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Հեղինակներ՝ Սիլվա Պետրոսյան, Հեղինե Խաչատրյան

Հրատարակության պատրաստեց`
Հայաստանում ՄՄԿ-ի ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժինը

Ձեռնարկը հրատարակվել է Շվեյցարիայի զարգացման և հա մա գոր-
ծակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ ՄՄԿ-ի կող  մի ց իրա կանացվող 
«Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբե ջա նում կրթության միջոցով թրաֆիքինգի 
վերաբերյալ իրազեկ ման ամրապնդում» ծրագրի շրջանակներում:  

Սույն հրատարակությունում արտահայտված կարծիքները կարող են 
չհամընկնել Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գոր ծա կալության 
պաշտոնական տեսակետների հետ: 

Հրատարակիչ՝         Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպ� թյ� ն (ՄՄԿ) 
ՄՄԿ-ի Հայաստանի առաքելություն
Հայաստան, Երևան, 0010, Պետրոս Ադամյանի փողոց 14
ՄԱԿ-ի տուն, 1-ին հարկ
Հեռ.` (+374 10) 58 56 92
Հեռապատճեն` (+374 10) 54 33 65
Էլ.փոստ` IOMArmenia@iom.int
Կայք` http://www.iom.int/armenia

Սույն հրատարակությունում արտահայտված կարծիքները պատկանում են 
հեղինակներին և կարող են չհամընկնել ՄՄԿ-ի տեսակետների հետ:  

Զեկույցում ներկայացված նյութը և կիրառված նշանները չեն ենթադրում 
ՄՄԿ-ի կողմի ց որևէ կարծիքի արտահայտում՝ կապված այս կամ այն երկրի, 
տարածքի, քաղաքի կամ շրջանի կամ դրանց ղեկավար մարմի նների և 
սահմանների իրավական կարգավիճակի հետ:  

ՄՄԿ-ը հավատարիմ է այն սկզբունքին, որ մարդասիրական և կանոնավոր 
մի գրացիան շահեկան է մի գրանտների և հասարակության համար:  Որպես մի ջ-
կա ռավարական կազմակերպություն, ՄՄԿ-ը համագործակցում է իր մի  ջազ-
գային գործընկերների հետ՝ մի գրացիոն մարտահրավերների հաղ   թա  հարմանն 
աջակցելու, մի գրացիոն խնդիրների մասին ընկալումն  առաջ խաղացնելու, մի գ-
րացիան սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը ծառայեց նելու և մի գ  րան տների 
մարդ կային արժանապատվությունն ու բարօրությունը պաշտ պա նելու ուղղու թյուն-
ներով:  

_________________________________________________________
© 2013 Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպություն  (ՄՄԿ)
_________________________________________________________

Հեղինակային իրավունքը պաշտպանված է: Սույն հրատարակության ոչ մի  
մաս չի կարող վերարտադրվել, պահպանվել որոնողական համակարգում կամ 
փոխանցվել էլեկտրոնային, մե խանիկական, պատճենահանման, ձայ նագրման 
կամ այլ եղանակով առանց հրատարակչի նախնական գրավոր թույլտվության:

IOM   OIM
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Սիրելի � սանողներ և դասախոսներ,

Ձեզ ներկայացվող ձեռնարկը պատրաստվել է ժա մա նակակից 
աշխարհում մարդկանց ուշադրությունն իր վրա ավելի ու ավելի 
սևեռող մի  հիմն ախնդրի` մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման 
մասին հասարակությանն իրազեկելու, այն կանխարգելելու և դրա 
հետևանքները մե ղմե լու նպատակով:

Ձեռնարկը ստեղծվել է Միգրացիայի մի ջազգային կազմա-
կերպության (ՄՄԿ) «Թրաֆիքինգի վերաբերյալ իրազեկման 

ամրապնդ� մը կրթ� թյան մի ջոցով Հայաստան� մ, Վրաս   տա ն� մ 

և Ադրբեջան� մ» տարածաշրջանային ծրագ  րի շրջանակներում: 
Այն կոչված է շարունակելու «Մարդ կանց առևտ� րը կանխել� ն 

� ղղված դպրոցական կրթ�  թյ� ն Հայաս տան� մ, Վրաստան� մ և 

Ադրբեջան� մ» տա րա ծա շրջա նային ծրագիրը, որի շրջանակներում 
համանման ձեռնարկներ են ստեղծվել սովորողների, ուսուցիչների 
և ծնող ների համար: Սույն ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի 
ուսա   նողների և դասախոսների համար:   

Ձեռնարկը բաղկացած է երկու գլխից, որոնք իրենց հերթին 
բաժանված են երկուական թեմաների: Ձեռնարկը նպատակ 
չունի տալու մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման մասին 
համապարփակ տեղեկատվություն, որը կարելի է ստանալ 
ձեռնար կում հիշատակված աղբյուրներն ուսումն ասիրելով: 
Ձեռ    նարկի հիմն ական նպատակն է ապագա ուսուցիչներին 
և մանկավարժներին ընձեռել հնարավորություն ավելի իրա-
զեկ լինելու մարդու թրաֆիքինգին և շահագործմանը վե-
րա   բերող հարցերին, հնարավորինս կանխարգելելու իրենց 
սաների շրջանում մարդու թրաֆիքինգի զոհ դառնալու հավա-
նականությունը և նպաստելու մարդու թրաֆիքինգին արդեն 
ենթարկված անձանց համե մատաբար անցավ ինտեգրմանը 
սովորական հասարակական կյանքին:

Ձեռնարկում առաջարկվում են ռեֆերատների թեմաներ, 
որոնք, ցանկության դեպքում, հաջողությամբ կարող են դառնալ 
նաև թեզերի թեմաներ: Խրախուսվում է համե մատական 
մոտեցումը, ինչպես նաև թրաֆիքինգի հիմն ախնդիրը մի ջա-
ռարկայական տեսանկյունից դիտարկելու ցանկությունը: Ձեռ-
նարկում առաջարկվում են նաև բանավեճի թեմաներ, քանի 
որ թրաֆիքինգին առնչվող շատ հարցեր դեռևս մի անշանակ 
պատասխաններ չունեն, դրանք բաց են և կարող են ձևավորվել 
հասարակական երկխոսության մի ջոցով: Հիմն ախնդրի ուսում -
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նասիրումն  անհրաժեշտ է ոչ մի այն մանկավարժությանն առնչվող 
բնագավառների համար, այլև լրագրողական ոլորտի, քանի որ 
կարևոր է, որ մարդու թրաֆիքինգին և շահագործմանն  առնչվող 
հաղորդումն երը չմե ծացնեն թրաֆիքինգի զոհերի հանդեպ 
անհանդուրժողականությունն ու կանխակալ վերա բերմունքը, այլ 
հակառակը, ստեղծեն հնարավորություն նրանց վերականգնումն  
ու ինտեգրումը հասարակության մե ջ համե  մատաբար սահուն 
իրականացնելու համար: 

Ձեռնարկը օգտակար կլինի հասարակագետների, ման   -
կավարժների, լրագրողների, հոգեբանների և մարդու թրա  ֆի-
քինգի ու շահագործման հարցերին առնչվող այլ մասնա գետների, 
ինչպես նաև բոլոր հետաքրքրվողների համար: 

Մաղթ� մ ենք հաջող� թյ� ն:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿ�  � Ն

ԳԼ� Խ 1.  ՄԱՐԴ�  ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԸ ԵՎ                     
ՇԱՀԱԳՈՐԾ� ՄԸ ԱՐԴԻ ԱՇԽԱՐՀ� Մ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄԵԾ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ� ԹՅ� ՆԸ .................               
Թեմա 1.  Ինչ է մարդու թրաֆիքինգը և շահագործումը...................
Ա. «Մարդու թրաֆիքինգ» հասկացությունը..........................................
Բ. «Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի  
     կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին»               
     արձանագրությունը...............................................................................
Գ «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի  

մի ջոցների մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան................
Դ. Մարդու թրաֆիքինգը  և շահագործումը  մարդու 
     իրավունքների ոլորտում մի ջազգային իրավունքի այլ 
     նորմատիվ ակտերի տեսանկյունից..................................................
Ե. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով 

նախատեսված` մարդու թրաֆիքինգին և շահագործմանը 
առնչվող հանցակազմե րի տարրերը.................................................

Զ. Մարդու թրաֆիքինգի եվ շահագործման դեմ պայքարի 
մի ջոցառումն երը Հայաստանի Հանրապետությունում................

Թեմա 2. Մարդու թրաֆիքինգի  և շահագործման 
     պատճառները և դրան նպաստող հանգամանքները....................
Ա. Տնտեսության գլոբալացումը...............................................................
Բ. Տարբեր պետությունների և տարածաշրջանների 
     տնտեսական և իրավական  անհավասարությունը.......................
Գ. Գիտության, մասնավորապես բժշկության զարգացման 
     հետևանքով մարդկանց օրգանների և հյուսվածքների 
     փոխպատվաստման  հնարավորությունը........................................
Դ. Թրաֆիքինգի զոհերի վիկտիմ վարքը.............................................
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ԳԼ� Խ 1.   ՄԱՐԴ�  ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾ� ՄԸ 

ԱՐԴԻ ԱՇԽԱՐՀ� Մ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ՄԵԾ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ�  � ՆԸ

Նախորդ դարի վերջին տասնամյակներում հասարա կա -
գետ ները սկսեցին խոսել հասարակական գործընթացների գլո-
բալացման մասին՝ նկատի ունենալով, որ երկրագնդի մասշտաբ-
ներն ավելի ու ավելի են «փոքրանում» բազմաթիվ գործ ընթացների 
համար, որոնք անարգել «անցնում են» պե տական սահմաններով, 
տարբեր մայրցամաքներով ու աշխարհամասերով: Արդի  հասա-
րակությունն իրավամբ հա մար   վում է գլոբալացվող, քա նի որ 
աստիճանաբար պետությունների սահմաններն ավելի ու ավելի 
թափանցիկ են դառնում գաղափարների, դրամի , ապրանքների 
և մարդկանց շրջանառության իմաստով: Ցավոք, գլոբալացվող 
արդի հասա րակությունում համընդհանուր են դառնում ոչ մի այն 
մարդկության առաջընթացի արդյունքները, այլև մարդկային 
հանրության առջև ծառացած հիմն ախնդիրները: Գլոբալացումն  
իր հետ բերում է նաև կազմակերպված անդրսահմանային 
հանցավորության աճ, քանի որ երկրների մի ջև տնտեսական, 
քաղաքական, մշակութային և այլ կապերի սերտացումը հանցավոր 
խմբերն օգտագործում են իրենց նպատակներին հասնելու հա մար: 
Դրան նպաստում են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ընձեռած հնարավորությունները: Ի թիվս այլ հիմն ախնդիրների՝ 
գլոբալացման դարաշրջանում ահագ նացող է դառնում մարդ�  
թրաֆիքինգի  և շահագործման հիմն ա խնդիրը:

Մարդու թրաֆիքինգը և շահագործումը համարվում է 21-րդ 
դարի ստրկություն, այն հաճախ անվանում են նաև «մե րօրյա 
կամ արդի ստրկ� թյ� ն»` նկատի ունենալով, որ երկու դեպքում էլ 
մարդը դիտարկվում է որպես սոսկ մի ջոց, գործիք: Հայաստանի 
Հանրապետությունը հիմն ականում մարդկանց թրաֆիքինգի ծագ-
ման երկիր է, այսինքն` «մատակարարում է» այլ երկրներ մար դու 
թրա ֆիքինգի զոհ դարձող մարդկանց: Սակայն արձանագրված են 
նաև դեպքեր, երբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
մար  դու թրաֆիքինգի են ենթարկվել օտարերկրացիները1, կան նաև 
որոշ դեպքեր, որոնք կարելի է կոչել ներքին թրաֆիքինգ2: Հայտ-
1 Մասնավորապես` այլ երկրներից ժամանած  մե րկապարուհիները գիշերային 
ակումբներում:
2 Վ. Հարությունյանի «Արևադարձ գեղարվեստական գրքում նկարագրված է իրական 
կյանքից վերցված դեպք, երբ անչափահաս երևանցի տղան մարդու թրաֆիքինգի է 
ենթարկվել հենց Երևանում` ընկնելով ստրկությանը հավասարազոր վիճակի մե ջ:  
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նի են այլ երկրներում հայաստանցի կանանց, անչափահասների 
և տղամարդկանց աշխատանքային և սեռական շահագործման 
դեպքեր, իսկ դա նշանակում է, որ հայաստանյան հասարակու-
թյունը պետք է տեղեկացված լինի մարդու թրաֆիքինգի և 
շահագործման մասին, որպեսզի իրազեկ լինելու շնորհիվ 
հնարավոր լինի պակասեցնել հնարավոր ապագա զոհերի թիվը, 
ինչպես նաև չդառնալ մարդու թրաֆիքինգի ենթարկվածների 
աշխա տանքից օգտվողներ ու դրանով իսկ անուղղակիորեն դրան 
նպաստողներ:

Ներկայումս մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման զոհեր 
են դառնում մե ր այն հայրենակիցները, ովքեր ցանկանում են 
խուսափել ցածր կենսապայմաններից ամե ն գնով, երբեմն  
անշրջահայացորեն այդ նպատակով համաձայնում են լքել մե ր 
հայրենիքը՝ անզգուշորեն հավատալով եկամուտներն արագ 
բարձրացնելու իրենց տրված հաճախ սին խոստումն երին: 
Արդյունքում նրանցից շատերը հայտնվում են ծանր կացության 
մե ջ, անխղճորեն շահագործվում ֆիզիկապես և բարոյապես, 
ստիպված լինում կատարել իրենց ուժերից վեր ծանր աշխա տանք՝ 
դրա դիմաց չվճարվելով, ենթարկվելով ծեծի ու սպառ նա լիքների, 
արժանապատվության նվաստացման:

2013 թվականի  հունիսի 20-ին ԱՄՆ պետքա րտու ղա րությունը 
հրապարակեց մարդկանց շահագործման (թրա ֆիքինգի) վերա-
բերյալ 2012 թվականի տարեկան զեկույցը, որում անդրադարձ է 
արվում աշխարհի տարբեր երկրներում ստեղծված իրավիճակին 
և այս հանցագործության նկատմամբ համապատասխան արձա-
գանքին: Վերոհիշյալից ելնելով երկրները դասվում են տար բեր 
խմբերի:

Զեկույցի համաձայն, Հայաստանը առաջին անգամ դասվել է 
առաջին խմբում3:  

Առաջին խմբում ընդգրկված են այն երկրները, որոնց 
կառավարությունների գործունեությունը լիովին համա պա-
տասխանում է Թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպա նության ակտի 
նվազագույն պահանջներին:

Զեկույցում մասնավորապես ասվում է. «Հայաստանի կա-
ռա  վարության կողմի ց ձեռնարկված քայլերը ամ բող ջու թյամբ 
համապատասխանում են թրաֆիքինգի վերաց ման նվա-

3 Այդ մասին առավել մանրամասն տեղեկացվածության նպատակով տե՛ս  մարդկանց 
թրաֆիքինգի մասին ԱՄՆ պետդեպարտամե նտի 2013 թ. զեկույցը  http://www.state.
gov/j/ti p/rls/ti prpt/2013/index.htm
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զա գույն չափանիշներին: 2012 թվականին կատարելա գոր-
ծվել են իրավապահ մարմի նների, ինչպես նաև պաշտպա -
նու  թյանն ուղղված աշխատանքները, Հայաստանի պաշ տո ն-
յաները ամուր գործընկերային հարաբերություններ են ունեցել 
քա  ղա  քացիական հասարակության հետ, շարունակվել են 
ուսուցումն երը հարյուրավոր պետական աշխատողների համար, 
ՀՀ կառավարությունը շարունակել է ներդրումն եր կատարել 
թրաֆիքինգի զոհերի  կացարանի համար և ձեռ նարկել է մե ծ 
ջանքեր թրաֆիքինգի կանխարգելման ուղղու թյամբ»: 

Երկրների առաջին խմբում Հայաստանի ներառումը ՀՀ փոխ-
վարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի կող մի ց 
ղեկավարվող ՀՀ-ում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքին-
գի) հարցերով խորհրդի կազմում և ՀՀ արտաքին գոր ծերի նա-
խարարության կողմի ց համակարգվող խորհրդին կից աշխա-
տանքային խմբում ընդգրկված պետական մարմի ն նե րի, հա-
սարակական կազմակերպությունների և մի ջազ գա յին գործ ըն-
կերների վերջին տարիների շարունա կա կան և հետևողական 
աշ խատանքի, իրականացված լուրջ բարեփոխումն երի և սերտ 
հա մա գործակցության արդյունք է: 

2008 թվականից մի նչև 2013 թվականը Հայաստանն 
ընդգրկված է եղել երկրորդ խմբում: Ըստ դասակարգման՝ երկրորդ 
խմբում ընդգրկված են այն երկրները, որոնցում թեպետ մարդու 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարը դեռևս չի համապատասխանում 
մի ջազգային չափանիշներին, սակայն այդ երկրների պետական 
կառույցները ձգտում են հասնել դրան: Կան նաև երկրորդի առավել 
ռիսկային` հատուկ վերահսկման և երրորդ խմբեր: Մինչև 2008թ. 
Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է երկրորդ մակարդակի 
ռիսկային հատուկ վերահսկման խմբում: 

Երկրների երկրորդ, իսկ այնուհետև առաջին խմբում Հայաս-
տանի    ներառումը   ՀՀ  փոխվարչապետ,  տարածքային  կառա-
վարման   նախարարի կողմի ց  ղեկավարվող ՀՀ-ում  մարդ կանց 
շա հագործման (թրաֆիքինգի) հարցերով խորհր դի կազմում և 
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմի ց համակարգվող 
խորհրդին կից աշխատանքային խմբում ընդգրկված պետական 
մարմի նների, հասարակական կազ մակերպությունների և մի -
ջազգային գործը երների վերջին տարիների շարունակական և 
հետևողական աշխատանքի, իրականացված լուրջ բարեփոխում-
ների և սերտ համագործակցության արդյունք է: 
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Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման  խնդիրը դարձել է 
մտահոգության առարկա ողջ քաղաքակիրթ հասարակության 
համար: Որքան էլ երկրները մի ավորում են իրենց ջանքերն 
այդ հանցագործության դեմ պայքարում, արդի ստրկությունը 
շարունակում է մն ալ դաժան իրողություն: Թեպետ ներկայումս 
ճշգրիտ հաշվարկներ չկան, սակայն կարելի է նշել, որ տարբեր 
աղբյուրների համաձայն՝ ողջ երկրագնդում տարեկան մարդու 
թրաֆիքինգի և շահագործման զոհ է դառնում երկուսուկես մի լիոնից 
մի նչև չորս մի լիոն մարդ4: Տարբեր հաշվարկների համաձայն՝ 
մարդու թրաֆիքինգն ու շահագործումը հանցագործներին բերում 
է տարեկան մի լիարդավոր դոլարների5 եկամուտ: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ց հետո մարդու 
իրավունքների համար պաշտպանության մի  նոր փուլ սկսվեց: 
Մարդը հռչակվեց գերագույն արժեք, նրա իրավունքներն ու 
ազատությունները` հիմն արար ու անկապտելի: Ժո ղովրդա վա-
րական պետություններն իրենց առաքելությունը տեսան մարդու 
իրավունքների պաշտպանության երաշխավոր լի նե լու մե ջ, ու 
այդ նպատակով երկրագնդի բազմաթիվ երկրներ մի ացան 
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին այն հույսով, 
որ հասարակության զարգացման շնորհիվ աստիճանաբար 
անցյալում կմն ան մարդու արժա նապատվությունը նսեմացնող 
վարվելակերպերը, պա տիժներն ու շահագործումը: 

Այնուհանդերձ, 20-րդ դարի ավարտին և արդեն նոր` երրորդ 
հազարամյակում պարզ դարձավ, որ բռնությունից ու մարդու 
իրավունքների ոտնահարումն երից զերծ աշխարհը դեռևս հեռու է 
իրականություն լինելուց: Ողջ երկրագնդի մասշտաբով նոր թափ 
ստացավ մարդու թրաֆիքինգի տարածումը, բացահայտվեցին 
մարդկանց ստրկացման, աշխատանքի, սեռական շահագործման, 
օրգանների կորզման ու վաճառքի և այլ բազմաթիվ դեպքեր, և 
պետությունները որոշեցին առավել համակարգված ու մի ահամուռ 
դարձնել պայքարը նորօրյա ստրկացման` անդրազգային 
կազմակերպված ծանր հանցագործության դեմ, որի արդյունքում 
խա խտվում են մարդու  կյանքի, առողջության և անվտանգության, 
անձեռն մխ ելիության և արժանապատվության, աշխատանքի 
դիմաց պատշաճ վարձատրության և մի  շարք այլ հիմն արար ու 
անկապտելի իրավունքներ: 

4 Տե՛ս МОТ, Глобальный альянс против принудительного труда, 2005. С. 46.
5 http://www.houstonrr.org; http://www.unodc.org/unodc/en/human-traffi cking
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Թեմա 1.  Ինչ է մարդ�  թրաֆիքինգը և 
շահագործ� մը6

Ա. «Մարդ�  թրաֆիքինգ» հասկաց� թյ� նը7

«Մարդ�  թրաֆիքինգ» հասկաց� թյ� նը նշանակ� մ է 
շահագործման նպատակով իրականացվող մարդկանց հավա-
քագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ uտանալը` 
� ժի uպառնալիքով կամ դրա կամ հարկադրանքի այլ մի ջոցների 
կիրառման, առևանգման, խարդախ� թյան, խաբե� թյան, իշ-
խա ն� թյ� նը կամ վիճակի խոցելի� թյ� նը չարաշահել�  կամ 
� րիշ անձի կողմի ց վերահuկվող անձի համաձայն� թյ� նն 
uտանալ�  համար վճար� մն երի կամ շահերի ձևով կաշառել�  
ճանապարհով8: 

Սահմանման ընկալումը հեշտացնելու նպատակով ստորև 
բերվում են մի  շարք օրինակներ, որոնցում առկա են մարդու 
թրաֆիքինգի և շահագործման տարրեր9. 

   Քաղաքացի Վ. –ն  տղամարդկանց մի  խումբ էր հավաքա-
գրել ու տեղափոխել Ռուսաստանի Դաշնություն շինա-
րարության վրա աշխատելու համար: Այդ խմբի հանդեպ 
կիրառվել էր հարկադրանք, տղամարդկանց ստիպել էին 
աշխատել, իսկ վճարվելիք գումարները յու րաց րել էին 
Վ.-ն ու իր գործընկերները՝ աշխատող ներին տալով մի այն 
սնունդ: 

6 Տե՛ս նաև Ս.Պետրոսյան, Ռ.Մուրադյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Կ. 
Նահապետյան, Թրաֆիքինգ (մարդկանց շահագործում), Ձեռնարկ ուսուցիչների 
համար, Երևան, ՄՄԿ, 2010, էջ 12-32:
7 «Մարդու թրաֆիքինգ» և «շահագործում» հասկացությունները նույնա կան չեն: 
«Շահագործում» բառն առօրյա  կիրառմամբ շատ լայն  բո վան դակություն ունի, և ճիշտ 
չի լինի շահագործման ցանկացած արտա հայտու թյուն կապել մարդու թրաֆիքինգ 
երևույթի հետ: Սակայն նեղ` իրավաբանական, իմաստով «շահագործում» բառը 
կապված է «մարդու թրաֆիքինգ» հասկացության հետ: Շահագործումը մարդու 
թրաֆիքինգի նպատակն է, կամ այդ հանցագործության հաջորդ փուլը: Դա է 
պատճառը, որ սույն ձեռնարկը վերնագրված է «Մարդու թրաֆիքինգ և շահագործում»:  
ՔրՕր-ի համապատասխան հոդվածը (որի մասին կխոսվի սույն գլխի Ե ենթագլխում) 
վերնագրված է «Մարդու թրաֆիքինգ կամ շահագործում» քանի որ այդ բաղադրիչներից 
մի այն մե կի առկայությունն իսկ առաջ է բերում պատասխանատվություն:  
8 Սահմանումը տրվել է 2000 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Պալերմոյում ստո-
րագրված Միավորված ազգերի կազմակերպության «Անդրազգային կազմակերպված 
հանցավորության դեմ» կոնվենցիան լրացնող` «Մարդկանց, հատկապես կանանց 
և երեխաների առևտրի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին» արձա նա-
գրությունում, որի մասին առավել մանրամասն կխոսվի ստորև:
9  Սահմանումն  ընկալելը կհեշտացնի նաև 20-րդ էջի աղյուսակը:
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  Քաղաքացի Մ. –ն մարմն ավաճառ էր իր հայրենի 
քաղաքում: Նա համաձայնում է մե կնել Y երկիր, քանի որ 
հավաքագրողը նրան խոստանում է իր «աշխատանքի» 
համար կրկնակի եկամուտ, մի նչդեռ Y երկրում Մ.-ն 
աշխատում է կրկնակի շատ, սակայն չի վճարվում, քանի 
որ նրան հասա նելիք գումարները յուրացնում են խա-
բեությամբ նրա փաստաթղթերին տեր դարձած մի ջ-
նորդները: 

Մարդու կողմի ց մարդու շահագործումը բավական հին 
երևույթ է: Դրա հնագույն տարատեսակը ստրկությունն է: 
Հին Հունաստանում կամ Հռոմում, օրինակ, ստրուկներին շա-
հա գործելն ու որպես ապրանք վաճառելը համարվել է սովո-
րական երևույթ գուցեև այն պատճառով, որ ստրուկի և բանող 
կենդանիների մի ջև տարբերություն չեն տեսել: Ստրուկները չեն 
ունեցել անձնական կյանք և ունեցվածք ունենալու իրավունք, 
ավելին, իրենք են եղել ուրիշի ունեցվածքի մի  մասնիկը: 
Մարդկությունը դարերի ընթացքում հրաժարվել է ստրկությունից, 
քանի որ անձնական շահագրգռվածություն չունեցող ստրուկի 
աշխատանքն աստիճանաբար դարձել է ոչ շահութաբեր՝ 
տերերին ստիպելով գտնել նրան շահագրգռելու եղանակ: Այդ 
նպա տակով աստիճանաբար ազատագրել են ստրուկներին 
ու, հողը որպես սեփականություն վերջիններիս տալով, նրանց 
մղել ավելի արդյունավետ աշխատանքի: Հայտնի է նաև, որ 
հին աշխարհում, զինվորներ ունենալու անհրաժեշտությունից 
ելնելով, շատ իշխանավորներ հակված են եղել արգելելու ազատ 
քաղաքացիներին պարտքերի դիմաց ստրկացնելը. մաս  նա -
վորապես, նման մի  արձանագրություն է պահպանվել Համ-
մուրապիի օրենքների ժողովածուում: 

Ստրկության երկրորդ շրջափուլը կապվում է ռասայական 
խտրականության հետ, երբ սպիտակ ռասայի մարդիկ ստրկացրել 
են սևամորթ ռասայի ներկայացուցիչներին: Այս փուլը զարգանում է 
Աֆրիկա և Ամե րիկա մայրցամաքների յուրացման դարաշրջանում 
և գոյատևում է մի նչև 19-րդ դարի վերջը: Ստրկության այս տեսակը 
դատապարտվել է մարդասեր մտածողների կողմի ց, որոնք պնդել 
են, որ բոլոր ռասաները պատկանում են մի ևնույն «բանական 
մարդ» տեսակին և չեն կարող մի մյանց կողմի ց շահագործվել: 
Այնուամե նայնիվ, այս կամ այն ձևով նման ստրկությունը գոյատևել 
է ողջ 19-րդ դարի ընթացքում: 
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Առաջին անգամ ստրկավաճառության, մասնավորապես, 
Աֆրիկայի սևամորթների վաճառքի արգելման մասին մի ջազ-
գային մակարդակով խոսվել է 1815թ. Վիեննայի հա մա ժո-
ղովի հատուկ հռչակագրում: Այնուհետև, 1818թ. Աախենի 
համաժողովում սևամորթների վաճառքը ոչ մի այն արգելվում 
է, այլև համարվում է հանցավոր: Այնուհանդերձ հիշյալ երկու 
փաստաթղթերը չի հաջողվում կյանքի կոչել, դրանք մն ում են սոսկ 
որպես հռչակագրեր: Այդ ժամանակից ի վեր ստրկավաճառության 
դեմ պայքարը գնալով ավելի ու ավելի խիստ է դառնում, սակայն, 
ցավոք, ստրկության կամ դրան համանման մարդու թրաֆիքինգի 
ու շահագործման երևույթները չեն վերանում10: 

Քաղաքակրթության զարգացման որևէ փուլում չի կարելի 
խոսել ստրկությունից զերծ աշխարհի մասին, քանի որ այս կամ 
այն կերպ ստրկության այս կամ այն տարատեսակը առկա է 
եղել մի շտ: Արևելյան երկրներում տարածված է եղել սեռական 
շահագործումը: Հարեմն երում պահվող կանանց մե ծ մասն, ըստ 
էության, ստրկացված է եղել: 

Այնուամե նայնիվ, կա մի  սկզբունքային տարբերություն դա-
սական ստրկության ու մարդու ժամանակակից շահագործ ման 
մի ջև: Եթե անցյալի ստրկատերերը բացեիբաց ցույց էին տալիս 
իրենց ստրուկներին, հպարտանում էին նրանց քանակով և ինչ-
ինչ կարողություններով, ապա նորօրյա «ստրկատերերը» մարդու 
թրաֆիքինգի անօրինական լինելու պատճառով  ամե ն գնով 
ձգտում են թաքցնել իրենց այդպիսին լինելը: Նրանք, որպես կանոն, 
թրաֆիքինգի ենթարկվածներին թաքցնում են հասարակության 
աչքից, պահում են, օրինակ, նկուղներում, անտառներում 
կազմակերպված «աշխատան քային ճամբարներում», կամ էլ 
եթե զոհը, օրինակ, տնային ծառայող է, պարզապես թաքցնում 
են այն փաստը, որ ծառայողն ըստ էության ստրուկ է, քանի որ 
չի վարձատրվում աշխատանքի դիմաց, չունի հանգստյան օրեր, 
ենթարկվում է ծեծի ու սպառնալիքների: Մարդու թրաֆիքինգ 
երևույթը երբեմն  էլ գոյատևում է իշխանության պատասխանատու 
ներկայացուցիչների աչք փակելու շնորհիվ, քանի որ կա շառվելով 
մարդկանց շահագործողների կողմի ց, վերջիններս դադարում են 
նկատել, թե ինչ է կատարվում, օրինակ, այս կամ այն հյուրանոցում 
կամ շինարարության վրա, ինչպես նաև սահմանային անցագրա-

10 Այդ մասին առավել մանրամասն տե՛ս Երեմյան Ա., Թումասյան Դ., Ղամբարյան 
Ա., Պետրոսյան Տ., ՀՀ-ում մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի 
իրավական հիմունքները, Երևան, 2011,  էջ 16-20:
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յին հսկումն երի ժամանակ կարծես չեն տեսնում ակնհայտ կեղծ 
փաս տաթղթերը, 15-20 տարեկան աղջիկներին 30 տարեկան 
ներկայացնող անձնագրերը և այլն: 

Ներկայումս մարդու թրաֆիքինգն ու շահագործումը սահ-
մաններ չճանաչող հանցագործություններ են, որոնք առկա են թե՛ 
հարուստ, թե՛ աղքատ երկրներում, և որոնց զոհ դարձած մարդիկ 
կրում են այնպիսի ծանր մարմն ական, հոգեկան կամ տնտեսական 
հարվածներ, որ հետագայում նրանց վերականգնումն  ու հա-
սարակության լիարժեք անդամ դառնալը պահանջում են լրացուցիչ 
ջանքեր ու ժամանակ: 

Մարդու թրաֆիքինգը անդրազգային կազմակերպված հան-
ցավորություն է, որի դեմ պայքարի նպատակով բազմաթիվ պե-
տություններ մի ավորում են իրենց ջանքերը: Կանանց, տղա-
մարդ կանց, և երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելման և դրա 
դեմ պայքարի արդյունավետ մի ջոցներ ձեռնարկելու համար 
հանդես է բերվել համընդգրկուն մի ջազգային մոտեցում ծագման, 
տարանցման և նշանակման երկրներում, ներառյալ այն մի ջոց-
ները, որոնք ուղղված են թրաֆիքինգի կանխարգելմանը, դրանով 
զբաղվող անձանց պատժելուն և զոհերի պաշտպանությանը, այդ 
թվում` նրանց մի ջազգայնորեն ճանաչված  մարդու իրավունքների 
պաշտպանության մի ջոցով: 

Բ.  «Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների 
առևտրի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին» 
արձանագր� թյ� նը
Հաշվի առնելով մարդկանց, հատկապեu կանանց և երե-

խա ների թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի համ -
ընդհանուր փաuտաթուղթ ունենալու, ինչպես նաև մարդ-
կանց առևտրի տեuակետից առավել խոցելի հան դի uա  ցող 
ան ձանց բավարար չափով պաշտպա նու թյունն ապահովելու 
ան հրա ժեշտությունը՝ 2000 թվա կա    նի դեկտեմբերի 12-ին Պա-
լերմոյում ստորագրվել է Միավորված ազգերի կազ մակեր-
պու թյան «Անդրազգային կազմակերպված հանցա վոր� թյան 
դեմ» կոնվենցիան լրաց նող` «Մարդկանց, հատ կապես կա-
նանց և երեխաների առևտրի կանխարգելման, արգել-
ման և պատժի մասին» արձանագրությունը11: Հարկ է ևս մե կ 
անգամ ընդգծել, որ քննարկվող հանցագործության տեսակը իր 
11 Տվյալ արձանագրությունում և մի  շարք մի ջազգային փաստաթղթերում «մարդու 
թրաֆիքինգ» և «մարդկանց առևտուր» եզրույթները կիրառվում են որպես հոմանիշներ:
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բնույթով անդրազգային է, և դա բխում է Միավորված ազգերի 
կազմակերպության 2000 թվականի դեկտեմբերի 12-ի «Անդ-
րա զգային կազմակերպված հանցավոր� թյան դեմ» կոն-
վենցիայի 3-րդ հոդվածի բովանդակութունից, համաձայն որի 
հանցագործությունն անդրազգային բնույթ է կրում, եթե՝

ա) այն կատարվել է մե կից ավելի պետություններում,
բ) այն կատարվել է մի  պետությունում, բայց դրա նախա պատ-

րաստման, ծրագրման, ղեկավարման կամ վերահս կո ղու թյան 
էական մասը տեղի է ունեցել այլ պետությունում,

գ) այն կատարվել է մի  պետությունում, բայց այնպիսի կազ-
մակերպված հանցավոր խմբի մասնակցությամբ, որը հան ցա -
վոր գործունեություն է իրականացնում մե կից ավելի պետու-
թյուններում,

դ) այն կատարվել է մի  պետությունում, բայց դրա էական 
հետևանքները եղել են այլ պետությունում:

«Մարդկանց հատկապես կանանց և երեխաների առև տրի 
կանխարգելման արգելման և պատժի մասին» արձա նա գրությունը 
Հայաuտանի Հանրապետությունը ստորագրել է 2001 թվականի 
նոյեմբերի 15-ին և վավերացրել է 2003 թվականի հուլիսի 1-ին:

Արձանագրության նպատակներն են՝ 

ա) մարդկանց առևտրի կանխարգելումը և դրա դեմ պայ-
քարը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով կանանց և 
երեխաներին,

բ)   այդպիuի առևտրից տուժողների պաշտպանությունը և oգ-
նությունը` ամբողջովին հարգելով նրանց մարդու իրա-
վունքները, և

գ)  այդ նպատակներին հաuնելու գործում պետությունների 
համագործակցության խրախուuումը:

Արձանագրության 3-րդ հոդվածով սահմանվում է մարդու 
թրաֆիքինգ հասկացությունը:  

«Արձանագրության նպատակների համար՝
ա) մարդկանց առևտ� ր նշանակ� մ է` շահագործման 

նպատակով իրականացվող մարդկանց հավաքագրելը, տե-
ղա փոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ uտանալը � ժի 
uպառնալիքով կամ դրա կամ հարկադրանքի այլ մի  ջոցների 



16

կիրառման, առևանգման, խարդախ� թյան, խա բե� թյան, 
իշխան� թյ� նը կամ վիճակի խոցելի� թյ� նը չա րաշահել�  
կամ � րիշ անձի կողմի ց վերահuկվող անձի հա մաձայն� թյ� նն 
uտանալ�  համար վճար� մն երի կամ շահերի ձևով կաշառել�  
ճանապարհով: Շահա գոր ծ� մը նվազագ� յնը ներառ� մ 
է այլ անձանց մար մն ա    վաճա ռ� թյան շահագործ� մը կամ 
uեքu� ալ շահա գործ ման այլ ձևերը, հարկադիր աշխատանքը 
կամ ծառա յ� թյ� նները, uտրկ� թյ� նը կամ uտրկ� թյանը 
համանման uովո ր� յթները, անազատ վիճակը կամ մարմն ի 
մաuերը կորզելը.

բ) մարդկանց առևտրի զոհի համաձայնությունը այնպիuի 
պլանավորված շահագործմանը, որի մաuին խոuվում է uույն 
հոդվածի «ա» ենթակետում, հաշվի չի առնվում, եթե oգտագործվել 
է «ա» ենթակետում նշված ներգործության մի ջոց ներից որևէ մե կը.

գ) շահագործման նպատակով երեխա հավաքա գրե     լը, 

տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ uտա          նալը համար-

վ� մ է «մարդկանց առևտ� ր» ն� յ           ն իuկ  այն  դեպ ք� մ,  եթե 

դրանք կապված չեն u� յն հոդվա ծի «ա» ենթակետ� մ նշված 

ներգործ� թյան մի ջոցներից որևէ մե   կի կի րառման հետ.
դ) «երեխա»  նշանակ� մ է ցանկացած անձ, որի 18 տարին չի 

լրացել»:

Մարդու թրաֆիքինգը բաղկացած է երեք հիմն ական տար-
րերից`

գործող� թյ� ններ` մարդկանց հավաքագրելը, տեղա փո-
խելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ uտանալը: 

մի ջոցներ` ուժի uպառնալիք կամ դրա կամ հարկադրանքի այլ 
մի ջոցների կիրառում, առևանգում, խարդախություն, խա բեություն, 
իշխանությունը կամ վիճակի խոցելիությունը չարա շահելը կամ 
ուրիշ անձի կողմի ց վերահuկվող անձի համաձայնությունն 
uտանալու համար վճարումն երի կամ շա հերի ձևով կաշառելը:

նպատակ` շահագործում, որը նվազագույնը ներառում է այլ 
անձանց մարմն ավաճառության շահագործումը կամ uեքuուալ 
շահագործման այլ ձևերը, հարկադիր աշխատանքը կամ ծա-
ռայությունները, uտրկությունը կամ uտրկությանը համանման 
uովորույթները, անազատ վիճակը կամ մարմն ի մաuերը կորզելը:



17

Վերոնշյալ տարրերը ներկայացված են ստորև բերվող 
աղյուսակում12.

Թրաֆիքինգ 
իրականացնողների 
գործող� թյ� նները

Թրաֆիքինգի 
իրականացման 
մի ջոցները

Թրաֆիքինգ 
իրականացնել�  
նպատակները

Թրաֆիքինգի 
դեպքում ստորև նշված 
գործողությունները  
կատարվում են 
շահագործման 
նպատակով.           
մարդկանց
 հավաքագրելը
 տեղափոխելը
 փոխանցելը
 թաքցնելը
 ստանալը

 ուժի սպառնալիքի 
գործադրումը

 ուժի գործադրումը
 հարկադրանքի այլ 

ձևերի կիրառումը
 առևանգումը
 խարդախությունը
 խաբեությունը
 իշխանության 

կամ վիճակի          
խոցելիության 
չարաշահումը

 այլ անձնավորու-
թյան նկատմամբ 
վերահսկողություն 
իրականացնող 
անձի 
համաձայնությունը 
ստանալու համար 
դրամական 
մի ջոցների կամ 
օգուտների 
տրամադրումը

Հիմն ական նպատակը 
շահագործ� մն  է, որը 
կարող է հանդես գալ
 հետևյալ ձևերով.
 այլ անձանց              

մարմն ավաճառության 
շահագործումը

 սեռական այլ                           
շահագործումը 
(օրինակ` 
պոռնկագրության 
դրդելը)

 հարկադիր 
աշխատանքները կամ 
ծառայությունները

 ստրկությունը 
կամ ստրկությանը 
հավասարազոր 
վիճակը

 առք ու վաճառքը
 օրգանների կորզումը

Մարդու թրաֆիքինգը վերը նշված երեք տարրերի հա-
մադրությունն է, այլ ոչ թե դրանցից որևէ մե կը` մյուսներից 
առանձին: Օրինակ, մարդկանց «թաքցնելը» (գործողություն), 
որը ներառում է «սպառնալիք կամ ուժի գործադրում» (մի ջոց)` 
«հարկադիր աշխատանքի» համար (նպատակ), այնպիսի արարք 
է, որը պետք է որակվի որպես մարդու թրաֆիքինգ: Նմանապես, 
անձանց հավաքագրումը (գործողություն) խա բեության մի ջոցով 
(մի ջոց)` մարմն ավաճառության շահա գործման համար (նպատ-
ակ), նույնպես պետք է դիտվի որպես մարդու թրաֆիքինգ:

12 Աղյուսակը լրամշակվել է Լ.Մելքոնյանի «Ինչպես կազմակերպել թրաֆիքինգի 
դեմ պայքարը համայնքներում» (Երևան, ՄՄԿ, 2006թ.) ձեռնարկի էջ 14-ի աղյուսակի 
հիման վրա:



18

Հետևաբար, մարդու թրաֆիքինգի դեպքում պետք է 
համատեղ առկա լինի երեք կատեգորիաներից յուրաքանչյուրի 
տարրերից որևէ մե կը (գործողություն, մի ջոց, նպատակ): 
Սակայն, երեխաների դեպքում գոյություն ունի մի  բացառություն. 
Արձանագրության 3-րդ հոդվածի «գ» ենթակետով սահմանված 
հավաքագրումը, տեղափոխումը, փոխանցումը, թաքցնելը կամ 
ստանալը պետք է դիտվի որպես մարդու թրաֆիքինգ, եթե 
անգամ այդ գործողությունը չի կատարվել նույն հոդվածի «ա»  
ենթակետում թվարկված մի ջոցներից որևէ մե կի օգտա գործմամբ: 

Արձանագրության 3-րդ և 5-րդ հոդվածներին համապա տաս-
խան պետությունները պարտավորվել են օրենսդրական մի ջոց-
ներ գործադրել քրեականացնելու անդրազգային բնույթ կրող և 
հանցավոր խմբերի մասնակցությամբ կա տար    ված դիտավորյալ 
այնպիսի հանցագործություններ, որպիսիք հանդիսանում են 
շահագործման նպատակով իրա կանաց վող մարդկանց հավաքա-
գրելը, տեղափոխելը, փո խանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը` ուժի 
սպառնալիքով կամ հարկադրանքի այլ մի ջոցների կիրառմամբ, 
առևանգման, խարդախության, խաբեության, իշխանությունը 
կամ վիճակի խոցելիությունը չարաշահելու կամ ուրիշ անձի 
կողմի ց վերահսկվող անձի համաձայնությունը ստանալու համար 
վճարումն երի կամ շահերի ձևով կաշառելու ճանապարհով, 
ինչպես նաև այդպիսի հանցագործությունների կատարման 
փորձը, հանցակցությունը և այդպիսի արարքների կատարման 
նպատակով կազմակերպված խումբ կամ հանցավոր համա-
գործակցություն ստեղծելը կամ ղեկավարելը:

Գ  «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ 
պայքարի մի ջոցների մասին» Եվրոպայի խորհրդի 
կոնվենցիան

«Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի 
մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան Հայաստանի Հան-
րա  պետությունը ստորագրել է 2005 թվականի մայիսի 16-ին և 
վավերացրել 2008 թվականի ապրիլի 14-ին:

Կոնվենցիան նպատակ ունի կանխարգելելու մարդու 
թրաֆիքինգը և շահագործումը` անկախ վերջինիս դրսևորման 
ձևից և բնույթից, պաշտպանելու մարդու թրաֆիքինգի զոհերի 
իրավունքները, ապահովելու մարդկանց շահագործման փաս-
տերի առնչությամբ հարուցված քննությունների և քրեա կան 
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հետապնդումն երի արդյունավետությունը, ինչպես նաև խթանելու 
մի ջազգային համագործակցությունը մարդու թրա ֆիքինգի և 
շահագործման դեմ պայքարի ոլորտում: Կոն վենցիայի առաջին 
հոդվածում նշվում են կոնվենցիայի նպա տակները՝

ա/  կանխարգելել մարդու թրաֆիքինգ հանցագործությունը 
ու պայքարել դրա դեմ` երաշխավորելով գենդերային հավասա-
րությունը,

բ/ պաշտպանել մարդու թրաֆիքինգի զոհերի իրա վուն քները, 
մշակել զոհերի ու վկաների պաշտպանության համապարփակ 
մե խանիզմ` երաշխավորելով գենդերային հավասարությունը, 
ինչպես նաև ապահովել արդյունավետ քննություն և քրեական 
հետապնդում, 

գ/ նպաստել մարդու թրաֆիքինգի դեմ պայքարի բնագա-
վառում մի ջազգային համագործակցության զարգացմանը:

Հայաստանի Հանրապետությունը սույն կոնվենցիայով 
ստանձ նել է մի  շարք պարտավորություններ, մասնավորապես՝ 

ա) համակարգել և/կամ ամրապնդել ներպետական մար-
մի ն  նե  րի փոխհամագործակցությունը մարդու թրա ֆի քին գը և 
շահագործումը կանխարգելելու և դրա դեմ պայքա րելու գոր-
ծում, արդյունավետ մի ջոցների կիրառմամբ մշա կել այնպիսի 
քաղաքականություն և ծրագրեր, որոնցում առաջնային դիրքերում 
կլինեն մարդու իրավունքների, ներա ռ յալ երեխաների շահերի 
պաշտպանությունը, գենդերային հավասարությունը,

բ) ձեռնարկել կամ ամրապնդել օրենսդրական, վարչական, 
կրթական, սոցիալական, մշակութային և այլ մի ջոցներ, որոնք 
կնպաստեն մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների 
շահագործման բոլոր ձևերի պահանջարկի վերացմանը,

գ) բոլոր, այդ թվում օրենսդրական մի ջոցներով ուժեղացնել 
սահմանների վերահսկողությունը` չխախտելով անձանց ազատ 
տեղաշարժման առնչությամբ ստանձնած մի ջազգային պար տա-
վորությունները,

դ) թրաֆիքինգը կանխարգելող և դրա դեմ պայքարող 
իրավա սու մարմի նները համալրել համապատասխան որա-
կավո  րում ունեցող մասնագետներով՝ գործադրելով բոլոր հնա-
րա   վոր մի ջոցները թրաֆիքինգի զոհերին հայտնաբերելու 
համար, անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով նաև 
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կոն  վեն  ցիայի մասնակից այլ պետությունների և համա պատաս-
խան օժանդակող կազմակերպությունների հետ, իսկ զոհին 
հայտնաբերելու դեպքում վերջինիս տրամադրել կացու թյան 
թույլտվություն,

ե) պաշտպանել զոհերի անձնական կյանքն ու ինքնու թյունը, 
վերջիններիս վերաբերող անձնական տվյալները պահպանել և 
օգտագործել «Անձնական բնույթի տվյալների ավտոմատացված 
մշակումի ց անձանց պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի 
դրույթներին համապատասխան:

Կոնվենցիայում կարևորվում են նաև այնպիսի հարցեր, 
որպիսիք են զոհերի ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական 
վերականգնմանը նպաստող օրենսդրական կամ այլ մի ջոցների 
կիրառումը, զոհին կացության կարգավիճակ տրամադրելը, զո-
հերի` անվճար իրավաբանական խորհրդատ վություն և իրավա-
բանական օգնություն ստանալու իրավունքը, զոհի վն ասների 
փոխհատուցման երաշխավորումն  ապահովող օրենսդրական և 
այլ մի ջոցների ձեռնարկումը:

Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է նաև 
տուժած երեխաներին չվերադարձնել որևէ պետություն, եթե հիմք 
կա ենթադրելու, որ դա չի բխում երեխայի լավագույն շահերից, 
վերը թվարկված մի ջոցները կիրառելիս խթանել գենդերային 
հավասարությունը և վարել գենդերային իրա վահա վասարությանն 
ուղղված քաղաքականություն:

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձված մարդկանց շա-
հագործման քրեականացմանը և դրա հետ կապված մի  շարք 
հարցերի, ինչպիսիք են պատժամի ջոցների կիրառումը, ծան-
րացուցիչ հանգամանքների թվարկումը և այլն:

Նախատեսված է նաև մոնիտորինգի13 մե խանիզմ, որը վե-
րահսկում է, թե պետություններն ինչպես են իրականացնում 
կոնվենցիան:

Դ. Մարդ�  թրաֆիքինգը  և շահագործ� մը  մարդ�               
իրա վ� նքների ոլորտ� մ մի ջազգային իրավ� նքի այլ 
նորմատիվ ակտերի տեսանկյ� նից

Մարդու իրավունքների ոլորտում մի ջազգային իրավունքը 
մի  այնպիսի հիմն արար գործիք է, որը ոչ մի այն լավագույնս 

13 Մշտադիտարկման, շարունակական ուսումն ասիրման մե խանիզմ:
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նկարագրում է մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման էությունն 
ու բնույթը, այլև սահմանում է այն պարտավորությունները, 
որոնք պետությունները ստանձնում են այս ոլորտում: Միջազ-
գային իրավական նորմե րի մի  ամբողջ ցանկ առնչվում է կանանց 
և երեխաների սեռական շահագործման նպատակով մարդու 
թրաֆիքինգի տարատեսակ ձևերին:

Ստրկության առաջին բնորոշումը տրված է Ազգերի Լիգայի 
«Ստրկության մասին» 1926 թվականի կոնվենցիայում: Վերջինիս 
1-ին հոդվածի առաջին կետի  համաձայն` «ստրկ� թյ� նը այն 
անձի վիճակն է կամ դր� թյ� նը, � մ նկատ մամբ իրականացն� մ 
են սեփական� թյան իրավ� նքին բնորոշ կամ որոշակի 
լիազոր� թյ� ններ»:

1956թ. Ժնևում ընդունվել է ՄԱԿ-ի` «Ստրկ� թյան, ստրկավա-
ճառ� թյան և ստրկ� թյանը հավասարազոր ավան դ� յթների 
վերացման մասին» լրացուցիչ կոնվենցիան, որի 1-ին հոդվածը 
նախատեսում է ոչ մի այն ստրկության, այլև դրան հավասարազոր 
և կախյալ վիճակների հասկացությունների սահմանումն երը: 
Մասնավորապես, այդպիսիք են համարվում`

1. պարտապանի ստրկաց� մը, այսինքն` այնպիսի վի ճակ 
կամ դրություն, երբ պարտապանը՝ որպես պարտքի ապահովման 
մի ջոց գրավ է դնում կամ իր, կամ իրենից կախման մե ջ գտնվող 
անձի աշխատանքը, եթե կատարվող աշխատանքի արժեքը 
չի հաշվակցվում տվյալ պարտքի մարմանը, կամ եթե այդ 
աշխատանքի տևողությունը չի սահմանափակվում և դրա բնույթը 
չի կոնկրետացվում:

2. ճորտական վիճակը, այսինքն` հողի այնպիսի օգտա-
գործումը, որի դեպքում օրենքով, ավանդույթի ուժով կամ 
փոխադարձ համաձայնությամբ օգտագործողը պարտավոր է 
ապրել և աշխատել ուրիշին պատկանող հողատարածքի վրա 
և վարձատրությամբ կամ առանց դրա որոշակի աշխատանք 
կատարել այդ սեփականատիրոջ օգտին ու չի կարող փոփոխել իր 
նման վիճակը,

3.  ցանկացած ինստիտ� տ կամ ավանդ� յթ, որի � ժով՝
ա/ կնոջ ծնողները, խնամակալը, ընտանիքը կամ յուրա-

քանչյուր այլ անձ կամ անձանց խումբ կամ բնեղենով վարձատրելու 
դիմաց խոստանում են ամուսնացնել, կամ ամուս նացնում են այդ 
կնոջը առանց նրան մե րժելու իրավունք վերապահելու,
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բ/ կնոջ ամուսինը, վերջինիս ընտանիքը կամ տոհմը  իրավունք 
ունեն վարձատրությամբ կամ այլ պայմանով փո խանցելու տվյալ 
կնոջն այլ անձի,

գ/ ամուսնու մահից հետո կինը ժառանգաբար փոխանցվում է 
որևէ այլ անձի:

4. ցանկացած ինստիտ� տ կամ ավանդ� յթ, որի � ժով 

երեխան /մի նչև 18 տարեկան անձը/ ծնողների կամ նրանցից մե կի, 
կամ խնամակալի կողմի ց վարձատրությամբ կամ առանց դրա 
փոխանցվում է մե կ այլ անձի` այդ երեխայի կամ աշխատանքի 
շահագործման նպատակով:

ՄԱԿ-ի «Հարկադիր աշխատանքի մասին» 1930 թվա  կանի 
կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի առաջին կետով սահմանված է 
հարկադիր /կամ պարտադիր/ աշխատանքի կամ ծառա յու-
թյունների հասկացությունը: Մասնավորապես, հարկադիր կամ 
պարտադիր աշխատանք ասելով պետք է հասկանալ ցան կա-
ցած աշխատանք կամ ծառայություն, որի կատարումը կամ 
մատուցումը պահանջվում է որևէ անձից որևէ պատժի կիրառման 
սպառնալիքով և որի համար տվյալ անձը կամավոր չի առաջարկել 
իր ծառայությունները: Նույն հոդվածի երկրորդ կետի համաձայն՝ 
նշված կոնվենցիայի նպատակների համար հարկադիր կամ 
պարտադիր աշխատանք տերմի նը չի ներառում`

1. ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, որը պա-
հանջվում է պարտադիր զինվորական ծառայության վերա բերյալ 
օրենքներով և կիրառվում է զուտ զինծառայության հետ կապված 
նպատակների իրականացման համար,

2. ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, որը հան-
դիսանում է լիովին ինքնավար պետության քաղաքացու սովո-
րական քաղաքացիական պարտականությունների մաս,

3. ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, որը պա  -
հան ջվում է որևէ անձից դատարանի կայացրած որոշ ման 
հետևանքով, պայմանով, որ այդ աշխատանքը կամ ծառա-
յությունն իրականացվելու է պետական իշխանության մար-
մի ն ների հսկողության և վերահսկողության ներքո և որ նշված 
անձին չեն զիջելու կամ փոխանցելու մասնավոր անձանց, 
կազմակերպությունների կամ մի ությունների տնօրինությանը,

4. ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, որը պա-
հանջվում է արտակարգ հանգամանքների պայմաններում, 



23

այսինքն` պատերազմի  կամ աղետի /հրդեհ, ջրհեղեղ, սով, 
երկրաշարժ, համաճարակ և այլն/, կամ դրանց սպառնալիքի 
դեպ քում, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ այնպիսի հանգա-
մանքներում, որոնք սպառնում են կամ կարող են սպառ նալ 
բնակչության կամ դրա մի  մասի կյանքին կամ նորմալ կենսա-
գործունեությանը,

5. հանրային բնույթի մանր աշխատանքները, այսինքն` 
այն աշխատանքները, որոնք կատարվում են տվյալ կոլեկտիվի 
անդամն երի կողմի ց և օգտակար են այդ կոլեկտիվի համար 
և որոնք այդ պատճառով կարող են համարվել տվյալ կո-
լեկտիվի անդամն երի սովորական քաղաքացիական պար  տա  -
կանություններ, պայմանով, որ բնակչությունը կամ դրա ան-
մի ջական ներկայացուցիչներն իրավունք ունենան սե փական 
կարծիքն արտահայտելու այդ աշխատանքների նպատա կա-
հարմարության կապակցությամբ:

Ստրկական աշխատանքի և այդպիսի վիճակի հար կադրելու 
արգելքը տեղ է գտել Մարդու իրավունքների համ ընդհանուր 
հռչակագրում և Քաղաքացիական ու քաղա  քական իրավունքների 
մի ջազգային դաշնագրում, որոնց հա մապատասխանաբար 4-րդ և 
8-րդ հոդվածներով հաս տա տագրված է՝

«Ոչ ոք չպետք է մն ա ստրկ� թյան կամ անազատ վիճակ� մ: 
Ստրկ� թյ� նը և ստրկավաճառ� թյ� նը, իրենց բոլոր տարա-
տեսակներով, արգելվ� մ են»:

ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավ� նքների մասին» 1989 թվականի 
կոնվենցիայի 32-րդ հոդվածը հաստատում է, որ «մասնակից 
պետ� թյ� նները ճանաչ� մ են երեխայի` տնտեսական շահա-
գործ� մի ց և այնպիսի աշխատանք կատարել� ց պաշտ պանվել�  
իրավ� նքը, որը կարող է վտանգավոր լինել կամ խոչընդոտել 
երեխայի կրթ� թյանը կամ վն ասել նրա առողջ� թյանը և ֆիզի-
կական, մտավոր, բարոյական �  սո ցիա լական զարգաց մանը»: 
Նույն կոնվենցիայի 34-րդ և 35-րդ հոդվածները սահմա նում են՝

«Հոդված 34. Մասնակից պետ� թյ� նները պարտավորվ� մ 
են երեխային պաշտպանել սեռական շահագործման բոլոր 
ձևերից և սեռական չարաշահ� մի ց: Այդ նպատակով մասնա կից 
պետ� թյ� նները, մասնավորապես, ներպետական, երկ կողմ և 
բազմակողմ մակարդակներով ձեռնարկ� մ են բոլոր անհրաժեշտ 
մի ջոցները, որպեսզի կանխարգելեն.
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ա) երեխային ցանկացած ապօրինի սեռական գործ� նե� -
թյան դրդելը կամ հարկադրելը,

բ) շահագործման նպատակով երեխաներին պոռնկ� թյան 
մե ջ կամ այլ ապօրինի սեռական պրակտիկայ� մ օգտագործելը,

գ) շահագործման նպատակով երեխաներին պոռնոգրա-
ֆիայի և պոռնոգրաֆիկ նյ� թերի մե ջ օգտագործելը:

Հոդված 35. Մասնակից պետ� թյ� ններն ազգային, երկկողմ 
և բազմակողմ մակարդակներով ձեռնարկ� մ են բոլոր անհրա-
ժեշտ մի ջոցները երեխաների առևանգ� մը, նրանց վաճառքը կամ 
ցանկացած նպատակով և ցանկացած ձևով նրանց առ� վաճառքը 
կանխել�  համար»:

ՄԱԿ-ի «Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր 
ձևերի մասին» 1979 թվականի կոնվենցիան (հոդված 6-րդ) 
պար տավորեցնում է մասնակից պետություններին ձեռնարկել 
բոլոր համապատասխան, ներառյալ` օրենսդրական, մի ջո ցները` 
արգելելու կանանց առևտրի և կանանց պոռնկության շահա-
գործման բոլոր տեսակները:

ՄԱԿ-ի «Ռասայական խտրական� թյան բոլոր ձևերի մա-
սին» 1965 թվականի մի ջազգային կոնվենցիան (հոդված 1-ին) 
«ռասայական խտրականություն» հասկացությունը սահմանում է 
որպես՝

«…ռասայի, մաշկի գույնի, ցեղային, ազգային կամ էթնիկա-
կան ծագման հատկանիշների հիմքով ցանկացած տարբերակում, 
բացառում, սահմանափակում կամ նախա պատ վություն, որոնք 
ունեն քաղաքական, տնտեսական, սո ցիալական, մշակութային 
կամ հասարակական կյանքի ցանկացած այլ բնագավառում 
մարդու իրավունքներն ու հիմն  ա րար ազատությունները չեղյալ 
հայտարարելու կամ դրանց ճանաչումը, օգտագործումը կամ 
իրականացումը նվազեցնելու նպատակ կամ հանգեցնում են նման 
հետևանքների»:
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Ե. Հայաստանի Հանրապետ� թյան քրեական                   
օրենս գրքով նախատեսված` մարդ�  թրաֆիքինգին 
և շա հագործմանը առնչվող հանցակազմե րի                
տար րերը14

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը 
հանցավոր է համարում ինչպես շահագործման նպատակով 
մար դուն հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը 
կամ ստանալը, այնպես էլ մարդուն պոռնկության կամ սեռական 
շահագործման այլ ձևերի մե ջ, հարկադիր աշխատանքի կամ 
ծառայությունների մե ջ ներգրավելը կամ ստրկության կամ 
ստրկությանը նմանվող վիճակի մե ջ դնելը կամ պահելը: Նշված 
երկու հանցակազմե րն էլ ուղղակիորեն առնչվում են մարդու 
թրաֆիքինգի և շահագործման  երևույթներին: Դրանք ծանր 
կամ առանձնապես ծանր հանցագործություններ են, որոնք 
ուղղված են մարդու ազատության դեմ: 2011 թվականին ՀՀ 
քրեական օրենսգրքում առաջին անգամ ամրագրվել է հոդված, 
որը պատասխանատվություն է նախատեսում շահագործման 
վիճակում գտնվող անձի ծառայությունից օգտվելու համար:

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

Հոդված 132. Մարդ�  թրաֆիքինգը կամ շահագործ� մը

1. Մարդ�  թրաֆիքինգը` շահագործման նպատակով մար-
դ� ն հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնե լը կամ 
ստանալը, ինչպես նաև մարդ� ն շահագործելը կամ շահագործման 
վիճակի մե ջ դնելը կամ պահելը՝ կյանքի կամ առողջ� թյան 
համար ոչ վտանգավոր բռն� թյ� ն գործադրելով կամ դա 
գործադրել�  սպառնալիքով կամ հարկադրանքի այլ ձևերով, 
առևանգման, խաբե� թյան կամ վստահ� թյ� նը չարաշահել� , 
իշխան� թյ� նը կամ վիճակի խոցելի� թյ� նը օգտագործել�  կամ 
նրան վերահսկող անձի հետ համա ձայն� թյ� ն ձեռք բերել�  
նպատակով նյ� թական կամ այլ օգ� տ տալ�  կամ ստանալ�  
կամ այդպիսիք խոստանալ�  մի ջոցով՝

պատժվ� մ է ազատազրկմամբ՝ հինգից � թ տարի ժա  ետով` 
գ� յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ 
զբաղեցնել�  կամ որոշակի գործ� նե� թյամբ զբաղվել�  իրա-

14 Օրենքներից բերվող հատվածները տեքստում տրված են շեղատառերով, 
աղբյուրների համար պետք է նայել օրենսգրքի համապատասխան օրենքները:
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վ� նքից զրկելով` առավելագ� յնը երեք տարի ժա ետով, կամ 
առանց դրա:

2. Ն� յն արարքը, որը կատարվել է՝ 
1) երկ�  կամ ավելի անձանց նկատմամբ,
2) մի  խ� մբ անձանց կողմի ց նախնական համաձայ ն�  թյամբ,
3) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
4) կյանքի կամ առողջ� թյան համար վտանգավոր բռն�  թյ� ն 

գործադրելով կամ դա գործադրել�  սպառնալիքով,
5) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
6) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պետական սահմանը 

հատելով` անձի տեղափոխ� մը կազմակերպել�  մի ջոցով`
պատժվ� մ է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասներկ�  տարի 

ժա ետով` գ� յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնել�  կամ որոշակի գործ� նե� թյամբ զբաղ-
վել�  իրավ� նքից զրկելով` առավելագ� յնը երեք տարի ժա  ե-
տով, կամ առանց դրա:

3. Ս� յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախա-
տեսված արարքը, որը` 

1) կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմի ց,
2) անզգ� շ� թյամբ առաջացրել է տ� ժողի մահ կամ այլ ծանր 

հետևանքներ՝
պատժվ� մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնչորս տարի 

ժա ետով` գ� յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնել�  կամ որոշակի գործ� նե� թյամբ 
զբաղվել�  իրավ� նքից զրկելով` առավելագ� յնը երեք տարի 
ժա ետով կամ առանց դրա:

4. Ս� յն հոդվածով, ինչպես նաև ս� յն օրենսգրքի 132.2-րդ 
հոդվածով շահագործ� մ են համարվ� մ այլ անձի` պոռնկ� թյան 
շահագործ� մը կամ սեքս� ալ շահագործման այլ ձևերը, 
հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայ� թյ� նները, ստրկ� թյան 
կամ ստրկ� թյանը նմանվող վիճակի մե ջ դնելը, առքը կամ 
վաճառքը, օրգանները կամ հյ� սվածքները վերցնելը:

5. Ս� յն հոդվածով, ինչպես նաև ս� յն օրենսգրքի                             
132.2-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործ� թյ� ններից 
տ� ժած անձն ազատվ� մ է իր կատարած ոչ մե ծ կամ մի ջին 
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ծանր� թյան այն հանցագործ� թյ� նների համար քրեական 
պատասխանատվ� թյ� նից, որոնց� մ ներգրավված է եղել իր 
նկատմամբ իրականացված թրաֆիքինգի կամ շահագործման 
ընթացք� մ և այդ արարքները կատարել է հարկադրանքի ներքո:

(132-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, խմբ. 

01.06.06 ՀՕ-103-Ն, փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն, փոփ., լրաց. 

18.11.09 ՀՕ-220-Ն, խմբ. 01.03.11 ՀՕ-69-Ն)

Հոդված 1322. Երեխայի կամ հոգեկան խանգարման 

հետևանքով իր արարքի բն� յթն �  նշանակ� թյ� նը գիտակցել�  

կամ դա ղեկավարել�  հնարավոր� թյ� նից զրկված անձի 

թրաֆիքինգը կամ շահագործ� մը

1. Շահագործման նպատակով երեխային, հոգեկան 
խան գարման հետևանքով իր արարքի բն� յթն �  նշա նա-
կ� թյ� նը ամբողջ� թյամբ կամ մասամբ գիտակցել�  կամ դա 
ղեկավարել�  հնարավոր� թյ� նից զրկված անձին հա վա -
քագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը, 
ինչպես նաև այդպիսի անձանց շահագործելը կամ շահագործման 
վիճակի մե ջ դնելը կամ պահելը՝

պատժվ� մ է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամ-
կետով` գ� յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնել�  կամ որոշակի գործ� նե� թյամբ 
զբաղվել�  իրավ� նքից զրկելով` առավելագ� յնը երեք տարի 
ժա ետով, կամ առանց դրա:

2. Ն� յն արարքը, որը կատարվել է՝
1) երկ�  կամ ավելի անձանց նկատմամբ,
2) մի  խ� մբ անձանց կողմի ց նախնական համաձայ ն� թյամբ,
3) պաշտոնեական դիրքը օգտագործելով,
4) բռն� թյ� ն գործադրելով կամ դա գործադրել�  սպառ-

նալիքով,
5) առևանգման մի ջոցով,
6) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
7) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պետական սահմանը 

հատելով` անձի տեղափոխ� մը կազմակերպել�  մի ջոցով` 
պատժվ� մ է ազատազրկմամբ՝ տասից տասներկ�  տարի 

ժա ետով` գ� յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի 
պաշտոններ զբաղեցնել�  կամ որոշակի գործ� նե� թյամբ 
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զբաղ վել�  իրավ� նքից զրկելով` առավելագ� յնը երեք տարի 
ժա ետով, կամ առանց դրա:

3. Ս� յն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախա-
տեսված արարքը, որը` 

1) կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմի ց,
2) անզգ� շ� թյամբ առաջացրել է տ� ժողի մահ կամ այլ ծանր 

հետևանքներ՝
պատժվ� մ է ազատազրկմամբ՝ տասներկ� սից տասնհինգ 

տարի ժա ետով` գ� յքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, 
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել�  կամ որոշա կի գործ� նե� թյամբ 
զբաղվել�  իրավ� նքից զրկելով` առավելա գ� յնը երեք տարի 
ժա ետով, կամ առանց դրա:

(1322 հոդվածը լրաց. 01.03.11 ՀՕ-69-Ն)

Հոդված 132.3. Շահագործման վիճակ� մ գտնվող անձի 

ծառայ� թյ� նից օգտվելը

1. Շահագործման վիճակ� մ գտնվող անձի ծառայ� թյ� նից 
օգտվելը, եթե այդ անձի շահագործման վիճակի մե ջ լինելը 
ակնհայտ է ծառայ� թյ� նից օգտվողի համար, և եթե հանցա-
գործ� թյ� ն կատարած անձի արարք� մ բացակայ� մ են ս� յն 
օրենսգրքի 132-րդ կամ 132.2-րդ հոդվածով նախատեսված 
հանցագործ� թյան հատկանիշները`

պատժվ� մ է տ� գանքով` նվազագ� յն աշխատավարձի 
հարյ� րապատիկից չորսհարյ� րապատիկի չափով, կամ ազա-
տազրկմամբ` առավելագ� յնը երկ�  տարի ժա ետով:

2. Ն� յն արարքը, որը կատարվել է`
1) ակնհայտ անչափահասի նկատմամբ,
2) հոգեկան խանգարման հետևանքով իր արարքի բն� յթն �  

նշանակ� թյ� նը ամբողջ� թյամբ կամ մասամբ գիտակցել�  կամ 
դա ղեկավարել�  հնարավոր� թյ� նից զրկված անձի նկատմամբ,

3) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,
4) երկ�  կամ ավելի անձանց նկատմամբ`
պատժվ� մ է ազատազրկմամբ` առավելագ� յնը երեք տարի 

ժա ետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել�  կամ որոշակի 
գործ� նե� թյամբ զբաղվել�  իրավ� նքից զրկելով` առավելագ� յնը 
երեք տարի ժա ետով, կամ առանց դրա:
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3. Հայաստանի Հանրապետ� թյան իրավապահ մարմի ն-
նե  րին տ� ժողի մասին կամովին տեղեկ� թյ� ններ հայտ նած 
անձն ազատվ� մ է ս� յն հոդվածով նախատեսված քրեա կան 
պատասխանատվ� թյ� նից, եթե նրա փաստացի կատարած 
արարքն այլ հանցակազմ չի պար� նակ� մ:

(1323 հոդվածը լրաց. 01.03.11 ՀՕ-69-Ն)

Շահագործման նպատակով մարդ� ն հավաքագրելը 
դրսևորվում է տուժողին տարբեր եղանակներով (բռնությամբ, 
դրա գործադրման սպառնալիքով, խաբեությամբ և այլն) մարդ-
կանց առևտրի մե ջ ներգրավված անձանց կազմում ընդգրկե -
լով: Օրինակ` իբր աշխատանքի նպատակով ար տա սահման 
մե կնողների ցուցակում մուտքագրելը, կեղծ աշխա տանքային 
պայմանագրեր կնքելը և այլն15: 

Տեղափոխելը տուժողին շահագործելու նպատակով նրան 
մի  վայրից մե կ այլ վայր փոխադրելն է: Օրինակ` օդանավով կամ 
ավտոբուսով ծագման երկրից նպատակակետ երկիր փոխադրելը: 

Փոխանցելը դրսևորվում է տուժողին համապատասխան 
անձանց (ընդունողներին) հանձնելով: Օրինակ` երբ սեռական 
շահագործման կամ օրգանները վերցնելու նպատակով տու-
ժողին հանձնում են համապատասխան հանցավոր խմ բի ներ-
կայացուցչին: Տուժողի հանձնումը կայացած է համար վում այն 
պահից, երբ նա հայտնվում է ընդունող անձի տրա մադրության 
տակ:

Թաքցնելը  տուժողին մե կուսացնելն է, նրա գտնվելու վայրի 
գաղտնի պահելը: Օրինակ` երբ համապատասխան անձանց 
հանձնելու նպատակով մարդկանց առևտրի մե ջ ներ գրավվողին 
թաքցնում են տան նկուղում կամ ավտոտնակում:

Ստանալը դրսևորվում է տուժողին այլ անձանցից ընդունելով, 
սեփական տրամադրության տակ թողնելով: Օրի նակ` երբ հար-
կադիր աշխատանքի ներգրավելու նպա տակով հանցավորն 
ընդունում է տուժողին:

15 Տվյալ հոդվածների մե կնաբանությունը շարադրված է ըստ «ՀՀ քրեական իրավունք:  
Հատուկ մաս», խմբ. Գ.Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչու թյու ն, 2007, էջ 202-204:
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Մարդու թրաֆիքինգի իրականացման եղանակներն են` 
բռնություն գործադրելը կամ դա գործադրելու սպառնալիքը կամ 
հարկադրանքի այլ ձևերը, առևանգելը, խարդախությունը, վիճակի 
խոցելիությունն օգտագործելը, ինչպես նաև տուժողին վերահսկող 
անձի համաձայնությունը ստանալու համար վճարումն եր կամ 
բարիքներ տալը կամ ստանալը:

Բռն� թյ� նը տուժածի դիմադրությունը հաղթահարելու 
համար ֆիզիկական ուժ գործադրելն է, ծեծի ենթարկելը, 
մարմն ա կան վն ասվածքներ հասցնելը, մազերից քաշքշելը, 
կապկպելը և այլն: Ընդ որում բռնությունը տվյալ դեպքում կարող 
է գործադրվել ինչպես տուժողի, այնպես էլ այլ անձանց, օրինակ, 
նրա մե րձավորների նկատմամբ:

Բռն� թյ� ն գործադրել�  սպառնալիքն արտահայտվում է 
նրանում, որ շահագործման նպատակով մարդուն հավա քագրելու, 
տեղափոխելու, փոխանցելու, թաքցնելու կամ այլ անձի նկատմամբ 
կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր ֆիզիկական 
բռնություն գործադրելու սպառ նալիքի մի ջոցով հանցավորը 
հաղթահարում է տուժողի դիմադրությունը: Այս առումով անհրա-
ժեշտ է, որ աոկա լինի սպառնալիքն անհապաղ իրագործելու 
իրական վտանգը: Այսինքն` հանցակազմի  առկայության համար 
տվյալ դեպքում պահանջվում է, որ սպառնալիքի գործադրմամբ 
տուժողը դրվի անելանելի վիճակի մե ջ:

Հարկադրանքի այլ ձևեր ասելով պետք է հասկանալ 
տուժողի դիմադրությունը ճնշելուն ուղղված բռնություն կամ դրա 
գործադրման սպառնալիք չհանդիսացող գործողությունները: 
Օրինակ` տուժողին կամ նրա մե րձավորներին արատավորող 
տեղեկություններ տարածելու, գույքը ոչնչացնելու կամ վն ասելու 
սպառնալիքը և այլն:

Առևանգ� մը դրսևորվում է մարդու կամքին հակառակ կամ 
առանց նրա կամքը հաշվի առնելու բնական մի կրոսոցիալական 
մի ջավայրից դուրս հանելով և մշտական կամ ժամանակավոր 
բնակության վայրից այլ վայր տեղափոխելով ու այնտեղ պահելով: 

Խաբե� թյ� ն ասելով քննարկվող հանցակազմե րի իմաս   տով 
պետք է հասկանալ իրականությունը դիտավորյալ խեղաթյուրելը 
կամ այն գիտակցաբար թաքցնելը, դիմացինին որոշակի 
փաստերի, հանգամանքների, իրադարձությունների վերաբերյալ 
ապակողմն որոշելը` շահագործման նպատակով մարդ կանց 
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հավաքագրելու, տեղափոխելու, փոխանցելու, թաքց նելու կամ 
ստանալու համար: Օրինակ, երբ սեռական շա հագործման կամ 
հարկադիր աշխատանքի ներգրավելու հա մար հանցավորն 
ուղեկցում է տուժողին նշանակման վայր` թաքցնելով կամ 
քողարկելով այնտեղ մե կնելու իրական նպա տակը, իսկ հասնելով 
այդ վայրը` հրաժարվում է վերադարձ նել նրա անձը հաստատող 
փաստաթղթերը և ստիպում զբաղվել մարմն ավաճառությամբ:

Խաբեությունը թրաֆիքինգով զբաղվողների կողմի ց հաճախ 
օգտագործվող մի ջոցներից է, երբ զոհերին հա վա տացնում են, 
որ նրանց սպասվում է գրավիչ աշխատանք, այլ ոչ թե նախապես 
ծրագրված շահագործում:

Տուժողի վիճակի խոցելիության չարաշահումը ենթադրում է 
այնպիսի իրավիճակի չարաշահում, երբ անձը չունի որևէ իրական 
և ընդունելի այլընտրանք, քան շահագործման ենթարկվելը: 
Խոցելիությունը կարող է լինել ցանկացած բնույթի` ֆիզիկական, 
հոգեբանական, զգացմունքային, ըն տա նեկան, սոցիալական 
կամ տնտեսական: Վերոհիշյալ իրավիճակներից կարող է լինել 
զոհի իրավական կարգավիճակի անապահովությունը կամ 
անօրինականությունը, տնտեսական կախվածությունը կամ թույլ 
առողջական վիճակը: Այլ կերպ ասած՝ նման իրավիճակ կարող 
է լինել ցանկացած դժվարին դրությունը, որում գտնվող անձը 
ստիպված է լինում համաձայնվել շահագործման ենթարկվելուն: 
Նման իրավիճակները չարաշահող անձինք կոպիտ կերպով 
խախ տում են մարդու իրավունքները և ոտնահարում են մարդու 
արժանապատվությունն ու անձեռնմխ ելիությունը:

Մարդու թրաֆիքինգի իրականացման հաջորդ եղանակը 
տ� ժողին վերահսկող անձի համաձայն� թյ� նը ստանալ�  

համար վճար� մն եր կամ բարիքներ տալը կամ ստանալն է: 
Տուժողին վերահսկող է համարվում այն  անձը, ով որոշակի 
հարաբերությունների ուժով պարտավոր է հսկողություն իրա-
կանացնել նրա նկատմամբ: Այդպիսիք կարող են համարվել 
տուժողի ծնողները (որդեգրողները), խնամակալը, հոգաբարձուն, 
մանկապարտեզի դաստիարակը, դպրոցի ուսուցչուհին, մարզիկի 
մարզիչը և այլն:

Տվյալ դեպքում, փաստորեն, վճարումն երի կամ բարիք ների 
փո խանցման մի ջոցով նշված անձանց նյութապես շահա գրգռում 
են (կաշառում)` նրանց համաձայնությունը ստանալու նպատակով: 
Օրինակ` որոշակի գումար կամ թանկարժեք իր փոխանցելով 
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և այլն: Ընդ որում, տվյալ դեպքում պատաս խանատվության 
են ենթարկվում նշված վճարումն երը կամ բարիքներն ինչպես 
տվողները, այնպես էլ ստացողները (տուժողին վերահսկող ան-
ձինք):

Մարդու թրաֆիքինգի նպատակը մարդու շահագործումն  է: 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 132-րդ 
հոդվածի չորրորդ մասի համաձայն շահագործում են համարվում այլ 
անձի` պոռնկության շահագործումը կամ սեքսուալ շահագործման 
այլ ձևերը, հարկադիր աշխատանքը կամ ծառայությունները, 
ստրկության կամ ստրկությանը նմանվող վիճակի մե ջ դնելը, առքը 
կամ վաճառքը, օրգանները կամ հյուսվածքները վերցնելը: Ընդ 
որում, մարդու թրաֆիքինգի առկայության համար պարտադիր 
չէ, որ անձն անպայմանորեն շահագործված լինի: Բավական է, որ 
անձը շահագործման նպատակով ենթարկված լինի քննարկվող 
հոդված� մ նշված գործող� թյ� ններից որևէ մե կին` սահմանված 
եղանակ ներից ցանկացածի օգտագործմամբ: Հետևաբար, մարդ�  
թրաֆիքինգն առկա է նախքան զոհի փաստացի շահագործ� մը:

Պոռնկ� թյ� նը վճարի դիմաց պատահական, արտաա-
մուսնական սեռական այնպիսի հարաբերությունների մե ջ մտնելն 
է, որոնք հիմն ված չեն անձնական համակրանքի, զուգ ընկերոջ 
հանդեպ սեռական հակումն երի վրա: 

Պոռնկության ներգրավելը որպես շահագործում նշա նա-
կում է, որ  անձին սեռական հարաբերություններ ունե նա լուն 
հարկադրելով կամ պարտադրելով` երրորդ ան ձինք որոշակի շահ 
են ստանում: Ընդ որում, շահը տվյալ դեպքում կարող է լինել նաև 
ոչ նյութական բնույթի: Օրի նակ` երբ մարմն ավաճառին մատուցում 
են որպես նվեր, առանց դրա դիմաց որևէ վարձատրություն 
ստանալու: Մարմն ա վաճառության շահագործումն  առկա է ոչ 
մի այն այն դեպքում, երբ մարմն ավաճառից ամբողջությամբ 
վերցնում են մատուցած սեռական ծառայությունների դիմաց 
վճարված գումարը կամ չեն վճարում նրան, այլև այն դեպքում, երբ 
նա ստանում է այդ գումարի մի  մասը, որը, որպես կանոն, չնչին է 
լինում:

Սեռական այլ շահագործ� մը նշանակում է, որ շահ 
ստանալու նպատակով տուժողին ստիպում են սեռական բնույթ 
կրող, բայց պոռնկություն չհանդիսացող գործողություններ կա-
տարել: Օրինակ` զբաղվել մե րկապարով, նկարահանվել էրո-
տիկ ամսագրերում կամ տեսաֆիլմե րում և այլն: Ընդ որում, 
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սե ռա կան շահագործումը հաճախ կարող է զուգորդվել նաև 
բռնաբարությամբ, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններով 
կամ սեքսուալ բնույթի գործողությունների հարկադրելով: 

Մարդկանց շահագործ� մը նրանց մարմն ի մասերը 
կամ հյ� սվածքները վերցնել�  (օգտագործել� ) նպատակով 
նույնպես մե ծ վտանգավորություն է ներկայացնում, ընդ որում, 
այդ նպատակով մարդկանց շահագործման դեպքերը հատկապես 
զարգացող երկրներում ավելի լայն տարածման մի տում ունեն:

Պաշտոնեական դիրքն օգտագործելը, ըստ էության, վե-
րա բերում է պաշտոնատար անձի կողմի ց իր պաշտոնեական 
լիազորությունները չարաշահելուն: Պոռնկության կամ սեռա-
կան այլ շահագործման, հարկադիր աշխատանքի կամ ծառա-
յու թյունների, ստրկության կամ ստրկությանը հա վասա րազոր 
վիճակին հասցնելու, ինչպես նաև մարդու օրգանները վերցնելու 
նպատակով հանցավորն օգտագործում է իր պաշ տոնեական 
դիրքը ծառայության շահերին հակառակ կամ չի կատարում 
իր ծառայողական պարտականությունները` շահադիտական, 
անձնական այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբային շահերից 
ելնելով: Օրինակ` երբ ոստիկանության պաշտոնատար անձը 
չարաշահում է իր պաշտոնեական լիա զորությունները` տուժողին 
նշանակման վայր փոխադրելու համար:

Պոռնկ� թյան, սեռական շահագործման այլ ձևերի մե ջ 
ներքաշել, հարկադիր աշխատանքի կամ ծառայ� թյ� նների 
մե ջ ներգրավել, ստրկ� թյան կամ դրան նմանվող վիճակի 
մե ջ դնել կամ պահել ասելով պետք է հասկանալ տուժողին հա-
մապատասխան գործունեությամբ զբաղվելուն կամ այն շարու-
նակելուն հարկադրելը, հակելը կամ դրդելը: Ընդ որում, տվյալ 
դեպքում անհրաժեշտ է, որ նշված գործողությունները կատարվեն 
բռնություն գործադրելու կամ դա գործադրելու սպառնալիքի կամ 
հարկադրանքի այլ ձևերի, առևանգելու, խարդախության, վիճակի 
խոցելիությունն օգտագործելու, ինչ պես նաև տուժողին վերահսկող 
անձի համաձայնությունը ստանալու համար վճարումն եր կամ 
բարիքներ տալու կամ ստանալու  մի ջոցով: 

Կարևոր է հիշել, որ մարդու թրաֆիքինգը համարվում է առկա 
անգամ այն դեպքում, երբ դեռ ռեալ շահագործում չեն հասցրել 
իրականացնել, բայց շահագործման նպատակով կատարվել են 
վերը նշված գործողությունները՝ օգտագործելով սահմանման մե ջ 
նշված մի ջոցները: 
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Զ. Մարդ�  թրաֆիքինգի եվ շահագործման դեմ պայ քարի 
մի ջոցառ� մն երը Հայաստանի Հանրա պետ�  թյ� ն� մ 

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարը Հայաuտանի Հանրա պե տու-
թյու     նում uկuվել է 2002 թվականի հոկտեմբերից, երբ Հայաuտա-
նի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ Հայաu   տա-
նի Հանրապետությունից շահագործման նպատակով մարդ-
կանց ապoրինի փոխադրման, տեղափոխման ու առու վա ճառ-
քի (թրաֆիքինգի) հետ կապված հարցերն ուuումն աuիրելու և 
առա   ջարկություններ ներկայացնելու նպա տակով uտեղծ վեց 
մի ջգերա տեuչական հանձնաժողով: Այն գործում էր Հայաuտա -
նի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախա  րա րու  թյան 
ղեկավարությամբ և ընդգրկում բոլոր շա հագրգիռ նախա րա-
րու  թյունների ու գերատեuչությունների ներկայա ցու     ցիչ  նե րին, 
Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժո ղո վի և Հա յաu  -
տանի Հանրապետության կառավարության աշ խա     տա       կազ -
մե րի փորձագետներին, ինչպեu նաև հաuա րակական կազ մա-
կեր  պությունների ներկայացուցիչների: Իրա  կա նաց վող աշխա-
տանքների արդյունավետությունը բարձ րաց նելու նպա տակով 
Հայաuտանի Հանրապետության վար չա   պետի 2007 թվականի 
դեկտեմբերի 6-ի N 861-Ա որոշ մամբ uտեղծ վել է Հայաuտանի 
Հանրապետությունում մարդկանց շա հագործման (թրաֆիքինգի) 
հարցերով խոր հուրդ` Հայաu տանի Հան րա պետության փոխվար-
չապետ, Հա յաu տանի Հան րա պե տության տարածքային կառավար-
ման նախարարի նախա  գա հությամբ: Խորհրդի անդամն եր են 
բոլոր շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեuչությունների 
ղեկավարները: Խորհրդի ընթացիկ աշխատանքները կազ-
մակերպելու նպատակով uտեղծվել է նաև աշխատանքային խումբ,  
որը ղեկավարվում է ՀՀ արտաքին գործերի նա խարարության 
մի ջազգային կազ մակերպությունների վար չու թյան պետի 
կողմի ց: Խորհրդի և աշխատանքային խմբի աշխատանքներին 
ակտիվ մասնակցում և մե ծ ներդրում են բերում ոլորտում 
գործող հասարակական և մի ջազգային կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչները, ինչպես նաև սոցիալական գործընկերները:

Թրաֆիքինգի երևույթի դեմ արդյունավետ պայքար մղե-
լու նպատակով ՀՀ կառավարության կողմի ց հաստատվել է 
«Հա յաu տանի Հանրապետությունից շահագործման նպա -
տա   կով մարդկանց ապoրինի փոխադրման, տեղա փոխ ման 
և առուվաճառքի (թրաֆիքինգ) կանխման հայեցա կար գը և 
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ընդունվել ու իրականացվել են դրանից բխող երեք ազգա-
յին ծրագրերը. Հայաuտանի Հանրապետությունից շահա-
գործ         ման նպատակով մարդկանց ապoրինի փոխադր ման, 
տե ղա փոխման և առքուվաճառքի (թրաֆիքինգ) կանխ ման                                                                             
2004-2006 թվականների մի ջոցառումն երի ազգային ծրագիրը» (ՀՀ 
կառավարության 2004 թվականի  հունվարի 15-ի N 58-Ն որոշում), 
«Հայաստանի Հանրապետությունում 2007-2009 թվականների 
ընթացքում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ 
պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը և ծրագրի 
իրականացման ժամանակացույցը» (ՀՀ կառավարության 2007 
թվականի  դեկտեմբերի 6-ի N 1598–Ն որոշում) և «Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2010-2012 թվականների ընթացքում 
մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազ-
մակերպման ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման 
ժամանակացույցը» (ՀՀ կառավարության 2010 թվականի  
սեպտեմբերի 3-ի N 1140-Ն որոշում): Մարդկանց շահագործման 
(թրա ֆիքինգի)  զոհերի պաշտպանությունն ու աջակցությունն 
արդյունավետ դարձնելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2008 
թվականի նոյեմբերի 20-ի N 1385-Ա որոշմամբ հաստատվել է 
«Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձանց 
ազգային ուղղորդման կարգը» (այսուհետ` ԱՈՒԿ): 

Երրորդ ազգային ծրագրի շրջանակը
Երրորդ` 2010-2012 թվականների մարդկանց շահագոր ծ-

ման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային 
ծրագիրը սահմանել է բազմակողմանի նպատակներ, որոնք 
հասցեագրված են մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ 
պայքարի բոլոր ոլորտներին: Ծրագիրն ամրագրել է ներքոհիշյալ 
հիմն ական ուղղություններն ու խնդիրները` մարդկանց շա հա  -
գործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի օրենսդրության կա-
տա րելագործում և կիրառում, մարդկանց շահագործման (թրա  -
ֆիքինգի) կանխարգելում, մարդկանց շահագործման (թրա-
ֆիքինգի) զոհերի պաշտպանություն և աջակցություն, համա-
գործակցություն և ուսումն ասիրությունների կատարում, մշտա-
դիտարկում և գնահատում:

Ծրագրում մե ծ ուշադրություն է դարձվում մարդկանց շա-
հագործման (թրաֆիքինգի) կանխարգելման խնդրին: Առան ձին 
ուշադրության է արժանացել համապատասխան դերա  կատարների 
վերապատրաստումը և ուսուցանումը մարդ կանց շահագործման 
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(թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի ոլոր տում, կազմակերպվել են հատուկ 
դասընթացներ` մարդ կանց շահագործմանը (թրաֆիքինգի) 
ենթարկված անձանց հայտնաբերման, նույնացման, ուղղորդ-
ման և աջակցու  թյան տրամադրման, հանցագործության կանխ-
ման ու բացահայտման ուղղությամբ: Իրավապահների և քաղա-
քացիական ծառայող ների համար պատրաստվել և ներդրվել են 
մարդկանց շահա գործման (թրաֆիքինգի) վերաբերյալ առան ձին 
մասնա գիտական մոդուլներ: Հատուկ ուշադրության է արժա-
նացել երեխաների շահագործման (թրաֆիքինգի) խնդիրը և 
նախատեսվել են կանխարգելման տարբեր աշխատանքներ, 
հա տուկ հաստատությունների աշխատակիցների և սաների 
համար իրականացվել են իրազեկման բարձրացմանն ուղղ-
ված մի ջոցառումն եր: Հանրակրթական դպրոցների բարձր դա-
սա րանցիների և ուսուցիչների համար մշակվել և ներդրվել են 
մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) մասին ուղեցույց-
ներ: Երիտասարդների շրջանում իրականացվել են լայնածավալ 
քարոզարշավն եր ու ծրագրեր: 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց շահա գործ-
ման (թրաֆիքինգի) հարցերով խորհրդի` 2010-2012 թվա կանների 
ազգային ծրագրի իրականացման վերաբերյալ կիսամյակային և 
տարեկան հաշվետվությունները ներկայացվել են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն:

Երրորդ ծրագրի շրջանակներում առաջին անգամ իրա-
կանացվեց ծրագրի կատարման անկախ մշտադիտարկում, որի 
արդյունքներն ու առաջարկությունները հաշվի են առնվել չորրորդ 
ծրագրի մշակման ժամանակ: 

Չորրորդ ազգային ծրագրի շրջանակը
Չորրորդ` 2013-2015 թթ.-ի մարդկանց շահագործման (թրա-

ֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրա գիրը 
ներառում է նախորդ ծրագրի հիմն ական ուղղու թյունները, մի ևնույն 
ժամանակ նախատեսված մի ջոցա ռումն  երով և նպատակներով 
ավելի զոհակենտրոն է:

Չորրորդ ծրագիրը նպատակ է հետապնդում առավել 
կենտրոնացնել պետության ջանքերը հատկապես մարդկանց 
շահագործման (թրաֆիքինգի) զոհերի նույնացման և աջակ-
ցության բարելավման ուղղություններով` անհրաժեշտ ենթա-
օրենսդրական բարեփոխումն եր իրականացնելով, ինչպես նաև 
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ֆինանսական հիմք ստեղծելով ու զարգացնելով ոլորտում գործող 
դերակատարների կարողությունները: 

Չորրորդ ծրագրի հիմն ական նպատակներից է նաև ուսում-
նասիրությունների անցկացումն ` այդ թվում աշխատող երե-
խաների շրջանում: 

Չորրորդ ծրագրում, ինչպես եղել է նախորդ բոլոր ծրագրե-
րում, մե ծ ուշադրություն է դարձվում մարդկանց շահա գործման 
(թրաֆիքինգի)` հատկապես աշխատանքային շահա գործման 
(թրա ֆիքինգի) կանխարգելման մի ջոցա ռումն  երի իրա կանաց-
մանը` ինչպես ընդհանուր բնակչության, այնպես էլ խոցելի խմբերի 
շրջանում: 

Կարևոր ուղղություններից մե կն է նաև զանգվածային լրատ-
վամի ջոցների հետ համագործակցության զարգացումը` մարդկանց 
շահագործման (թրաֆիքինգի) դեպքերի լուսաբանման և զոհերի 
մասին տեղեկության ներկայացման ձևաչափի և մոտեցումն երի, 
ինչպես նաև զոհերի տվյալների գաղտնիության ապահովմանը 
վերաբերող հարցերում:

Նախատեսված գործողությունների արդյունավետությունը 
գնահատելու նպատակով  նախատեսվում է  ազգային ծրա գրի 
մի ջանկյալ և վերջնական անկախ մշտադիտարկման իրա կա նա-
ցումը:

Ծրագիրը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում 
մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) հարցերով խորհրդին 
կից աշխատանքային խմբի կողմի ց:

Ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել նաև երրորդ ազգային 
ծրագրի կատարման անկախ մշտադիտարկման արդյունքները, 
ինչ պես նաև մի ջազգային ատյանների` մասնավորապես 2012 
թվականի սեպտեմբերին հրապարակված Եվրոպայի Խորհրդի 
«Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի» 
կոնվենցիայի դրույթների Հայաստանի կողմի ց կա տարման 
վերա բերյալ առաջին զեկույցի, ինչպես նաև ԱՄՆ պետ քար տու-
ղարության զեկույցի առաջարկները: 

Ծրագրում ներկայացված ռազմավարություններն ու 
գոր  ծո   ղություններն ուղղված են մարդկանց շահագործման 
(թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի արդյունավետ կազմակերպմանը և 
ներառված են 5 հիմն ական բաժիններում`

• մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի)  դեմ պայ քարի 
օրենսդրություն և օրենքների կիրառում,
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• մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) կանխար-
գելում,

• մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) զոհերի պաշտ-
պանություն և աջակցություն, 

• համագործակցություն,
• ուսումն ասիրությունների կատարում, մշտադիտարկում և 

գնահատում:

ՌԵՖԵՐԱՏՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

1. Մարդու թրաֆիքինգը որպես անդրազգային կազմա-
կերպված հանցավորության տեսակ:

2. Մարդու թրաֆիքինգի մասին մի ջազգային փաստա-
թղթերը և ՀՀ օրենսդրությունը: Համե մատական ակ նարկ:

3. Մարդու թրաֆիքինգի առումով իրադրությունը տարբեր 
երկրներում: Համե մատական վերլուծություն:

4. Մարդու թրաֆիքինգի լուսաբանումը համացանցում:
5. Մարդու թրաֆիքինգ և շահագործում երևույթի լուսա-

բանումը պարբերական մամուլում:
6. Մարդու թրաֆիքինգ և շահագործում երևույթները 

գեղարվեստական գրականության մե ջ և կինոն կար ներում:

ԲԱՆԱՎԵՃԻ ԹԵՄԱՆԵՐ 

1. Մարդու թրաֆիքինգն արդի հասարակությունում առաջ-
նակարգ նշանակություն ունի:

2. Քանի կա մարդը, մարդու շահագործումը չի վերանա:
3. Մարդու թրաֆիքինգի դեմ պայքարը պետք է իրա կանացնի 

ողջ հասարակությունը:
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Թեմա 2. Մարդ�  թրաֆիքինգի  և շահագործման  
պատճառները և դրան նպաստող հանգամանքները

Մարդու թրաֆիքինգ և շահագործում երևույթի պատ ճառ-
ների ու դրան նպաստող գործոնների իմացությունը կարևոր է 
այդ երևույթի կանխարգելման ու դրան զոհ չդառնալու համար: 
Պատճառների բացահայտումը պարզ է դարձնում, թե ինչու, 
չնայած մի ջազգային հանրության մի ավորված ջանքերին, 
մարդու թրաֆիքինգ և շահագործում երևույթը դեռևս կա, այն 
էլ՝ մե ծ մասշտաբներով16: Թրաֆիքինգին նպաստող գործոն-
ների ուսումն ասիրությունը հնարավորություն է տալիս հասկա-
նալ հավաքագրողների հոգեբանությունը, նրանց մանիպուլյա-
ցիաների17 որոշ մե խանիզմն եր և պաշտպանված լինել դրանցից` 
չդրսևորելով անզգույշ, տվյալ դեպքում` վիկտիմ վարք18: 
Ստորև կխոսվի մարդու թրաֆիքինգին նպաստող մի  շարք 
հանգամանքների մասին:

Ա. Տնտես� թյան գլոբալաց� մը

Տնտեսության և առևտրի գլոբալացումը, լինելով արդի հա-
սարակական զարգացման օրինաչափ գործընթաց, ունի դրա-
կան և բացասական ազդեցություններ: Բացասական ազդե-
ցություններից մե կն էլ այն է, որ դրա հետևանքով բարենպաստ 
ֆոն է ստեղծվում մարդու թրաֆիքինգի ծավալ ման համար: 
Շնորհիվ մի ջազգային տնտեսական կապերի ընդարձակման 
շուկան ավելի ճկուն ու շարժունակ է դառնում: Անհատ անձինք և 
ձեռնարկություններն այլևս ստիպված չեն արտադրել և վաճառել 
ապրանքներն ու ծառայությունները մի այն իրենց հայրենիքում, 
այլ կարող են դա անել աշխարհի ցանկացած վայրում, որտեղ 
դա առավել շահութաբեր է: Արտադրանքը տեղափոխվում է 
այն շրջան, որտեղ դրա ծախսերը նվազագույնն են: Զարգացած 
երկրների բազմաթիվ հայտնի ձեռնարկություններ արդեն 
տեղափոխել են իրենց արտադրամասերը այսպես կոչված 
երրորդ աշխարհի երկրներ կամ մտածում են այդ հարցի շուրջ: Այս 
դեպքում շահութաբերության հիմն ական գործոն է հանդիսանում 

16 Մարդկանց շահագործումը  քրեական աշխարհում երրորդ տեղում է ըստ  իր 
եկամտաբերության` զիջելով  մի այն զինամթերքի և թմրադեղերի առևտրին:  Տե՛ս 
http://www.houstonrr.org:  
17 Մանիպուլյացիաներ - Խարդավանքներ, ձեռնածություններ, խորամանկություններ:
18 Վիկտիմ վարքի մասին կխոսվի ստորև:
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էժան աշխատուժը, այսինքն` այն աշխատողները, որոնք 
համաձայն են աշխատանքի ոչ այնքան լավ պայմաններին, ցածր 
աշխատավարձին և սոցիալական երաշխիքի բացակայությանը: 
Սա ինքնըստինքյան մարդու թրաֆիքինգ չէ, բայց որոշ 
հանցագործ «ձեռներեցների» հնարավորություն է տալիս տվյալ 
երկրներում համանմանորեն «բացել աշխատատեղեր» այդ տեղ 
գտնվող ապօրինի մի գրանտների կամ որակավորում չունեցող 
աշխատուժի համար` անխղճորեն շահագործելով վերջիններին:

Երբեմն  էլ ոչ թե արտադրությունն է տեղափոխվում էժան 
աշխատուժի մոտ, այլ մն ալով տվյալ երկրում, արտադրողը 
կարող է օգտվել այնտեղ առկա էժան աշխատուժից: Զարգացած 
երկրներից շատերում կան բազմաթիվ աշխատանքային, այդ թվում 
նաև` ապօրինի մի գրանտներ, որոնց առկայությունը գայթակղում 
է որոշ «գործարարների» դիմե լ նրանց շահա գործմանը: Հարկ է 
նշել, որ էժան աշխատուժի ներկրումը բերում է մրցակցության 
բարձրացման, ինչն իր հերթին նպաստում է աշխատուժի 
էժանացմանը, որն էլ ավելի է սրում մարդկանց շահագործումը:

Տրանսպորտի զարգացումն  ու մատչելիությունը հնարա վո-
րություն են տալիս մարդկանց մե ծ մասշտաբներով տեղա փոխվելու 
երկրագնդի տարբեր վայրեր: Զարգացման այս դրական մի տումն  
իր հերթին հնարավորություն է ընձեռում հանցագործ տարրերին 
աննախընթաց զարգացում ապրող օրինական տուրիզմի ն 
զուգահեռ կազմակերպել սեքս-տուրիզ մի  ու տրանսպլանտացիոն19 
տուրիզմի  ապօրինի շուկա: Որոշ երկրներում կա կույս աղջիկների 
առաջին գիշերվան տիրանալու պահանջարկ, ինչը խթանում է 
հանցագործ տարրերի շահագրգռվածությունը զբաղվելու նման 
գործու նեությամբ:

Բ. Տարբեր պետ� թյ� նների և տարածաշրջանների 
տնտեսական և իրավական  անհավասար� թյ� նը

Տարբեր պետությունների և տարածաշրջանների տնտե-
սական և իրավական  անհավասարությունը վերը նշված հան-
գամանքի մասնավորեցումն  է: Զարգացած պետությունների 
առկայությունը և դրանցում մարդու տնտեսական ու իրավական 
պաշտպանվածության ներկայացումը ԶԼՄ-ների մի ջոցով աղ-
քատ երկրների բնակչության համար գայթակղության հիմք 
են դառնում: Պետք է հաշվի առնվի նաև այն հանգամանքը, որ 
19 Տրանսպլանտացիա - օրգանների փոխպատվաստում
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երբեմն  զարգացող երկրների տնտեսական վիճակը վատանում է 
պետական հեղաշրջումն երի, քաղաքացիական պատերազմն երի, 
արտաքին թշնամի ների հետ պատերազմն երի արդյունքում, որոնք 
տևում են տասնամյակներ: Աղքատությանն ու սովին գումարվում 
է վախը սեփական և երեխաների ապագայի համար: Հեռանկարի 
բացակայությունը, դժվարին պայմաններն ու աղքատությունը 
բարձրացնում են մարդու թրաֆիքինգին ենթարկվելու հավա-
նականությունը: Ընտանիքը պահելու համար այլընտրանք 
չունենալով` մարդիկ դիմում են ամե ն մի ջոցի, որպեսզի հայտնվեն 
բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներում: Այդ մի ջոցնե րից 
ամե նատարածվածն ապօրինի մի գրացիան է, որն ինքնըստինք-
յան մարդու թրա ֆիքինգ չէ, բայց ապօրինի մի գրանտներն առա-
վել մե ծ հավանականությամբ են համալրում մարդու թրաֆիքինգի 
ռիսկի խումբը` հայտնվելով ստրկության կամ դրան համանման 
իրավիճակների մե ջ և հնարավորություն չունենալով օգնության 
համար դիմե լու այն երկրների իշխանություններին, որտեղ իրենք 
գտնվում են ապօրինի: 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում գործա տու ների 
համար շատ կարևոր է աշխատուժի հաշվին կրճա տել իրենց 
ծախսերը: Խոշոր արդյունաբերական կազմա    կերպությունները 
ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ Ամե րիկայում, հաճախ իրենց 
գործարանները տեղափոխում են երրորդ երկրներ, որտեղ 
աշխատավարձը անհամե մատ ցածր է, քան իրենց հայրենիքում: 
Փոքր և մի ջին բիզնեսով զբաղվող կազմակերպությունները չեն 
կարող իրենց թույլ տալ արտադրությունը տեղափոխել այլ երկիր, 
սակայն կարող են գտնել ցածր վարձատրվող աշխատուժ: Էժան 
աշխատուժ են համարվում աշխատավոր մի գրանտները, որոնք 
համաձայն են աշխատել այնպիսի ցածր աշխատավարձով, որով 
չէին աշխատի տեղացի բնակիչները: Երբեմն  մարդկանց ստիպում 
են աշխատել առանց վճարի` խաբեության կամ ահաբեկության 
ճանապարհով: Շատ ինքնակոչ ձեռնարկություններ գործում են  
օրենքի սահմաններից դուրս և չեն հետևում աշխատանքային 
օրենսդրությանը: Նրանք չեն ապահովում առողջության ապա-
հովագրումը, ամե նամյա արձակուրդը և լիարժեք չեն վճարում 
հարկերը: Զարգացած երկրներից ոչ մի  քաղաքացի չէր հա-
մաձայնի աշխատել այդպիսի պայմաններում, այդ պատճառով 
պետք է գտնել մի գրանտներ աղքատ երկրներից: Բացի նրանից, 
որ արտադրության ծախսերի կրճատման անհրաժեշտությունը 
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բարձրացրեց մի գրանտների աշխատուժի պահանջարկը, բարձ-
րացել է նաև տնային պայմաններում աշխատող օտարերկրյա 
կանանց պահանջարկը: Քանի որ Արևմուտքի զարգացած որոշ 
երկրների բնակչությունը ծերանում է, աճել է ծերերին խնամող 
տնային աշխատողների պահանջարկը: Այդ աշխատանքները 
իրականացնելու համար հարկավոր է կանանց աշխատուժ: Տղա-
մարդիկ ներգրավվում են շինարարական աշխատանքների մե ջ:

Որոշ երկրներում գոյություն ունի մանկական աշխատուժի 
շուկա: Մանկական աշխատուժն ավելի ցածր է վարձատրվում, և 
երեխաներին ավելի հեշտ է շահագործել, քան մե ծահասակնե-
րին: Շատ տարածված է երեխաների շահագործումը բամբակի 
արտադրության մե ջ, տնային աշխատանքներում: Հաճախ երե-
խաներին բռնի ներգրավում են մուրացկանության  կամ այլ 
հակասոցիալական գործունեության մե ջ:

Կանանց անհամե մատ վատ տնտեսական վիճակը, ի 
տարբերություն տղամարդկանց, նույնպես նպաստում է մար դու 
թրաֆիքինգի աճին: Աղքատության, այսպես կոչված, ֆեմի նի -
զաց ման20 հիմքում ընդհանուր իմաստով ընկած է սեռերի 
անհավասարությունը, իսկ ավելի կոնկրետ` կանանց և տղա-
մարդկանց կողմի ց կատարվող աշխատանքների նկատմամբ 
խտրականությունը և նշված աշխատանքների դիմաց վճարման 
տարբերությունը: Աղքատությունը նվա զեցնում է կանանց 
ընտրության հնարավորությունը և նրանց ավելի խոցելի է 
դարձնում մարդու թրաֆիքինգի և շահա գործման ենթարկվելու 
հարցում:

Գերակշռող ավանդական սեռային դերերի առկայության 
պատճառով  տնային գործերի կատարման, երեխաների և ծերերի 
խնամքի պատասխանատվությունը բաժին է ընկնում կանանց: 
Աղքատության ֆեմի նիզացմանը զուգընթաց վա տա նում են նաև 
երեխաների կենսապայմանները, ինչն անուղղակիորեն բերում 
է նրան, որ երեխաներն էլ են հայտնվում մարդու թրաֆիքինգ և 
շահագործում իրականացնողների հետաքրքրությունների կենտ-
րոնում:

20 Ֆեմի նիզացում-կանացիացում:
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Գ.Գիտ� թյան, մասնավորապես բժշկ� թյան                 
զարգաց ման հետևանքով մարդկանց օրգանների
և հյ� ս վածքների փոխպատվաստման  
հնարավոր�  թյ� նը

Ինքնին լինելով դրական և հնարավորություն տալով եր-
կարացնելու մարդու կյանքն ու վերականգնել առողջությունը՝ 
այս երևույթը նույնպես անուղղակիորեն նպաստում է մարդու 
թրաֆիքինգին: Ինչպե՞ս: Արդեն ակնհայտ է, որ որոշ օրգանների 
և հյուսվածքների համար վճարել կարողացողների թիվն  ավելի 
մե ծ է, քան դրանց մատակարարողների թիվը: Այսինքն` կա 
ավելցուկային պահանջարկ, որի հետևանքով օրգանների և 
հյուսվածքների գներն աճում են ու գայթակղում արագ ու հեշտ 
հարստանալ ցանկացող որոշ տարրերի:

Ըստ 2013 թվականի տվյալների` մի այն ԱՄՆ-ում մոտ 
120000 հիվանդ հերթագրվել է տարբեր օրգանների փոխպատ-
վաստումն երի համար21: Սպասելու մի ջին ժա ետը կա րող է կազ-
մե լ երեքից տասը տարի: Հերթագրված հիվանդ ների 15-30 տոկոսի 
ողջ մն ալու հավանականությունը շատ փոքր է մի նչև իրենց հեր թը 
հասնելը: Օրգաններ գնելու գործում ավելի շատ հետաքրքրված 
են զարգացած երկրների քաղաքացիները: Նրանք ի վիճակի են 
վճարել և շատ թանկ են գնահատում իրենց առողջությունը: Շատ 
երկրների /այդ թվում՝ Հայաստանի/ օրենսդրության համաձայն՝ 
կենդանի դոնորները կարող են տալ իրենց զույգ օրգաններից                 
մե կը մի այն մե րձավոր ազգականներին: Անթույլատրելի է 
վճարել կամ գումար պահանջել տվյալ օրգանի դիմաց, քանի որ 
մարդկային օրգանների առևտուրը ՀՀ-ում արգելված է:

Որոշ երկրներում մարդկային օրգաններն օգտագործվում 
են որոշ գաղտնի ծեսերի և մոգական գործողությունների 
ժամանակ, ինչն ավելի է մե ծացնում դրանց պահանջարկը: 
Մարդկային օրգանների մե ծ պահանջարկը և նրա սահմա նափակ 
առաջարկը հայտնի է կազմակերպված հանցավոր խմբերին, 
որոնք օգտագործում են այդ իրավիճակը և ճնշում են գործադրում 
սոցիալապես անապահով մարդկանց վրա՝ ստիպելով նրանց 
վաճառել իրենց օրգանները: Հայտնի են այնպիսի դեպքեր, երբ 
ցանկալի արդյունքի հասել են բռնության ճանապարհով: 

21 Տե՛ս The Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) կայքը. http://optn.
transplant.hrsa.gov/ 
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Դ. Թրաֆիքինգի զոհերի վիկտիմ վարքը

«Վիկտիմ» բառը լատիներեն ծագում ունի և նշանակում է զոհ: 
Վիկտիմությունն այնպիսի վարք է, որի դեպքում համեմատաբար 
հեշտ են դառնում հանցագործության զոհ կամ հանդես են 
բերում անկարողություն՝ խուսափելու այնպիսի վտանգից, 
որից օբյեկտիվորեն կարելի էր խու սափել: Վիկտիմությունը 
մարդու ֆիզիկական, հոգե բա նական և սոցիալական այնպիսի 
հատկանիշներն են, որոնց արդյունքում մարդը կարող է 
հանցագործության զոհ դառնալ22: 

Վիկտիմ վարքը մարդու այն վարքագիծն է, որը կա րող է 
դրդապատճառ հանդիսանալ իր նկատմամբ հանցագործություն 
կատարելու, այսինքն` այն վարքա գիծը, որի ընթացքում անձն 
իրեն վտանգի է ենթարկում (հաճախ՝ ոչ գիտակցաբար): 

Անհատական վիկտիմություն ասելով հասկանում ենք անձի 
ընդունակությունը  ձևավորելու այնպիսի նպաստավոր պայման-
ներ կամ ակտիվորեն նպաստե լու այնպիսի պայմանների 
ստեղծմանը, որոնք հանգեց նում են հանցագործության: Օրինակ` 
երե խան, որը պարբերաբար փախնում է տանից, զբաղվում է 
թափա ռա  շրջի կությամբ, չի վստահում ծնողներին կամ այլ օրի-
նական ներկայացուցիչներին թիրախային է թրա ֆիքինգի տե-
սանկյո նից, քանի որ նրան հեշտությամբ կարելի է հրապուրել և 
ներգրավվել շահագործման մեջ:

Առանձնացվում են վիկտիմության հետևյալ տարա տեսակ-
ները՝

ա) անհատական վիկտիմություն՝ որպես մարդկանց հարաբե-
րական «հակվածություն» հանցագործության տեսակներից մե-
կին` բռնաբարված, խաբված, կողոպտված լինելու հանցագործի 
կողմից:

բ) զանգվածային վիկտիմություն՝ որպես գոյություն ունեցող 
իրական հնարավորություն բնակչության որոշակի զանգվածի 
համար իրենց սուբյեկտիվ հատկանիշներին համապատասխան 
ֆիզիկական, հոգեբանական և նյութական վնաս կրել հան-
ցագործությունների հետևանքով: 

Վիկտիմությունը կարելի է գնահատել նաև այլ չա փա նիշ  -
ներով, օրինակ, տուժողի մասնագիտական պատկա նե լիու-

22 Վիկտիմության մասին առավել մանրամասն տե՛ս. Франк Л.В. Виктимология и 
виктимность. Об одном новом направлении в теории и практике борьбы с преступностью: 
Учебное пособие.– Душанбе, 1972
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թյամբ՝ մերկապարուհիներ, մարմնավաճառներ և այլն: Նման 
վիկտիմությունն անվանում են խմբային: Վիկտիմությունը չի 
նշանակում, որ տուժողի վարքագիծն անբարոյական է կամ 
անօրինական, այլ դա կարելի է բնութագրել որպես անձին բնորոշ 
հատկանիշների համակցություն, որոնք նրան դարձնում են 
հանցագործության հավանական զոհ: Օրինակ` մարդը կարող է 
հանցագործության զոհ դառնալ իր չափից դուրս վստահության 
հետևանքով` կախված տարիքից (մանկահասակներ), մասնագի-
տությունից (մերկապարուհի և այլն), որը դեռևս չի խոսում տուժո-
ղի ոչ պատշաճ վարքագծի կամ բացասական կողմերի մասին:

Մարդու վարքագիծը բնությունից օժտված կարող է լինել 
վիկտիմ, այսինքն` ռիսկային, անզգույշ, թեթևամիտ, չմտածված, 
պրովոկացիոն կամ իր համար շատ վտանգավոր հատկանիշներով:

Շատ հանցագործություններ, այդ թվում` մարդու թրաֆիքինգը 
և շահագործումը, որպես կանոն, կատարվում են`օգտվելով 
տուժողի վիկտիմ վարքից` իր և այլ անձանց (պատվի և ար-
ժանապատվության, ինչպես նաև ունեցվածքի) նկատմամբ 
թեթևամիտ և անզգույշ վերաբերմունք, իրավապահ մարմինների 
հետ համագործակցելու ցանկության բացակայություն, ան օրի-
նական գործարքների մեջ մտնելու համաձայնություն, չմտած-
ված վերաբերմունքի ցուցաբերում: Ինչ խոսք, հանցագոր-
ծության համար պատասխանատվություն են կրում այն իրա-
կանացնողները, պարզապես վիկտիմ վարք հանդես չբերելը 
կմեծացնի պոտենցիալ զոհի թրաֆիքինգի զոհ չդառնալու հավա-
նա կանությունը:

Այսինքն, շատ հանցագործություններ կարող էին և չկա-
տարվել, եթե պոտենցիալ զոհը ցուցաբերեր զգուշություն և 
պատրաստ լիներ հանձն առնել գործողություններ վտանգը կամ 
հանցագործությունը կանխարգելելու համար:  

Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման պոտենցիալ զոհերը 
հանդես են բերում  վիկտիմություն, երբ.

 Ծանոթների և պատահական մարդկանց առաջարկներին 
ու խոստումներին հավատում են առանց բավարար հիմքե-
րի,

 Արտերկրում աշխատանքի տեղավորվելու հայտարա րու-
թյունների հանդեպ ոչ քննադատական մոտեցման ար-
դյուն քում, առանց դրանց արժանահավատությունը ստու-
գելու վստահում են դրանց:
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 Ամուսնական առաջարկություններին դյուրահավատորեն 
և հապճեպ համաձայնում են:

 Անվերապահորեն հավատում են համացանցում տեղա-
կայված տեղեկատվությանը:

Հիշե՛ք, ողջամիտ կասկածներն ու քննադատական միտքը 
կօգնեն վիկտիմ վարք հանդես չբերել և չխաբվել:  Ասվածն, ինչ 
խոսք, չի նշանակում նաև հակառակ ծայրահեղությանը հակվելը 
և խիստ կասկածամտություն հանդես բերելը: Որոշումն երի 
կայացումը պետք է լինի ողջամտության և բավարար հիմքեր 
ունենալու պարագայում: 

Հիշե՛ք, որ հավաքագրողները բավական հմտացած են 
մարդկանց հոգեբանության վրա ազդելու, նրանց երազանքների, 
հետաքրքրությունների վրա մանիպուլյացիաներ անելու մեջ: Երբ 
սկսում են սարեր խոստանալ շատ կարճ ժամանակահատվածների 
համար, պետք է խելամիտ կասկած ու զգուշություն հանդես բերել, 
չտրվելով անհարկի խուճապին ու մերժողականությանը:

Ներկայումս մարդկությունն ապրում է գլոբալ հարաբե-
րու թյունների դարաշրջանում և ինտենսիվ տեղաշարժումն 
իրականություն է: Խնդիրն այն է, որ առաջարկները քննվեն 
առողջ քննադատական մտածողությամբ` իրազեկ լինելով որոշ 
դարանակալող հնարավոր վտանգների մասին23:

23  Մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելման մասին խոսք կլինի հաջորդ բաժնում, 
որտեղ կտրվեն մի շարք խորհուրդներ:
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ՌԵՖԵՐԱՏԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

1. Անկանոն  մի գրացիա ու մարդու թրաֆիքինգ:
2. Տնտեսական անհավասար զարգացումը որպես մարդու 

թրաֆիքինգի գործոն:
3. Գենդերային անհավասարությունը որպես մարդու 

թրաֆիքինգի գործոն:
4. Մարդու թրաֆիքինգի տնտեսական և հոգեբանական 

գործոնները:
5. Վիկտիմ վարքը որպես մարդու թրաֆիքինգի զոհ 

դառնալու գործոն:
6. Իրադրությունը Հայաստանում մադկանց թրաֆիքինգի 

խնդրի կապակցությամբ:
7. Բնակչության իրազեկման դերը մարդու թրաֆիքինգի 

դեմ պայքարում:

ԲԱՆԱՎԵՃԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

1. Հնարավոր է  մարդկանց թրաֆիքինգից զերծ աշխարհ:
2. Մարդու թրաֆիքինգի զոհերը ծագումով գյուղական 

վայրերից են կամ էլ մի գրանտներ:
3. Մարդու թրաֆիքինգի զոհերն իրենք են մե ղավոր 

կատարվածի համար, քանի որ շատ մի ամի տ են եղել:
4. Տղամարդիկ և կանայք հավասարապես կարող են են-

թարկվել թրաֆիքինգի:
5. Մեծահասակները և երեխաները նույն հավանա կա նու-

թյամբ կարող են դառնալ թրաֆիքինգի զոհեր:
6. Ծանոթների կողմի ց արված աշխատանքային առա-

ջարկու թյուններին կարելի է հավատալ:
7. Բարձրագույն կրթությամբ մարդիկ չեն դառնում թրա-

ֆիքինգի զոհ:
8. Զանգվածային լրատվամի ջոցներն ակամա   նպաստում 

են մարդու թրաֆիքինգ երևույթի խորացմանը:
9. «Գործարար» մարդիկ ամե նուրեք են, այնպես որ Ձեզ 

կարող են խաբել նաև հայրենիքում:
10. Մարդու թրաֆիքինգի մասին իրազեկվածությունը նվա-

զեցնում է զոհ դառնալու վտանգը:
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ԳԼ� Խ 2. ՊԱՅՔԱՐԸ ՄԱՐԴ�  ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ  ԵՎ

                       ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԵՄ

Նոր  դարի  ու  հազարամյակի  սկիզբը  մի այն   ժա մա նա կա   յին 
սահման չէ,  այն նաև մարդկային քաղաքա կրթու թյան զարգաց   -
ման նոր փուլ է նշանավորում, որի առանձ նահատկություններից 
են գլոբալաց� մը և մե ր կյանքում տեղեկատվական-հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների  դերի աննախադեպ աճը։ Գլոբալացվող 
արդի հասարակությունում համընդհանուր են դառնում ոչ մի այն 
մարդկության առաջ ընթացի արդյունքներն ու նվաճումն երը, այլև 
մարդկային հանրության առջև ծառացած հիմն ախնդիրները՝ 
մարդու թրա ֆիքինգ և շահագործում, բռնություն, անչափահաս-
ների և երիտասարդների կողմի ց թմրանյութերի օգտագործում 
և տարածում, տարերային և մարդածին էկոլոգիկան աղետներ, 
տեղեկատվական պատերազմն եր, տեղեկատվական հոսքերի 
անկառավարելիություն և այլն: 

Ի թիվս այլ հիմն ախնդիրների՝ այսօր ահագնացող է դառնում 
մարդու  թրաֆիքինգի  և շահագործման հիմն ախնդիրը: Այն դար -
ձել է մտահոգության առարկա ողջ քաղաքակիրթ հասարակության 
համար: Ըստ որոշ տվյալների՝ երկրագնդի բնակչությունից մե կ 
մի լիոն մարդ յուրաքանչյուր տարի դառնում է շահագործման զոհ 
իր ծագման երկրում, ևս մոտ մե կ մի լիոն մարդ շահագործման 
է ենթարկվում՝ փոխադրվելով այլ երկրներ, իսկ մարդկանց 
շահագործումի ց հանցավոր մի ավորումն երն ու անհատները 
ստանում են տարեկան մոտ 7,5 մի լիարդ դոլարին համարժեք 
շահույթ: 

Թեպետ ներկայումս ճշգրիտ հաշվարկներ չկան, սակայն 
կարելի է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես 
է գալիս որպես մարդու թրաֆիքինգի դոնոր երկիր, այսինքն՝ 
«մատակարարում է» թրաֆիքինգի զոհ դարձող մարդկանց: 
Հայտնի են դեպքեր, երբ Հայաստանից մե կնած կանայք, 
տղամարդիկ, անչափահասներ և երիտասարդներ դար ձել են 
աշխատանքային և սեռական շահագործման զոհեր:

21-րդ դարում մարդկությանը հուզող այս հիմն ախնդիրը լուրջ 
մարտահրավեր է առաջադրում հասարակությանը։ Քաղաքակիրթ 
երկրներն այսօր փորձում են համատեղ դիմա կա յել և հաղթահարել  
նորօրյա ստրկությունը: Այն ենթա դրում է մարդ�   թրաֆիքինգի 
և շահագործման նկատ մամբ սոցիալական հսկող� թյան 
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սահման� մ, ինչպես նաև մարդ�  թրաֆիքինգի և շահագործման 
մի ջազգային գիտակց� մ: Վերջինս իր արտացոլումն  է 
ստանում մի ջազգային և ներպետական օրենսդրություններում, 
համաձայնագրերում, ար ձա նագրություններում, բազմաթիվ փաս-
տաթղթերում: Այս համատեքստում առավել քան կարևորվում է 
պայքարը մարդու թրա ֆիքինգի և շահագործման դեմ:

Թեմա 1.  Մարդ�  թրաֆիքինգի և շահագործման 

կանխարգել� մը

Ա. «Մարդ�  թրաֆիքինգի կանխարգել� մ» 

հասկաց� թյ� նը

Մասնագիտական գրականության մե ջ (քրեաբանություն) 
«հանցագործ� թյան կանխարգել� մ» հասկացությունը սահ-
ման  վում է որպես մի ջոցառումն երի և դրանք իրականացնող 
սուբյեկտների  այնպիսի համակարգ, որը ենթադրում  է`

 հանցագործության և նրա առանձին տեսակների պատ-
ճառների, ինչպես նաև նպաստող պայմանների հայտ-
նաբերում, վերացում և չեզոքացում,

 որոշակի տարածքում հանցագործության կատարման 
անմի ջական շարժառիթների հայտնաբերում և վերա ցում,

 ազգաբնակչության կազմում հանցագործության զոհ 
դառնալու իմաստով բարձր ռիսկային խմբերի հայտնա-
բերում, 

 այնպիսի անձանց հայտնաբերում, որոնց վարքը վկայում 
է նրանց կողմի ց հանցագործության կատարման հավա-
նականության մասին, և նրանց նկատմամբ զսպող և 
վերադաստիարակող մի ջոցառումն երի կիրառում (ան-
հրաժեշտության դեպքում այդ մի ջոցառումն երը կարող են 
կիրառվել նաև նրանց մե րձավոր անձանց նկատմամբ):24   

Մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելումը եռափուլ գործ ընթաց 
է, որն իր մե ջ ընդգրկում է՝

1. Երև� յթների կանխ� մ նախքան դրանց առաջաց� մը:

Պայքար կանանց, տղամարդկանց, երեխաների՝ սեռական, 
աշխատանքային և շահագործման այլ ոլորտներում, առա ջարկի 
և պահանջարկի դեմ՝ այդ ծառայությունները գնող   ներին և 

24 Криминология/Под ред.В.Н.Кудрявцева.Москва, Юрист, 2002г. ст.279-280
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տուժածներին տեղեկություններ տրամադրելով, իրա կանացնելով 
տնտեսական այնպիսի քաղաքականություն, որը զբաղվածության 
ավելի մե ծ հնարավորություններ կընձեռի նրանց։ 

2.  Աշխատանք դեպքերի թիվը նվազեցնել�  � ղղ� թյամբ:

 Միջամտության ծրագրերի իրականացում բարձր ռիս-
կային խմբերի շրջանում, ինչպիսիք են, օրինակ, գյուղական 
բնակավայրերի երիտասարդները, արտեր կիր ուղևորվող 
կամ կրթություն չունեցող կանայք։ 

 Այցելություններ բարձր ռիսկային տնային տնտե սու-
թյուններ։ 

 Իրավապահ և դատական մարմի նների աշխատանքի 
ակտիվացում՝ շահագործողներին պատժելու համար։ 

 Այս ոլորտում որոշակի դերակատարություն ունեցող 
ձեռ նարկությունների` օրինակ, տուրիստական գոր ծա-
կա    լու թյունների, աշխատանքի տեղավորման գործա-
կալությունների, ծանոթությունների բյուրոների և ավիա-
ընկերությունների, մուտքի թույլտվություններով զբաղվող 
հյուպատոսական ծառայությունների աշ խա տանք ների 
պետական վերահսկողության սահմա նում։

 Հանցագործների համար առավել խիստ պատիժների 
սահմանում։

3. Դեպքերի ծավալների և վն ասակար հետևանքների 
նվազեց� մ։

Իրավապահ մարմի նների աշխատանքի ակտիվացում, տու-
ժողների վերականգնում և նույն անձանց՝ կրկին թրա ֆիքինգի և 
շահագործման ենթարկվելու և կրկին տուժողի կար գա վիճակում 
հայտնվելու դեպքերի կանխում։ 25 

Բ. Մարդ�  թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելման 

    մի ջոցառ� մն երը

Ինչպես երևում է վերը նշվածից, մարդու թրաֆիքինգի և 
շահագործման կանխարգելումը  նախատեսում է ինչպես ընդ-
հանուր պետական մի ջոցառումն եր` տնտեսական, սոցիա լական, 

25 Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքար իրա-
կանացնող իրավապահ մարմի նների վերապատրաստման կարիքների գնահատման 
զեկույց: Երևան, 2007, Դեկտեմբեր, էջ 21 
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գաղափարախոսական, իրավական և կրթական-դաստիա  րակ-
չական, այնպես էլ հատուկ, որոնք իրականացվում են իրավապահ 
մարմի նների կողմի ց: 

Ա.Մ. Բանդուրկան առանձնացնում է մարդու թրաֆիքինգի 
կանխարգելման հետևյալ  մի ջոցառումն երը՝

 ազգաբնակչության շրջանում տարվող իրավական, քա-
րոզ չական և բացատրական աշխատանքները,

 մարդու թրաֆիքինգի և նրան նպաստող պայմանների 
ժամանակին հայտնաբերումը և չեզոքացումը,

 մե ղավորների  և տուժողների հայտնաբերմանն ուղղ  ված  
օպերատիվ-հետախուզական գործունեության ակտի-
վացումը և մարդու թրաֆիքինգի դեմ պայքարում առկա 
թերությունների վերացումը,

 մարդու թրաֆիքինգի դեմ պայքարում հասարակության և 
ոստիկանության ներգրավումը: 26  

Քննարկենք մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման կան  -
խարգելման մի  շարք կարևոր մի ջոցառումն եր և ռազմա վարու-
թյուններ:

1. Ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է: Այս կարգա-
խոսն առավել քան արտացոլում է մարդու թրաֆիքինգի և 
շահագործման կանխարգելման բովանդակությունը, շեշ տա  դրում 
մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգի վերա բերյալ 
հասարակ� թյան տարբեր շերտերի իրազեկ� թյան մա կարդակի 
բարձրացման անհրաժեշտ� թյ� նը:  Այն  ենթա դ րում է`

 ազգաբնակչության, հատկապես նրա ռիսկային, խո-
ցելի խմբերի ու պոտենցիալ զոհերի իրազեկության մա-
կարդակի բարձրացում:

 տուրիստական, ամուսնական կամ աշխատանքային 
գործակալությունների (որոնք առաջարկում են համա-
պատասխան ծառայություններ արտերկրում) աշխա տա-
կազմի  իրազեկության բարձրացում;

 բնակչության հետ անմի ջական կապի մե ջ գտնվող 
պետական կառույցների, մասնավորապես իրավապահ 
մարմի նների իրազեկության բարձրացում;

26  Երեմյան Ա., Թումասյան Դ., Ղամբարյան Ա., Պետրոսյան Տ. Հայաստանի 
Հանրապետությունում մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի 
իրավական հիմունքները: Երևան, 2011թ., էջ 224
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 ԶԼՄ-ների աշխատակիցների՝ մարդու թրաֆիքինգի և 
շահագործման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում 
և այլն:

Մասնավորապես, ազգաբնակչության խոցելի, ռիսկային 
խմբերին պետք է տրամադրել տեղեկատ վություն՝ 

 թրաֆիքինգով զբաղվողների կողմի ց կիրառվող հավա-
քագրման  մե թոդների մասին, 

 այլ երկրներ մուտք գործելու օրինական պահանջների և 
այնտեղ աշխատելու հնարավորությունների վերա բերյալ, 

 սեռական ճանապարհով փոխանցվող, սեռական ծառա-
յությունների մատուցմամբ ու շահագործմամբ պայմա-
նավորված տարաբնույթ  հիվանդությունների մասին,

 այն կազմակերպությունների մասին, որոնց կարող են 
դիմե լ տեղեկատվություն և աջակցություն ստանալու 
նպատակով։ 

Ընդ որում, հասարակության տարբեր շերտերի իրա զեկության 
աստիճանը բարձրացնելուն ուղղված տե ղե կատվական-լուսա-
վորչական աշխատանքները պետք է իրա  կանացվեն ինչպես 
կոնկրետ՝ թրաֆիքինգի և շահա գոր ծ    ման երևույթի վերաբերյալ, 
որպես մարդկության արդի հրատապ հիմն ախնդիր, այնպես 
էլ առավել լայն՝ քաղաքա ցիական հասարակության, մարդու 
իրավունքների, սեռերի հավասարության տեսանկյունից։

Վերջինիս համատեքստում ուշադրության են արժանի 
հա սա րակության մե ջ արմատա վորված կարծրատիպերն �  
պատկերաց� մն երը։   

Այսպես, մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման կանխար-
գելման առումով կարևոր է վերլուծել հասարակության պատ -
կերա ցումն երը կանանց և տղամարդկանց դերերի ու պար-
տականությունների, նրանց վարքի, արժեքային համա կարգի և 
աշխատանքի սեռային բաժանման վերաբերյալ, հասկանալ, թե 
դրանցից որո՞նք են վերածվել կարծրատիպերի՝ մասնավորապես 
մե ծացնելով թրաֆիքինգի և շահագործման զոհ դառնալու 
վտանգը։ 

Կնոջ, ընտանիքի մոր կերպարը մե ր հասարակության մե ջ 
ենթադրում է մի  շարք հատկանիշների և դերերի պարտադիր 
առկա յություն. բարոյական, համե ստ, հնազանդ, օջախի պա-
հապան, երեխաների խնամատար ու դաստիարակ և այլն։ Իսկ 
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տղամարդու, ընտանիքի հոր կերպարը ենթադրում է լինել ուժեղ, 
առնական, ընտանիքի ֆիզիկական, սոցիալական և նյութական 
ապահովության երաշխավոր։ 

Թեև ընտանիքի նյութական ապահովման պարտա կա-
նությունը հիմն ակա նում վերապահվում է տղամարդուն, սակայն 
սոցիալ-տնտեսական ծանր պայ մանների հետևանքով այդ բեռը 
մասամբ կամ երբեմն  էլ ամբողջությամբ դրվել է նաև կնոջ ուսերին։ 
Միչդեռ այրի, մի այնակ, ամուսնալուծված, նաև կրթություն, 
մասնագիտական հմտություններ և աշխա տանք գտնելու այլ 
հնարավորություներ չունեցող կանայք, որպես կանոն, ընտանիքի 
կենսապահովման սահմանափակ ընտրություն են ունենում, 
ուստի առավել խոցելի են մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման 
տեսանկյունից։

Տնտեսական այնպիսի պայմաններում, երբ բարձր է գոր-
ծազրկությունը, տղամադիկ, ումի ց հասարակությունն ակն կա-
լում է ընտանիքի համար հիմն ական «ապրուստ հայ թայ թողի» 
դերակատարում, նույնպես հաճախ խաբվում են տղամարդկանց 
բնորոշ աշխատանքի առաջարկներով՝ հիմն ականում շինարա-
րության բնագավառում։ 

Թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց համար սեռական և/կամ 
աշխատանքային ստրկության, հարկադիր աշխատանքի ամոթը 
և խարանը չեն համապատասխանում վարքի սոցիալապես 
ընդունված նորմե րին։ Նրանց գործողություններն ընդունելի չեն 
և հակասում են «բարոյական» կնոջը և «առնական» տղա մար-
դուն ներկայացվող ակնկալիքներին, հասարակության սպա-
սելիքներին։ 

Որպես հետևանք՝ կանայք ու տղամարդիկ հայրենիք վերա-
դառնալուց հետո չեն բացահայտում իրենց հետ տեղի ունեցածը՝ 
նախընտրելով մն ալ անհայտ և էապես չօգնել քրեական գործերի 
քննությանը։  

Կարծրատիպի և խտրականության դրսևորում է նաև 
թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված կանանց մարմն ա-
վաճառ անվանելը, իսկ «մարդու թրաֆիքինգի կազ մակերպիչ» 
արտահայտության փոխարեն, որպես հոմանիշ, անփութորեն 
«կավատ» բառն օգտագործելը։ Կանխակալության մասին է 
վկայում նաև հաճախ արտահայտվող այն կարծիքը, թե մարդու 
թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկվող կանայք մի նչ այդ էլ 
մարմն ավաճառներ էին, կամ գիտեին, թե իրենց ինչ է սպասվում, 
ուստի համաձայն էին շահագործվելու։
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Հետևաբար, հասարակության մե ջ արմատավորված կարծ-
րա տիպերի և մոտեցումն երի փոփոխումը, կարեկցանքի և 
ըմբռման ձևավորումը և այն փաստի գիտակցումը, որ մարդու 
թրաֆիքինգը և շահագործումը մարդու իրավունքների կոպիտ 
խախտում է, թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ տեղեկատվական 
կանխարգելիչ մի ջոցառումն երի կարևոր բաղադրիչներից մե կն է։ 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ հասարակության մե ջ արմա-
տավորված կարծրատիպերը «կոտրելը» և պատկերա ցումն  երն 
ու մոտեցումն երը փոփոխելը տևական և լուրջ աշխատանք են 
պահանջում։ Մասնավորապես, բնակչության շրջանում հարկ է 
ձևավորել դիրքորոշումն եր  այն մասին, որ՝ 

 մարդու թրաֆիքինգը և շահագործումը չպետք է հավա-
սարեցվի մարմն ավաճառության հետ,

 զոհերի համաձայնությունը չունի հիմն ավորում, երբ 
մարդու թրաֆիքինգ և շահագործում իրակա նացնող-
ները կիրառում են մարդու թրաֆիքինգի սահմանման մե ջ 
մե ջբերված մի ջոցներն անձին թրաֆիքինգի ենթարկելու 
համար,

 հարկադրական մարմն ավաճառությունը մարդու թրա-
ֆիքինգի և շահագործման մի ակ ձևը չէ, գույություն 
ունեն նաև աշխատանքային շահագործում, հարկադիր 
մուրացկանություն, հարկադիր զինվորական ծառայու-
թյուն, մարմն ի օրգանների առևտուր, պարտապանի 
ստրկացում և այլ ձևեր,

 տղամարդիկ նույնպես կարող են դառնալ մարդու 
թրաֆիքինգի և շահագործման զոհեր։

Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգի վերա բերյալ 
բնակչության հետ անմի ջական կապի մե ջ գտնվող պետական 
և հասարակական կառույցների  իրազեկության մակարդակը 
բարձ  րացնելու նպատակով ևս նախատեսվում են մարդու թրա-
ֆիքինգի և շահագործման հարցերով դաս ընթացներ և � ս� -
ցողական ծրագրեր, վերապատրաստման դասընթացներ, 
մար դու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի, ինչպես 
նաև հանրապետությունում տրամա դրվող սոցիալական աջակ-
ցության, զբաղվածության և առող  ջա պահական անվճար ծառա-
յությունների մասին նյու թերի տրամադրում, մի ջազգային և հա-
սարակական կազ մակեր պությունների հետ համատեղ «կլոր 
սեղանների», տարբեր ռազմավարական քննարկումն երի, սե-
մի նար ների անցկացում։ 
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Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպությունը (ՄՄԿ) 
իրականացնում է տեխնիկական համագործակցություն կառա-
վարությունների և ոչ կառավարական կազմակերպություն ների 
հետ տարբեր ծրագրերի իրականացման մի ջոցով, որոնց  նպա-
տակն է զորացնել կառավարությունների և քա ղա քացիա կան 
հասարակության  հաստատությունների  կա րո ղությունները   մար   -
դու թրաֆիքինգի և շահագործման խնդրիներն առավել արդյու-
նավետ լուծելու համար: Այս համագործակցությունն ընդգրկում է՝ 

 ՀԿ-ների, պետական պաշտոնյաների, իրավապահ մար-
մի ն  ների վերապատրաստում,

 մար դու թրաֆիքինգի և շահագործման վերաբերյալ 
օրենս դրության, քաղաքականության ու ընթացա կարգերի 
մշակման և կառուցվածքային բարելավումն  երի գործում 
տեխնիկական աջակցություն:

2. Զանգվածային լրատվական մի ջոցների (ԶԼՄ) դերի 

բարձրաց� մ։ Նկատի ունենալով ԶԼՄ-ների հույժ կարևոր 
դերը մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի 
գործընթացում` որպես պարտադիր պայման հարկավոր է ընդգծել 
թրաֆիքինգին և շահագործմանը վերաբերող ու ԶԼՄ-ներում 
ներկայացված տեղեկությունների ամբողջական և ճշգրիտ լինելը: 
Զանգվածային լրատվական մի ջոցների դերի բարձրացումն  
առաջին հերթին ենթադրում է պետական և մասնավոր 
հեռուստա- և ռադիոընկերությունների կողմի ց համատեղ եր-
կա  րա ժա ետ և կայուն աշխատանքային կա նոնակարգի 
մշակում՝ ուղղված մարդու թրաֆիքինգի և շա հագործման դեմ 
պայ քարի արտացոլմանը, այդ թվում՝ հատուկ հաղորդումն երի, 
հայտարարությունների, թեմատիկ ֆիլմե րի և տեսահոլովակների 
անվճար հեռարձակման, սոցիալական գովազդի և ուղերձների  
մի ջոցով։ Անհրաժեշտ է, որ ԶԼՄ-ներում պարբերաբար ար-
տացոլվեն մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի 
կազմակերպման նպատակով իրականացվող մի ջոցա ռումն երը, 
ապահովվեն այդ հարցերով զբաղվող անձանց մասնակցությունը 
հե ռուստա- և ռադիոհաղորդումն երին, մամլո ասուլիսներին, 
նրանց` հոդվածներով հանդես գալը։ Մարդու թրաֆիքինգի 
և շա հագործման հարցերով զբաղվող լրագրողների իրա-
զեկու թյան բարձրացման և այդ երևույթի մասին մատուցվող 
տեղեկատվության էթիկական և մասնագիտական մոտեցում-
ների կազմավորման նպատակով հարկավոր է կազմակերպել 
սեմի նարներ և դասընթացներ։
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Ժամանակակից աշխարհն աչքի է ընկնում մե ր կյանքում 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) 
դերի աննախադեպ աճով: Այսօր գաղտնիք չէ, որ այն իրա վամբ 
վերածվել է հասարակությունները մոբիլիզացնող, հասարակա-
կան զարգացումն երն ու շարժումն երն ուղղորդող հզոր և գործուն 
մի ջոցի: Ուստի մարդու թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործում 
առավել քան արդյունավետ է ՏՀՏ-ների կիրառումը։ 

Մեր հանրապետությունում գնալով ավելի ու ավելի ամ-
րա  պնդվում է համացանցից օգտվելու մշակույթը, ինչն էլ 
ենթա դրում է թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելման 
ժամանակակից մի ջոցառումն եր` սոցիալական ցանցերում մարդու 
թրաֆիքինգի և դրա դեմ պայքարի հիմն ախնդրի բարձրացում, 
ակտիվ քննարկումն երի ծավալում, համացանցի համա պա-
տաս  խան կայքէջերի (http://www.antitrafi cking.am, http://www.
iom.int/armenia և այլն) արդիականացում, դրանցում զետեղված 
համապատասխան նյութերի մշտապես թարմացում և այլն:

3. Երեխաների թրաֆիքինգի և շահագործման կան  խա ր -

գել� մ: Այս նպատակով Հայաստանի Հանրա պե տությու նում 
նախատեսվում է շարունակել «Պետական աջակց� թյ� ն Հա-
յաս  տանի Հանրապետ� թյան մանկա կան խնամակալական 
կազմակերպ� թյ� նների շրջանավար տնե րին» ծրագիրը, որը, 
մասնավորապես, իրականացնում է մանկական խնա մակալա-
կան կազմակերպությունների շրջա  նավարտներին բնակարանով 
ապա     հովում և առաջ նահերթության կարգով զբաղվածության 
պետա  կան ծրագ րերում ընդգրկում։

Այս  գործին  մե ծապես  կնպաստեն  նաև մանկատների  և  
հա  տուկ դպրոցների սոցիալական աշխատողների և անչափա-
հասների գործերով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստի-
կանության համապատասխան ստորաբաժանումն երի աշ խա տա-
կիցների հա մար հատ� կ դասընթացների կազմա կերպ� մը։

Երեխաների թրաֆիքինգը և շահագործումը կան խար գե -
լող մի ջոցառումն երում էական նշանակություն ունեն դպրո-
ցա կաններին ու երիտասարդությանն ուղղված � ս� մն           ա  կան 
նյ� թերի (ծրագրեր, դասագրքեր, ֆիլմե ր, տեսահոլովակներ, 
գովազդներ) մշակ� մն  �  տարած� մը, դասախոս� թյ� նների 
անցկաց� մը։ Վերջիններս իրենց մե ջ կընդգրկեն ինչպես ուղ-
ղակի, անմի ջական գիտելիքներ և տեղեկատվություն մարդու 
թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգների, դրանցից խուսա-
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փելու հնարավորությունների վերաբերյալ, այնպես էլ անձի 
խոցելիությունն ավելաց նող գոր ծոնների, մարդու իրավունքների, 
նրա արժանա պատ վության և ամբողջական կերպարի, սեռերի 
հա վասա րության, հանդուրժողականության վերաբերյալ առա վել 
ընդհանրական գիտելիքներ և մոտեցումն եր։ Նպատա կա հարմար 
են նաև դեռահասների մասնագիտական կողմն  որոշ մանն �  
մասնա գիտ� թյան ընտր� թյանն � ղղված � ս� ց� մն երի կազ-
մակերպ� մը:

4. Սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականաց� մ:  Ելնե-
լով այն իրողությունից, որ Հայաստանի Հանրապետու թյու-
նում աղքատությունը և գործազրկությունը մարդու թրա ֆի -
քին գին և շահագործմանը նպաստող կարևոր գոր ծոն ներ են, 
նախատեսվում է զարգացնել բնակչ� թյան շրջան� մ իրակա-
նացվող ծրագրերի սոցիալ-տնտեսական � ղղ վա ծ�  թյ� նը, 
Հայաստանի Հանրապետությունում աղ քատու թյան նվազեցման 
ռազ մավարական ծրագրում որպես բաղադրիչ մաս ընդգրկել 
նաև մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի 
մի ջոցառումն երը, հատկապես առավել խոցելի խմբերի համար, 
մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման հետ կապված հարցերը 
ներառել նաև կոռուպ ցիայի դեմ պայքարի, գենդերային, 
զարգացման և այլ ծրագրերում։

Մասնավորապես, գործազուրկ և մի գրանտ կանանց հա-
մար իրականացնել ձեռներեցությամբ զբաղվելուն նպաս տող 
աջակցության ծրագրեր, գյուղական վայրերում ապրող կանանց 
զբաղվածության ապահովման ծրագրեր՝ դրանք զուգակցելով 
իրազեկության բարձրացմանն ուղղված ծրա գրերով ու հրա-
պարակումն երով։

Աջակցել գործազուրկներին, կանանց և երիտասարդներին 
մասնագիտական կողմն որոշման հարցերում, նրանց հա մար 
կազմակերպել մասնագիտական ուսուցման դաս  ըն թացներ 
աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող մասնա գիտությունների 
գծով։

Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի 
և կանխարգելման վերը նշված մի ջոցառումն երը բխում են 
նրանից, որ մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելմանն ուղղված 
ռազ մավարությունը պետք է որպես հիմն ապատճառ անդրա-
դառնա պահանջարկին, իսկ պետություններն ու մի ջ կառավա-
րական կազմակերպությունները պետք է ապա հովեն, որ իրենց 
մի ջամտություններն անդրադառնան մարդ ու թրաֆիքինգի 
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նկատ   մամբ խոցելիությունը մե ծացնող գործոններին, այդ թվում 
գենդերային անհավասարությանը, աղ քատությանը և խտրա-
կանության բոլոր ձևերին:

   
Գ. Երիտասարդ� թյ� նը` որպես մարդ�  թրաֆիքինգի և 
     շահագործման ռիսկային խ� մբ

Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման զոհեր հիմն ա կա-
նում դառնում են այն մարդիկ կամ մարդկանց այն խմբերը, 
որոնց կենսական դիրքորոշումն երը բավականին թույլ են մի նչ 
մարդկանց առևտրի զոհ դառնալը: Այդ մարդիկ առնչվում են ռիսկի 
խմբին: Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման զոհ դառնալուն 
նպաստում են աղքատությունը, սեռային անհավասարությունը, 
երիտասարդությունը:  

Ներկայացնենք և քննարկենք մի  շարք գործոններ, որոն-
ցով պայմանավորված է  երիտասարդների շահագործման ռիս  կի 
ավելացումը:

 Բարձրագ� յն կրթ� թյ� նը դառն� մ է չափանիշ, որի 
համար, սակայն, հարկավոր է վճարել: Մի կողմի ց 
բարձ   րա գույն կրթությունը ըստ մասնագիտության հեշտ 
աշխատանք գտնելու երաշխիք է, մյուս կողմի ց` բարձ-
րա գույն կրթության ոլորտում աստիճանաբար պետ-
պատվերը վճարովի տեղերի համե մատ նվազում է: Շատ 
երիտասարդների ֆինանսական վիճակը թույլ չի տալիս 
մի աժամանակ և՛ գոյություն պահպանել, և՛ վճարել ուսման 
համար:

 Գործազրկ� թյ� նը երիտասարդների շրջան� մ: Հա-
յաս  տանում գործազուրկների բավական մե ծ տոկոս են 
կազմում 18-25 տարեկան երիտասարդները, որոնք չեն 
կարողանում աշխատանք գտնել` չնայած իրենց մե ծ 
ցանկությանն ու աշխատասիրությանը: Պատճառներից 
մե կը գործատուների կողմի ց նախնական աշխատան-
քային փորձի առկայության պահանջն է:

 Կախված� թյ� ն ալկոհոլից, թմրանյ� թերից, մոլա  խա-
ղերից: Երիտասարդ թմրամոլները, ալկոհոլա մոլները, 
խաղամոլները մարդու թրաֆիքինգի և շահա գործման շատ 
լավ թիրախ են, քանի որ նրանց վրա ազդելը, ներգործելը 
բավականին դյուրին է: Նրանք անմի ջապես ծուղակն են 
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ընկնում և հեշտությամբ դառ նում են թրաֆիքինգի և շա-
հագործման զոհեր: 

 Երիտասարդ կանանց դեպք� մ աշխատանքի շ�  կայ� մ 
պաշտոնների սեռային սահմանազատ� մն  �   խտրա-
կա  ն� թյ� նը: Հաճախ գործատուները նախընտրում են 
աշխատանքի վերցնել տղամարդկանց, այլ ոչ թե կանանց, 
քանի որ նրանց կարծիքով հղի կանայք և մայրերը չեն 
կարող անհրաժեշտ չափով նվիրվել աշխատանքին և 
լրացուցիչ հոգս են դառնում իրենց համար: 

 Հակաս� թյ� ն երիտասարդներին հասցեագրված սպառ     -
ման չափանիշների և նրանց իրական հնարա վո  ր�  -
թյ� նների մի ջև: Այսպես կոչված «սպառող» հա սարա-
կության պայմաններում հաճախ զանգ վա ծա յին լրատ-
վամի ջոցները գովազդում են երիտա սարդ   ների կյանքի 
այնպիսի կենսակերպ, որը գերա զանցում է իրականում 
նրանց համար ստեղծված մի ջին հնարավորությունները: 

 Որոշ խմբերի սոցիալական օտարաց� մը: Անօթևան, 
ինչ պես նաև մանկատները լքած, մանկատներից դուրս 
եկած երեխաները, ովքեր փորձում են ինքնուրույն 
կյանք սկսել, պատկանում են ռիսկի խմբին, քանի որ 
նրանք չունեն սոցիալական կյանքի փորձառություն, 
անհրաժեշտ սոցիալական կապեր և աջակցություն: 
Կարելի է շատ հեշտությամբ շահել և չարաշահել նման 
երեխաների վստահությունը, քանի որ նրանք չունեն 
մշտական բնակավայր և զուրկ են ընտանիքի կամ մե ծերի 
աջակցությունից:

 Լրաց� ցիչ դժվար� թյ� ններ, որոնց հետ բախվում են 
հեռավոր մարզերում կամ գյուղերում բնակվող երի տա-
սարդները, որոնց մե ծ մասը չունի շահավետ կապեր` 
բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնելու համար: 

 Մարդ�  թրաֆիքինգի և շահագործման վերաբերյալ ոչ 
լիարժեք կանխարգելիչ աշխատանքներ, որոնք իրակա-
նացվում են ուսումն ական հաստատություններում կամ 
զանգվածային լրատվամի ջոցների օգնությամբ: 

 Երիտասարդները սովորաբար լավատես են, դրա կա-
նորեն տրամադրված, երբեմն  նաև՝ մի ամի տ և դյ� րա-
հավատ: Որոշ դեպքերում նրանք չափազանց վստահ են 
իրենց ուժերի վրա (առավելապես զար գացման տարի-
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քային առանձնահատկություններով պայմա նա վորված), 
հավատում են, որ կարող են կառավարել իրենց անգամ 
նոր և անծանոթ իրավիճակում:27   

Դ. Համագործակց� թյ� նը մարդ�  թրաֆիքինգի և 
    շահագործման դեմ պայքարի ոլորտ� մ

Նկատի ունենալով մարդու թրաֆիքինգի և շա հա գործ     -
ման էությունը, դրա առանձնահատկություններն ու յու րա    -
հատ կությունները՝ վերջինիս դեմ պայքարի արդյու նավետու-
թյունը մե ծապես պայմանավորված է հաջող հա մա գոր-
ծակ    ցությամբ, ինչն էլ հենց ամրագրված է մի  շարք մի  ջազ-
գային իրավական ակտերումմասնավորապես Եվրո պա յի 
խորհրդի 2005թ.-ի «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի 
մի   ջոց  ների մասին» կոնվենցիայում: Ըստ այդ կոնվենցիայի՝ 
համագործակցությունը դիտարկվում է երկու ասպեկտով՝ մի -
ջազ գային համագործակց� թյ� ն և համագործակց� թյ� ն քա-
ղաքացիական հասարակ� թյան հետ։ 

Միջազգային համագործակցության ոլորտում Եվրոպայի 
խորհրդի անդամ պետությունները պարտավորվում են հա-
մագործակցել մի մյանց հետ` հնարավորինս լայնորեն կիրառելով 
համապատասխան մի ջազգային և տարածաշրջանային փաս-
տաթղթերը, մի ասնական կամ փոխադարձ պար տա վորություն-
ներ սահմանող օրենսդրության հիման վրա ձեռք բեր ված 
պայմանավորվածությունները:

Միջազգային համագործակցությունը ենթադրում է մարդու 
թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի մի ջպետական 
ծրագրերի, համապարփակ մոտեցումն երի, մի գրացիային 
առնչվող մի ասնական հանձնարարականների մշակում և այս 
ոլոր տում համաձայնեցված գործողությունների իրականացում։

 Միջազգային համագործակցության ոլորտում կիրառվող 
մի ջոցառումն երը և ծրագրերը իրենց մե ջ ընդգրկում են մարդու 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարի հետևյալ քայլերը`

 Առևտրային (կոմե րցիոն) նպատակներով մարմն ա-
վաճառության և շահագործվող աշխատանքի նկատ մամբ 

27 Ս.Պետրոսյան, Ռ.Մուրադյան, Ս.Խաչատրյան, Հ.Խաչատրյան, Կ. Նահապետյան, 
Թրաֆիքինգ (մարդկանց շահագործում).Ձեռնարկ ուսուցիչ ների համար, ՄՄԿ,Երևան, 
2010
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պահանջարկի ձևավորման գործոնների և օրենսդրական, 
ռազմավարական և այլ մի ջոցա ռումն  երի վերլուծություն։

 Կյանքում բազմազան հնարավորություններ ընձեռող 
ծրագրերի մշակում` ընդգրկելով բազային կրթություն, 
մաս նագիտական պատրաստում և անգրագիտության 
վերա ցում, հատկապես կանանց և անբարենպաստ 
պայման ներում գտնվող խմբերի համար։

 Երեխաների կրթական հնարավորությունների ընդլայ-
նում, դպրոց չհաճախող երեխաների թվի նվազեցում։

 Պոտենցիալ մի գրանտներին անհրաժեշտ տեղեկատ-
վության տրամադրում  մի գրացիայի վտանգների (շա -
հա  գործում, պարտքեր, առողջության և անվտան գու-
թյան սպառնալիքներ, անբուժելի սեռական հիվան-
դություններ), ինչպես նաև օրինական մի գրա ցիայի 
հնարավորությունների վերաբերյալ։

 Իրազեկման մի ջոցառումն երի անցկացում մարդու թրա-
ֆիքինգի վտանգների վերաբերյալ հասարա կության 
իրազեկության ընդարձակման նպատակով։

 Մարդուն մի գրացիայի, անօրինական և մե ծ ռիսկեր 
պարունակող հարկադիր աշխատանքի դրդող իրա վի-
ճակ ների հետազոտում և փոփոխում։ 

 Օրինական, շահույթ բերող կամ աշխատանքային շահա-
գործումը բացառող մի գրացիայի հնարա վորու թյուն-
ների ընդարձակման հետազոտում։ Պե տության կողմի ց 
աշխատան քային մի գրացիայի խրախուսումը պետք է 
պայմանավորված լինի մի գրանտ աշխա տողների իրա-
վունքների պաշտպանության մե  խա նիզմն  երի առկա յու-
թյամբ։

 Իրավապահ և դատական մարմի նների պոտենցիալի 
ամրապնդում մարդու թրաֆիքինգով և շահագործմամբ 
զբաղվող մարդկանց ձերբակալման և դատական 
հետապնդման ոլորտում։

 Խոցելիության աստիճանի նվազեցմանն ուղղված 
մի ջոցառումն երի ձեռնարկում բոլոր մարդկանց անհրա-
ժեշտ փաստաթղթեր՝ անձնագիր, ծննդյան, ամուս-
նության և այլ վկայականներ տրամադրելու մի ջո ցով։
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Ինչպես տեսնում ենք, մարդու թրաֆիքինգի և շա հա գործման 
դեմ պայքարի վերը նշված քայլերն ուղղված են երևույթի ոչ թե 
արտաքին դրսևորումն երի, այլ հիմն ահարցի խորը և արմատական 
պատճառների բացահայտմանն ու դրանց վերացմանը։ Այդ 
ռազմավարությունները բխում են այն հանգամանքից, որ 
թրաֆիքինգի և շահագործման արմա տական պատճառներից 
մե կը պահանջարկն է։ Պետությունների և մի ջպետական կազմա-
կերպությունների մի ջոցառումն երի ծրագրերում առանձնա հա-
տուկ կարևորվում և շեշտադրվում են մարդկանց թրաֆիքինգի 
և և շահագործման առնչությամբ խոցելիության աստիճանը 
մե ծացնող գործոնների, ան հավա սա րության, չքավորության, 
խտրականության և նախա պաշար մունքների բոլոր ձևերի 
նվազեցումը և աստիճանական վերացումը։ 

Քաղաքացիական հասարակ� թյան հետ համագործակ-
ց�   թյան ոլորտը ենթադրում է պետական մարմի նների ու պե-
տական պաշտոնյաների համագործակցությունը քա ղա  քա ցիա-
կան հասարակության և նրա անդամն երի, հասա րա կա կան 
կազմակերպությունների և շահագրգիռ այլ կա ռույց ների հետ։ 
Այսպես օրինակ, ՄՄԿ-ն սերտորեն հա մագործակցում է կա-
ռավարական, մի ջկառավարական և ոչ կառավարական գործ-
ընկերների, ինչպես նաև գիտա հետազոտական հաստա  տու-
թյուն  ների և մասնավոր հատվածի հետ` նպատակ հետա  պնդե լով 
աջակցել և մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել դժվարին 
կա ցության մե ջ հայտնված մի գրանտներին` փախստականնե րին, 
տեղահանվածներին, թրաֆիքինգի զոհերին:  ՄՄԿ-ն ընդգրկված 
է մարդու թրա ֆիքինգի դեմ պայքարում 1994 թ.-ից և իրակա նաց  րել 
է 800-ից ավելի ծրագիր աշխարհի 100 երկրներում և տրամադրել 
աջակցություն մարդու թրաֆիքինգի ենթարկված ավելի քան 
20000 մարդու: ՄՄԿ-ի հիմն ական նպատակն է կանխել մար դու 
թրաֆիքինգն ու պաշտպանել զոհերին` մի ևնույն ժամանակ նրանց 
ընձեռելով վերադարձի ապահով ուղիներ, հասարակությանը 
վերաինտեգրվելու եղանակներ: ՄՄԿ-ի հակաթրաֆիքինգային 
գործ� նե� թյ� նն ամբողջ� թյամբ հիմն   ված է թրաֆիքինգի են-
թարկ ված անձի բարօր� թյան ապահովման սկզբ� նքի վրա: 
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Ե. Գործնական խորհ� րդներ
     Ինչպե՞ս խ� սափել մարդկանց թրաֆիքինգից և 
     շահագործ� մի ց
 Նախքան ծանոթ կամ պատահական մարդկանց` արտա-

սահմանում, ինչու չէ նաև Հայաստանում, աշխա տե-
լու, սովորելու, ամուսնության գայթակղիչ առա  ջարկ  -
ներն ընդունելը, այն հանգամանալից քն նար կեք ըն-
տա նիքի անդամն երի, բարեկամն երի և հա մապա-
տաս    խան մասնագետների հետ: Ոչ մի  դեպ քում մի ՛ 
վստահեք նրանց ձեր փաստաթղթերը։ Արագ, հեշտ և մե ծ 
գումար վաստակելը, որպես կանոն, իրա կանությանը չի 
համապատասխանում։ Ավելի իրա տեսական մտածեք։

 Անմի ջապես մի ՛ վստահեք արտասահմանում կամ Հայաս-
տանում աշխատանքի տեղավորման, ուսուցման կազ-
մակերպման, ամուսնության վերաբերյալ քա ղա քի (գյուղի) 
ամե նատարբեր վայրերում փակց ված, թերթերում, համա-
ցանցում տեղադրված հայտարա րություններին։ Դրանք 
ճշգրտման և հստակեցման կա րիք ունեն։

 Մանրամասն հետաքրքրվե՛ք հրավիրող արտասահ ման-
յան ֆիրմաների և տեղում աշխատանքն իրա կանացնող 
մի ջնորդ գործակալությունների (տուրիս տական, ամուս-
նական, աշխատանքային, ուսումն ական) օրինական 
գործունեության մասին։ 

 Համացանցում գտե՛ք հրավիրող ֆիրմայի հասցեն, 
խորհրդակցե՛ք մարդկանց թրաֆիքինգի և շահա գործ     -
ման դեմ պայքարի հարցերով զբաղվող կազմա կերպու-
թյունների ներկայացուցիչների հետ։

 Պարզե՛ք` արդյոք մի ջնորդական առաքելությամբ զբաղ վող 
հայաստանյան գործակալությունն ունի գոր ծու նեություն 
ծավալելու թույլտվություն: 

 Ար տասահմանում ոչ մե կից կասկածելի նվերներ մի ՛ 
վերցրեք։ Կարիք չկա որևէ մե կի նկատմամբ պար տա-
վորվածություն ունենալ։

 Նախքան աշխատանքի որևէ առաջարկ ընդունելը, թե՛ 
արտերկրում և թե՛ հայրենիքում, ճշտե՛ք աշխատանքի 
պայմանները, հստակեցրե՛ք հասցեներն ու հեռա խոսա-
համարները, մանրամասն  ծանոթացե՛ք և տեղ յակ եղե՛ք  
ձեր` որպես երիտասարդ աշխատողի իրա վունքներին:
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Եթե դ� ք պատրաստվ� մ եք մե կնել արտասահման՝

 Ոչոքի մի ՛ վստահեք ձեր անձնագիրը։ Ձեր անձը հաս-
տատող փաստաթղթերը մի շտ պետք է գտնվեն մի այն ձեզ 
մոտ։

 Ձեր հարազատներին և ընկերներին մանրամասն տե-
ղեկություններ թողե՛ք արտասահմանում ձեր բնա կության 
վայրի մասին (հասցե, հեռախոսահա մարներ), գործատուի 
մասին, թողեք արտասահմանյան ձեր ընկերների հաս-
ցեները։

 Հարազատների հետ պայմանավորվեք, թե ձեր մասին 
կոնկրետ երբ և ինչպես եք տեղեկություններ հայտնելու։ 
Մշտապես կապ պահպանեք հարազատների հետ։

 Թողեք տանը ձեր անձնագրի և պայմանագրի կրկնօրի-
նակները, ձեր վերջին լուսանկարը։ Անձնագրի լուսա-
պատճենը տարեք ձեզ հետ, պահեք անձնագրից առան-
ձին, որպեսզի անձնագիրը կորցնելու դեպքում հեշտ լինի 
այն վերականգնելը։ 

 Ձեզ մոտ ունեցեք արտասահմանում հայկական դեսպա-
նատների և հյուպատոսական ներկայացուցիչ ների հաս-
ցեներն ու հեռախոսահամարները։ Եթե դուք դժվար 
իրավիճակում եք հայտնվել կամ ձեզ ինչ-որ մե կը սպառ նում 
է, դիմե ք Հայաստանի Հանրապետության դեսպանա տուն, 
ինչպես նաև տեղի ոստիկանական ծառայություններին։28

 Արտասահմանյան երկրներում ակտիվորեն աշխատում 
են հասարակական կազմակերպություններ և ծա ռայու-
թյուններ, որոնք ծանր իրավիճակում հայտնված մարդ-
կանց օգնության են հասնում։ Նախապես ճշտեք դրանց 
հասցեները։

 Օտարերկրյա պետության տարածքում ձեր գտնվելու 
ժա ետը նշված է ձեր վիզայում։ Վիզային ռեժիմի  խախ-
տումն  անհնար կդարձնի արտասահման մե կնելու ձեր 
հաջորդ փորձը։

 Մի մոռացե՛ք, որ օտար լեզվի թեկուզ տարրական բառերի 
իմացությունը զգալիորեն կթեթևացնի ար տասահմանում 
ձեր գտնվելը և ծանր պահին կփրկի ձեզ։ 

28 Տե՛ս ՀՀ ԱԳՆ կայքէջը. http;//www. mfa.am/hy/ministry/
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Եթե դ� ք պատրաստվ� մ եք պայմանագիր կնքել արտասահ-

ման� մ աշխատել�  կամ սովորել�  նպատակով՝

 Եթե դուք պատրաստվում եք աշխատել կամ սովորել 
արտերկրում, պայմանագիրը կնքե՛ք Հայաստանում, այլ ոչ 
թե արտասահմանյան երկիր գնալուց հետո։

 Հոգացեք այն մասին, որ պայմանագիրը կազմված լինի 
ձեր մայրենի կամ էլ ձեզ հասկանալի լեզվով, որպեսզի 
դուք հասկանաք աշխատանքի բոլոր մանրամասներն ու 
պայմանները։

 Անմի ջապես մի ՛ ստորագրեք պայմանագիրը։ Այն վերցրեք 
ձեզ հետ, հանգիստ պայմաններում վեր ընթեր ցեք, ցույց 
տվեք մասնագետներին։

 Պահանջե՛ք, որ ձեր ապագա աշխատանքի (ուսման) 
պայմանները, տեղը, ժամանակը, աշխատավարձի չա փը 
հստակ ձևակերպված լինեն։

 Եթե պայմանագրի պահանջները ձեզ չեն բավարարում, 
մի ՛ ստորագրեք։  

 Ուշադի՛ր եղեք, որ պայմանագիրը ստորագրված լինի 
ֆիրմայի տնօրենի, նախագահի կողմի ց։ Իսկ եթե այն 
ստորագրված է պաշտոնակատարի՝ փոխտնօրենի, փոխ-
նա խագահի կամ մե կ այլ անձի կողմի ց, պա հանջե՛ք ձեզ 
տրամադրել պայմանագիր կնքելու իրա վասությունները 
հաստատող փաստաթղթեր՝ տնօրենի կամ նախագահի 
հրաման, լիազորագիր (նոտարի հաստատմամբ, կնիքի 
առկայությամբ)։ 

 Ստորագրված պայմանագիրը ու կից այլ փաստաթղթերը 
պատճենահանե՛ք և թողեք հարազատների, մտերիմն երի 
մոտ։

ՌԵՖԵՐԱՏԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

1. Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի  
մի ջոցները:

2. Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելման 
ուղղություններն ու մի ջոցառումն երը:

3. Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման առնչությամբ 
հասարակության մե ջ արմատավորված կարծրա տիպերի 
ու պատկերացումն երի վերլուծություն:   
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4. ԶԼՄ-ների դերը մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման 
կանխարգելման   գործում:  

5. Երիտասարդների շահագործման ռիսկը մե ծացնող գոր-
ծոնների վերլուծություն:

6. Անչափահասների սոցիալական օտարացումը` որպես 
մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկվելու 
վտանգ:

7. Երեխաները Հայաստանի մանկատներում և հատուկ 
դպրոցներում ու թրաֆիքինգը:

8. Երեխաները՝ որպես թրաֆիքինգի և շահագործման  
հավանական զոհեր:

9. Համագործակցությունը մարդու թրաֆիքինգի և շահա-
գործ ման դեմ պայքարի ոլորտում:

10. Արտասահմանում աշխատանք գտնելու ուղիներն ու 
ճանապարհները: Ինչպե՞ս խուսափել թրաֆիքինգից և 
շահագործումի ց:

11. Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման հիմն ախնդրի 
նկատ մամբ հասարակության մե ջ առկա տրա մա  դրու-
թյունները, մոտեցումն երն ու մի տումն երը Հայաստանում 
և արտասահմանում (համե մատական վերլուծություն): 

12. Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպության դերը 
մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարում

ԲԱՆԱՎԵՃԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

1. Գլոբալացում. 21-րդ դարի մարտահրավեր թե՞ ձեռք բերում:  
2. Ինչու՞ եմ ցանկանում կամ ինչու՞ չեմ ցանկանում աշխատել 

արտասահմանում:
3. Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման շարժիչ ուժը 

պահանջարկն է:
4. Արդյո՞ք հավասար իրավունքներից են օգտվում տղա-

մարդիկ և կանայք: 
5. Ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է: 
6. Մարմն ավաճառությունը նույնպես մասնագիտություն է:
7. Օտար երկիր, օտար ժողովուրդ... Արտասահմանում 

աշխատելու ռիսկի գործոնները:
8. Հեշտ փողեր: Առասպե ՞լ, թե ՞ իրականություն: 
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Թեմա  2. Մարդ�  թրաֆիքինգի և շահագործման          
               զոհե րի պաշտպան� թյ� նը և աջակց� թյ� նը    

Մարդու թրաֆիքինգը և շահագործումն  այն հան ցա    տե-
սակ ներից է, որի դեմ պայքարը պահանջում է նա խևառաջ 
հասարակության հանդուրժողականություն և դե պի զոհը կենտ-
րոնացվածություն: Այն պետք է մի տված լինի հատկապես զոհերի 
շահերի և իրավունքների պաշտ պա  նության ապահովմանը: 
Հանցագործության բացա հայ տ   ման աշխատանքները չպետք 
է վտանգեն զոհերի և նրանց հա     րա     զատների առողջությունը, 
ոտնա հարեն նրանց իրա վունքները: Սա է թրաֆիքինգի և շա-
հագործ ման դեմ պայ քարի էությունը, առանձնահատկությունն ու 
կարևո րու թյունը: Ուստի թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի 
պաշտ պա նությունն ու  աջակցությունը մարդու թրաֆիքինգի դեմ 
պայքարի առաջ նահերթ խնդիրներից է: Այն   նախատեսում է`

 զոհերի բացահայտում և նրանց՝ դեպի ծագման երկիր 
կամավոր վերադարձի կազմակերպում,

 օգնություն և աջակցություն զոհերին։
Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի ոլոր-

տում,  թրաֆիքինգի  զոհերի  աջակցության  գործում  կարևորա   գույն 
դերակատարություն ունեն մի ջազգային և ազգային կառույցնե-
րը և կազմակերպությունները: Այս պես, ՄՄԿ-ն այն մի ջազգային 
մի ջ կառավարական կազ մա  կերպություներից է, որը տար բեր 
երկրներում իր գրա սենյակների ցանցի մի ջոցով իրականացնում           
է մարդու թրա ֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնականացումն  
ու նրանց կամավոր վերադարձը հայրենիք: Մինչ օրս մարդու 
թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնականացման հա մար 
օգտագործվում է ՄՄԿ-ի կողմի ց մշակված հարցաշարը:

ՀՀ-ում զոհերի նույնացման և ուղղորդման ամբողջ 
գործընթացը կանոնակարգվում է ՀՀ կառավարության 2008թ. 
նոյեմ   բերի 20-ի թիվ 1385-Ա որոշմամբ հաստատված «Մարդ-
կանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձանց ազ-
գային ուղղորդման կարգով»29: Հիմն ական ուղղությունն ու 
նպատակը, որ կանոնակարգվում է այս կարգով,  աջակցություն 
տրամադրելու նպատակով` զոհերի ուղղորդումն  է: Զոհերի 
ուղղորդման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանց 
29  Ներկայումս մշակվում է նշված կարգի վերաբերյալ նոր նախագիծ:
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պաշտ պանության, կացարանի, մասնագիտական բժշկա կան և 
հոգեբանական օգնության, խորհրդատվության, կրթու թյան կամ 
ուսուցման ապահովման անհրաժեշտությամբ, սո ցիալական 
ինտեգրմամբ և այլն։

«Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված 
ան   ձանց ազգային ուղղորդման կարգը» սահմանում է պե տա -
կան կառավարման լիազորված մարմի նների, համա գոր ծակ ցող 
հասարակական կազմակերպությունների փոխհա մա   գործակ ցու-
թյան համակարգը, զոհի հայտնաբերման դեպ քի, նույնացման 
առանձնահատկությունների հետ կապ ված` հստակեց վում են 
յուրաքանչյուրի գործողությունները: Կարգով գոր ծառույթներ 
ունե  ցող պետական կառավարման մար մի ններն են.

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի                                                    
նա խա րա րությունը,

 ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը,
 ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, 
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունը,
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ազգային անվտան-

գության ծառայությունը, 
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությունը:
Համագործակցող հասարակական կազմակերպություն  նե-

րը թրաֆիքինգի  ոլորտում գործունեություն ծավալող հա սա -
րա կա  կան կազմակերպություններն են, որոնց փոխ հա մա գոր-
ծակցությունը պետական կառավարման լիազորված մարմի նների 
հետ ամրագրված է փոխըմբռնման հուշագրով:

Թրաֆիքինգից տուժած մարդիկ, վերադառնալով տուն, 
բախ վում են բազմաթիվ խնդիրների, ունենում են շատ դժվա րու-
թյուններ: Դրանք առնչվում են զոհի` 

1. սոցիալական և տնտեսական վիճակին,
2. իրավական պաշտպանվածությանը, 
3. հոգեկան առողջությանը,
4. ֆիզիկական առողջությանը, 
5. կյանքին ու անվտանգությանը ,
6. հասարակության մե ջ ինտեգրմանը, վերասոցիալա կա-

նաց մանը և այլն։
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Հարկ է փաստել, որ համապատասխան աջակցության 
և հնարավորությունների բացակայությունը բերում է նրան, 
որ զոհերից ոմանք նորից են ենթարկվում թրաֆիքինգի և 
շահագործման, ընդհուպ` կրկին թրաֆիքինգի շրջապտույտի մե ջ 
ընկնելը։ 

Հենց սա նկատի ունենալով՝ մարդու թրաֆիքինգի և շահա-
գործման ենթարկված անձանց ազգային ուղղորդման կարգը 
օգնության կազմակերպման արդյունավետությունը մե ծա -
պես պայմանավորում է պետական կառույցների, հասա րա-
կական և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հա մա-
տեղ աշխատանքով և համագործակցությամբ։ Որպես ուղենիշ 
ունե նա լով կարևոր այն  սկզբունքը, որ թրաֆիքինգից տ� ժած 
անձինք կարիք � նեն ըմբռնման և կարեկցանքի և ոչ մի  դեպք� մ 
չպետք է դատապարտվեն կամ հետապնդվեն, մե կ� սացվեն �  
օտարվեն հասարակ� թյ� նից, «Մարդկանց շահագործման (թրա-
ֆիքինգի) ենթարկված անձանց ազգային ուղղորդման կարգը» 
սահմանում է տրամաբանորեն ուղղորդ վող և իրար հաջորդող 
գործողությունների հետևյալ շղ թան՝

 մարդու թրաֆիքինգի զոհի՝ հայրենիք վերադարձի կազ-
մա կերպում, դիմավորում օդանավակայանում, անհրա -
ժեշտության դեպքում տուժողի ուղեկցում ողջ ուղևորու-
թյան ընթացքում,

 անձի պաշտպանության ապահովում,
 սոցիալական, հոգեբանական, բժշկական օգնության 

կազմակերպում,
 իրավական օգնություն,
 փաստաթղթերի վերականգնում,
 մասնագիտական հմտությունների ուսուցում կամ 

օգնություն` ձեռք բերելու նոր մասնագիտություն,
 օգնություն զոհին՝ վերադառնալու աշխատաշուկա,
 այլ օգնություն՝ պայմանավորված անձի անհատական 

պահաջմունքներով։
Նշենք նաև, որ այս օգնության արդյունավետությունը 

զգալիորեն կախված է թրաֆիքինգի զոհի սոցիալական հմտու-
թյուններից և այն հանգամանքից, թե որքանով է զոհը լրջո րեն 
վերաբերվում իր կարգավիճակի վերականգնմանը։ 
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Մարդ�  թրաֆիքինգի և շահագործման հետևանքները

Նախ նշենք, որ մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման 
հետևանքները զոհերի համար խիստ բացասական են։ Ան գամ 
եթե զոհին հաջողվում է դուրս գալ այդ վտանգավոր ցանցից և 
տուն վերադառնալ, թրաֆիքինգի և շահագործման ազդեցությունը 
դրանով չի ավարտվում։ Մինչև բնականոն կյանքին անցնելը 
զոհերը պետք է վերականգնվեն նվաս տացման, անտարբեր 
վերաբերմունքի, ֆիզիկական և հոգեբա նական բռնությունների 
հետևանքներից։ 

Փաստենք նաև, որ մարդ�  թրաֆիքինգի և շահագործման 
բացասական հետևանքները բազմաթիվ են և լուրջ դժվա րու-
թյուններ են հարուցում զոհի կյանքի ամե նատարբեր ոլորտ ներում: 
Դրանք առնչվում են զոհի` 

1. սոցիալական և տնտեսական վիճակին,
2. հասարակ� թյան մե ջ ինտեգրմանը,  վերասոցիալա-

կանացմանը,
3.  իրավական պաշտպանված� թյանը, 
4. հոգեկան առողջ� թյանը,
5.  ֆիզիկական առողջ� թյանը, 
6. կյանքին �  անվտանգ� թյանը և այլն։

Տուն վերադառնալուց հետո թրաֆիքինգի զո հե րը հա ճախ 
ստիպված են լինում բախվել ոչ մի այն բնա կա  րա նի, աշխա-
տատեղի բացակայության, դրամական դժվա րու թյուն ների 
հետ, այլև հասարակության անդամն երի որոշ մասի անտար-
բերու  թյան, հանդիմանանքի հետ, հաղ թահարել սո ցիա  լական 
օտարցումն   ու մե կուսացումը, հասարա կության մե ջ ինտեգրվելու 
դժվարությունները: 

Քիչ չեն դեպքերը, երբ թրաֆիքինգի զոհերը տագնապում 
են իրենց ու իրենց հարազատների կյանքի ու անվտանգության 
համար:

Մարդու թրաֆիքինգի զոհերը ունենում են առողջության 
հետ կապված լուրջ խնդիրներ։ Աշխատելով և ապրելով 
խիտ բնակեցված շինություններում և հակահիգիենիկ պայ-
ման ներում՝ նրանք հեշտությամբ վարակվում են ինֆեկցիոն 
հիվանդություններով, մշտական կիսաքաղց վիճակը հանգեց-
նում է մարսողության խնդիրների, ստամոքսի խոցերի, թափվում 
են ատամն երը։ Ծանր ու երկարատև աշխատանքն առաջացնում 
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է սիրտանոթային համակարգի, ողնաշարի հի վանդություններ։ 
Նրանք, հաճախ ենթարկվելով բռնության ու ծեծի, ունենում են 
ներքին օրգանների վն ասվածքներ։ Այս տեսակետից հատկապես 
տուժում են մարմն ավաճառները, որոնց, «ապրանքային» տեսքը 
չվն ասելու համար, հարվածում են մարմն ի հենց այն մասերին, 
որտեղ գտնվում են ներքին օրգանները։ Հաճախ սեռական բռնու-
թյան զոհերը տառապում են սեռական ճանապարհով փոխանցվող 
տարաբնույթ հի վանդություններով։ 

Մարդու թրաֆիքինգի զոհերն ունենում են նաև բավա կանին 
լուրջ հոգեբանական խնդիրներ։ Նկատվում են հասա րակության 
մե ջ նրանց մարգինալացման, օտարացման դեպքեր, նրանք 
չեն ցանկանում խոսել իրենց հետ պատահածի մա սին կամ էլ 
ստում են ու ձևանում, կարծես ոչինչ չի եղել։ Թրաֆիքինգի շատ 
զոհեր ապրում են մշտական վախի ու սարսափի մե ջ, որ ինչ-
որ մե կն իրենց նկատմամբ բռնություն կգործադրի: Նրանք չեն 
կարողանում թուլանալ և հանգստանալ, անվստահությամբ են 
վերաբերվում մյուս մարդկանց։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ նրանք 
ընկնում են դեպրեսիայի մե ջ, նրանց հանգիստ չի տալիս կյանքին 
վերջ տալու մի տքը։ 

Քիչ չեն դեպքերը, երբ շահագործման զոհերը տառապում 
են հետտրավմատիկ սթրեսային համախտանիշով, որի դեպքում 
նրանց մոտ դրսևորվում են՝

 Տրավմատիկ իրավիճակը վերապրելու հակում՝ հա-
ճախ կրկնվող հիշողություններ և մղձավանջներ, ապրած 
տրավ մայի մասին մտածելու և խոսելու ցան կության 
իսպառ բացակայություն, տրավմայով պայ մանավորված 
զգացմունքների ժխտում, բացասա կան իրավիճակի հետ 
կապված հանգամանքները վեր հիշելու  անկարողություն։

 Անտարբերություն և ինքնամե կուսացում՝ նախկինում 
ուրա    խություն և բավարարվածություն պատճառող գործու-
նեու թյան նկատմամբ հետաքրքրության կո րուստ, մյուս 
մարդկանցից խզված ու անջատված լինելու զգացում, 
հուզական անզգայություն («բթու թյուն») և հարազատների 
նկատմամբ սիրո անկարողություն, ապագա չունենալու 
զգացողություն։

 Նյարդայնություն՝ քնի խանգարում, մակերեսային և ընդ-
հատ  վող քուն, բարձր գրգռվածություն, անվերա հսկելի 
զայրույթի պոռթկումն եր, դժվարություն ներ՝ կապ ված 
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ուշադրության կենտրոնացման հետ, մշտա կան զգուշա-
վորություն։30 

Առավել բարդ են այն դեպքերը, երբ թրաֆիքինգի զոհն 
ունենում է ոչ մի այն դժվարություններ առանձին ոլորտներում, 
ասենք` սոցիալական, տնտեսական, ֆիզիկական և այլն, այլև 
խումբ բարդություններ, համալիր բացասական հետևանքներ:

ՌԵՖԵՐԱՏԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

1. Թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության և աջակ ցության 
սկզբունքներն ու մոտեցումն երը:

2. Քաղաքացիական հասարակության դերը մարդու 
թրաֆիքինգի զոհերին օգնելու և աջակցելու գործում: 

3. Մարդու թրաֆիքինգի հետևանքները և զոհերի դժվա-
րությունները:

4. Մարդու թրաֆիքինգի զոհերի բացահայտումն  ու 
նրանց դեպի ծագման երկիր կամավոր վերադարձի 
կազմակերպումը:

5. Մարդու թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության և 
օգնության արդյունավետության պայմանները:

6. Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նկատ-
մամբ հայաստանյան հասարակության վերա բեր մունքի 
հետազոտում և գնահատում:

ԲԱՆԱՎԵՃԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

1. Ես չեմ ենթարկվի թրաֆիքինգի, որովհետև...
2. Մարդու թրաֆիքինգի զոհեր. հանդուրժողականությո՞ւն, 

թե՞ դատապարտում: 
3. Մարդու թրաֆիքինգը չի վերաբերում նորմալ մարդ կանց: 
4. Եթե օգնության դիմե ս, բոլորը կիմանան այդ մասին...
5. Իրավապահ մարմի ններին դիմե լը թրաֆիքինգի զոհերի 

համար հղի է վտանգներով:

30 Farley, Melissa; Barkan, Howard (1988) Prostitution, Violence Against Women, and 
Posttraumatic Stress Disorder, Women & Health, 27 (3): 37-49. 1998, The Haworth Press, Inc., 
http://www.prostitutionresearch.com/ProsViolPosttrauStress.html 
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6. Մարդն ինքն է որոշում և ընտրում գումար վաս տա կելու 
(կրթություն ձեռք բերելու) ճանապարհը, հետևաբար 
հետևանքների համար մի այն ինքն է պատաս խա-
նատու։ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

ԽՃԱՆԿԱՐ

Սովորողները համագործակցային խմբերով մի ևնույն թեմայի 
շուրջ աշխատում են առանձին ուղղություններով: Բոլոր խմբերի 
գործունեության արդյունքները մի ավորվում են և դառնում ողջ 
դասարանի սեփականությունը: 

Խճանկարը համագործակցային ուսուցման մե թոդ է: 
«Խճանկար» անվանումն  ինքնին բնութագրում է մե թոդը: 
Համա գործակցային ուսումն առությունը տեղի է ունենում, երբ 
սովորողներն աշխատում են մի ասին՝ զույգերով կամ փոքր խմբերով 
ընդհանուր խնդիր լուծելու, ընդհանուր թեմա հետազոտելու կամ 
անհատական պատկերացումն երը մի ախառնելով՝ նոր մի տք, նոր 
համադրույթ ստեղծելու համար: Մեթոդի առանձնահատկությունն 
այն է, որ սովորողները մե ծ պատասխանատվություն են կրում 
մի մյանց ուսումն առության համար, մի աժամանակ հանդես են 
գալիս և՛ սովորողի, և՛ սովորեցնողի դերում: Ինքնին խմբային 
աշխատանքը դեռևս համագործակցային ուսումն առություն չէ: 
Համաձայն հա մա գործակցային ուսուցման և ուսումն առության 
մոտեցման հեղինակներ Ջոնսոն եղբայրների՝ համագործակցային 
ուսուց ման ուսումն առությանը հատուկ են հետևյալ բնորոշիչները.

1. Դրական փոխկախված� թյ� ն. Սովորողները զգում 
են, որ ընդհանուր առաջադրանքը կատարելու հա մար 
իրենք մի մյանց կարիքն ունեն: Ուսուցանողը կարող է 
դրական փոխկախվածություն ապահովել՝ սահմանելով 
նպատակներ, որոնք մի աժամանակ և՛ անհատական են, 
և՛ ընդհանուր: (Օրինակ՝ «Սովորիր և հավաստիացիր, 
որ խմբի բոլոր անդամն երը սովորում են»), համատեղ 
մրցանակներ (մի ավորներ խմբային ձեռքբերումն երի 
համար), բաժանվող նյութեր (մե կ մե ծ թուղթ ամբողջ խմբին,  
անհրաժեշտ ինֆորմացիայի հատվածների տրամադրում 
խմբի առանձին ան դամն  երին), հանձնարարված դերեր 
(ամփոփող, խրա խուսող, լրամշակող, ժամանակը  հսկող):
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2. Անհատական հաշվետվ� թյ� ն. Յուրաքանչյուր սովո րողի 
առաջադիմությունը հաճախ գնահատվում է և ստացված 
արդյունքը տրվում է ինչպես սովորողին, այնպես էլ 
գումարվում է խմբի մի ավորներին: Ուսուցանողը կարող 
է անհատական հաշետվության համար այս կամ այն 
սովորողին տալ անհատական առաջադրանք կամ 
պատահական ընտրությամբ՝ խմբի մի  անդամի ն խնդրել 
պատասխանել ամբողջ խմբի փոխարեն: Սա պետք է արվի 
մե ծ զգուշությամբ և անպայմանորեն բարյացակամության 
մթնոլորտում. նպատակը սովորողի ձեռքբերումն  ի հայտ 
բերելն է և ոչ երբեք ցուցադրելը, որ մե կը մյուսներից 
պակաս ներդրում ունի խմբի ընդհանուր արդյունքի 
մե ջ: Խմբի յուրաքանչյուր անդամ պատասխանատու է 
կատարված առաջադրանքը ներկայացնելու համար:

3. Դեմ առ դեմ փոխազդեց� թյ� ն. Խմբի անդամն երը մոտ 
են իրար և երկխոսություններ են վարում մի մյանց հետ:

4. Սոցիալական հմտ� թյ� նների շեշտադր� մ. Ուշա դրու-
թյան են արժանանում և զարգացվում են մարդ կա յին 
փոխազդեցության հմտությունները, որոնք հնա րա վո-
րություն են ընձեռում խմբերին աշխատել, օրի նակ՝ լսել 
մի մյանց, օգնել մի մյանց, խրախուսել: Ուսու  ցանողն այս 
հմտությունները նպատակաուղղված կերպով սովորեց-
նում է այնպես, ինչպես ակադեմի ական հմտությունները: 
Համա գործակցային հմտությունները ներառում են ղեկա-
վարումը, որոշում կայացնելը, վստա հություն ձևա վորելը, 
հաղորդակցվելը, կոն ֆլիկ տի կառավարումը:

5. Խմբային վերլ� ծ� թյ� ն. Խմբի անդամն երը գնա հատում 
են իրենց համագործակցային ջանքերը և թիրախավորում 
բարելավումն երը:

6. Ինտերակտիվ առաջադրանք. Առաջադրանքի հանձնա-
րարությունը պահանջում է սովորեցնել մյուսներին … և 
ներառում է  վերը թվարկած տարրերը:

Գոյություն ունեն խճանկար  մե թոդի մի  շարք 
տարատեսակներ:
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Խճանկար – 1

Մեթոդի քայլերը

1. Թեման բաժանել առանձին հատվածների:
2. Ձևավորել 4-5 հոգանոց համագործակցային խմբեր:
3. Համագործակցային խմբերի (ՙմայր՚ խմբեր) անդամն երին 

տալ համարներ` 1, 2, 3, …:
4. Նույն համարները կրող մասնակիցները մի ավորվում են 

նոր` «փորձագիտական»խմբերում (1, 1, 1…., 2, 2, 2… և 
այլն): Յուրաքանչյուր փորձագիտական խմբի տրվում է 
առանձին առաջադրանք (օրինակ, եթե նյութը բաժանել 
ենք հատվածների, փորձագետների առաջին խումբը 
կաշխատի նյութի առաջին հատվածի վրա, 2-րդ խումբը` 
երկրորդի և այլն): 

5. Սովորողները վերադառնում են «մայր» խմբեր և 
հաշվետվություն են տալիս իրենց «փորձագիտական» 
խմբի ուսումն ասիրած նյութի մասին` հանդես գալով նաև 
սովորեցնողի դերում: Սովորողներն իրենց սովորածը 
սովորեցնում են մի մյանց, մի ավորվում, ամբողջացնում են 
գիտելիքները:

6. «Մայր խմբերը» ամբողջ լսարանին ներկայացնում են 
ամբողջ թեման` իրենց նախընտրած ձևով, 5-10 րոպեի 
ընթացքում:

7. Թեման ամփոփելու նպատակով ուսուցանողը կարող է 
տարբեր հանձնարարություններ տալ: Օրինակ` «Ո՞րն 
էր ամե նակարևորը», «Համառոտ ձևակերպեք թեմայի 
գլխավոր գաղափարը», «Ինչի՞ վրա խումբն ամե նաշատը 
կանգ առավ» և այլն: Այս քայլը հնարավորություն կտա 
նյութն ամփոփել և գնահատել տարբեր տեսանկյուններից:
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Խճանկար – 2

Մեթոդի քայլերը.
Ուսումն ական նյութը բաժանել երկու մասի:
1. Սովորողներին խնդրել զույգեր կազմե լ նյութի ուսում-

նասիրության համար: Նույն գործընկերոջ հետ նրանք 
աշխատելու են ամբողջ դասի ընթացքում:

2. Սովորողներին հաղորդել, որ նրանք նյութը կարդալու 
են առանձնահատուկ ձևով: Ի վերջո նրանք պետք է 
յուրացնեն ամբողջ նյութը, սակայն այս պահին նրանք 
պետք է կենտրոնանան առաջին հատվածի վրա: Երկուսն 
էլ կարդալու են նույն հատվածը՝ սակայն ունենալով 
տարբեր խնդիրներ, կատարելով տարբեր դերեր:

3. Գործընկերներից յուրաքանչյուրին հանձնարարել ընտ  րել 
դեր՝ մե կին զեկուցողի դեր, մյուսին՝ հարցեր առաջադրողի:

Զեկուցողն ուշադիր կարդում է հատվածը և ամբողջացնում 
է բովանդակությունը, հանրագումարի է բերում, գրառումն եր է 
անում, ներկայացման համար պլան է կազմում, առանձնացնում 
հիմն ական պահերը: Աշխատանքն ավարտելուց հետո սեփական 
բառերով այն ներկայացնում է ընկերոջը:

Հարցեր առաջադրողը նույնպես մանրակրկիտորեն ընթեր-
ցում և ուսումն ասիրում է հատվածը: Զեկուցողին լսելուց հետո 
վերջինիս տալիս է հատվածի վերաբերյալ ցանկացած հարց, որը 
կարող է պարզություն մտցնել, հստակեցնել պատկերը, վեր հանել 
նոր տեղեկատվություն. 

«Ի՞նչ կասես …», «Հիշու՞մ ես …», «Այնտեղ մի  բան կա՞ր … 
մասին»:

4. Առաջարկել զույգերին դերերով ընթերցել  հատվածը և 
հետո քննարկել այն:

5. Սովորողներին հանձնարարել նույն ձևով ընթերցել և 
հետո քննարկել նյութի երկրորդ հատվածը, բայց արդեն 
փոխված դերերով. զեկուցողը ստանձնում է հարցեր 
առաջադրողի, հարցեր առաջադրողը՝ զեկուցողի դերը:

6. Նյութն ամբողջապես ուսումն ասիրելուց հետո զույգերը 
մի ավորվում են ավելի մե ծ խմբերով և քննարկում նյութի 
խմբային մշակման ու ներկայացման հարցերը:
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7. Նյութի ներկայացում. Զեկույցները կարող են տարբեր 
ձևեր ընդունել: Լավագույն ձևերից մե կը ցուցադրական 
դասակարգիչներն են:

8. Յուրաքանչյուր ներկայացում կարելի է ուղեկցել 
ծափահարություններով:

ԴԵՊՔԻ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻՄ

Մեթոդի նկարագր� թյ� նը 

Մանկավարժական մե թոդների մե ջ դեպքի ուսումն  ա-
սիրումը դասավանդման մոտեցում է, որը սովո րող նե րից 
պա հան ջում է ակտիվ մասնակցություն պրոբ լեմա յին իրա-
վիճակներում: Սովորողը ստանում է որևէ իրա վի ճա կի կամ դեպքի 
նկարագրություն, որը պարունակում է տվյալ դեպքին վերաբերող 
փաստեր կամ տեղեկություններ: Սո վորողը վերլուծության է 
ենթարկում այդ փաստերն ու տեղե կությունները, գնահատում 
խնդրի էությունը, կայացնում որո շում և ներկայացնում իր լուծումը:

Դեպքերը կարող են կազմվել կամ ընտրվել ուսուցանողի, 
ամբողջ լսարանի, լսարանի որևէ խմբի կամ էլ սովորողի կողմի ց: 
Դեպքի ուսումն ասիրումը և վերջնական ներկայացումը կարող 
է տևել մե կ դասաժամի ց մի նչև մե կ տարի: Դեպքերը կարող 
են լինել իրական կամ հորինված պատմվածքներ, փաստեր 
կամ տեղեկություններ: Դեպքերը հիմն ականում պետք է լինեն 
անավարտ կամ չվճռված, որոնք խնդրի առաջ են կանգնեցնում 
մասնակիցներին` վերլուծելու, քննարկելու, ենթադրություններ, 
դատողություններ և եզրակացություններ անելու և իրենց կար-
ծիքներն արտահայտելու: Դեպքերն իրենց բովանդակությամբ 
չպետք է լինեն այնքան ավարտուն, որ փակեն քննարկումը կամ 
ուսումն ասիրումը: Դեպքերը կարող են լինել կարճ` լսարանային 
քննարկման համար, կամ երկար և բարդ` որպես տարվա 
նախագիծ:

Դեպքերը կարևոր են նրանով, որ դրանք լսարան են բերում 
իրական աշխարհի խնդիրները, ապահովելով սովորողների ակ-
տիվ մասնակցությունը, և կարող են առաջ բերել խնդրի նորանոր 
լուծումն եր:
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Դեպքերի տեսակները

1. Ավարտված դեպքեր` հիմն ված փաստերի վրա: Նման 
դեպքերն անհրաժեշտ են մի այն վերլուծման համար, քանի 
որ խնդրի լուծումը արդեն որոշված է, սակայն կարող են 
առաջարկել այլընտրանքային լուծումն եր:

2. Չավարտված դեպքեր` որոնց արդյունքները պարզ չեն: 
Այդպիսի դեպքը դեռ չի եկել փաստական ավար տի իրական 
կյանքում, կամ էլ ուսուցանողը բաց է թողել հիմն ական 
փաստերը: Սովորողը պետք է ենթադրություններ անի, 
որոնց հիման վրա էլ հանգելու է որևէ լուծման:

3. Հորինված դեպքեր` գրված ուսուցանողի կողմի ց: 
Այդպիսի դեպքը կարող է լինել ավարտված կամ 
անավարտ: Սակայն այն պետք է այնպես ներ կա յացվի, 
որ նմանվի իրականությանը, և լինի բարդ, բայց մի ևնույն 
ժամանակ ոչ այնքան խճճված, որ անհասկանալի դարձնի 
վարժության նպատակը:

4. Իրական փաստարկներ` լուրեր, հոդվածներ, զեկու-
ցումն եր, փաստեր և վիճակագրական տվյալներ, հար-
ցազրույցներ, հատվածներ պատմական գրքե րից, հակա-
փաստարկներ, գրական երկտողեր, տեսա գրու թյուններ և 
ձայնագրություններ:

Դեպքեր ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել՝

1. դեպքը պետք է սերտորեն առնչվի սովորողի կենսա փորձի 
և իմացության հետ,

2. առաջարկված խնդիրները հաճախ պետք է լինեն բարդ և 
բազմաբնույթ,

3. խնդիրները չպետք է ունենան մե կ ճշգրիտ լուծում, կամ` 
այո և ոչ պատասխաններ:

Մեթոդի ընթացքը

1. ներկայացնել դեպքը,
2. սովորողներին ժամանակ տալ դեպքին ծանոթանալու 

համար,
3. ներկայացնել քննարկվող հարցերը և խնդիրը, որը պետք 

է լուծում գտնի,
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4. սովորողներին ժամանակ տալ խնդիր(ներ)ը լուծելու հա-
մար,

5. սովորողներին թույլ տալ ներկայացնելու իրենց լու ծում-
ները և պատասխանները,

6. քննարկել հնարավոր բոլոր լուծումն երը և պատաս խան-
ները,

7. հարցնել սովորողներին, թե նրանք ինչ սովորեցին,
8. հարցնել, թե որքանով է դեպքը առնչվում իրենց 

շրջապատին,
9. կատարել ամփոփում:

Դեպքի � ս� մն ասիրման ընթացքի կառավար� մը

1. Ծրագրի քննարկում փոքր խմբերի համար (4-6 սովորողը 
արդյունավետ խումբ է դեպքի քննարկման համար): Դեպ-
քը պետք է այնպես լինի, որ պահանջի սովորողների 
ակտիվ մասնակցություն: Եթե հնա րավոր է, ամե ն խմբից 
պահանջել, որ հասնեն համաձայնության` պահանջվող 
քննարկման վերա բերյալ:

2. Կառուցել քննարկումը: Ուսուցանողը պետք է կազմի  
հարցերի մի  շարք, որը փոքր խմբերին կտանի 
քննարկման: Ուշադրություն պետք է դարձնել հարցերի 
հաջորդականության վրա: Նախնական հար ցերը մասնա-
կիցներից պետք է պահանջեն կատարել դիտումն եր 
դեպքերի վերաբերյալ: Հետագա հարցերը կարող են 
պա հանջել համե մատություններ, հակադրություններ և 
դի տարկումն եր կամ հի պո թեզների (վարկածների) վեր-
լուծություն: Վերջ  նա կան հարցերը կարող են պահանջել 
սովորողներից դրսևորել ինքնուրույն վերաբերմունք 
խնդրի վերաբերյալ: Հարցերը պետք է անհնար լինի 
պատասխանել պարզ այո կամ ոչ պատասխաններով:

3. Ամփոփել քննարկումը` համե մատելով խմբերի պատաս-
խանները:

4. Թույլ տալ խմբերին աշխատելու առանց ուսուցանողի 
մի ջամտության:
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Մեթոդի  առավել� թյ� նները  

 զարգացնում է սովորողների վերլուծական 
մտածողությունը,

 զարգացնում է խնդիր լուծելու հմտությունները,
 դեպքեր ուսումն ասիրելով` ձեռք են բերում նոր 

գիտելիքներ,
 զարգացնում է հարցեր կազմե լու հմտություններ,
 զարգացնում է բարդ և բազմաբնույթ իրավիճակներում 

կողմն որոշվելու, գլխավորը երկրորդականից տարբերելու 
հմտություն:

Մեթոդի դժվար� թյ� նները

 կարող են այնպիսի դեպքեր ընտրվել կամ կազմվել, որ 
սովորողների համար դժվար լինի ուսումն ասիրել կամ 
լուծումն եր առաջարկել,

 հարցերը կարող են այնպես կազմվել, որ չտանեն խնդրի 
լուծմանը, այլ շեղեն սովորողներին հիմն ական խնդրից:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴ

Ուսուցման և ուսումն առության նախագծային մե թոդն իր 
բնույթով համագործակցային  է: Ուուցման և ուսումն առության 
գործնըթացում նախագծերի մե թոդի առաջնային նպատակներն 
են՝

 Խթանել սովորողի ինքնազարգացումը`  նոր փորձ ձեռք 
բերելու, գիտելիքները կիրառելու համար: Ընդգրկվե լով 
ուսումն ական նախագծերում, սովորողները սո վորում են 
կատարել հետազոտություններ, հա  վա քել տարաբնույթ 
տեղեկատվություն, կողմն որոշ վել տե ղեկատվության 
«ծովում», ընտրել անհրա ժեշտ նյո ւթերը, տարանջատել 
գլխավորն ու երկրոր դա կանը, համակարգված և հստակ 
ձևակեր պել իրենց մտքերը, գրավոր ստանալ և առաքել 
(ուղար կել) մե ծ քանակությամբ տեքստային, թվային և 
գրա ֆի կական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված 
տե ղե կատվությունը և առաջադրել նոր մտքեր (գաղա-
փարներ):
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 Ապահովել սովորողների փոխհամագործակցությունը 
հետազոտական աշխատանքի կատարման ընթացքում: 
Այն պետք է լիովին համապատասխանի խմբային աշ-
խատանքի արդյունավետ կազմակերպման պայ ման-
ներին:

Հետազոտական նախագիծն ըստ բովանդակության կա րող է 
լինել մոնոառարկա՝ իրականացվում է կոնկրետ առար կայի նյու թի 
վրա, մի ջառարկայական՝ ինտեգրում է մի  քանի առարկաներ  և 
վերառարկայական:

Հետազոտական նախագիծը կարող է լինել ամփոփիչ, երբ 
նրա կատարման արդյունքների հիման վրա գնահատվում է 
սովորողների կողմի ց որոշակի ուսումն ական նյութի յուրացման 
մակարդակը և ընթացիկ՝ երբ ինքնակրթության և նախագծային 
գործունեության համար առանձնացվում է ուսումն ական նյութի մի  
մասը մի այն:

Հետազոտական նախագծերը ուսումն ական գործընթաց 
ներառելը կազմակերպչական առումով բավականին բարդ է: 
Ուսուցանողը ուսումն ական տարին պլանավորելիս պետք է 
առանձնացնի գլխավոր կամ առաջատար թեմաները, որոնք 
պետք է ուսուցանվեն նախագծային մե թոդով: Այնուհետև պետք 
է ձևակերպել 15-20 ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային 
աշխատանքի թեմաներ, որոնց հետ աշխատանքը նախատեսված 
է ուսումն ական պլանով:

Նախագծային մե թոդի իրականացման փ� լերը

 Նախագծի թեմայի ընտրություն
 Հիմն ահարցի ձևակերպում
 Աշխատանքային խմբի ձևավորում
 Հետազոտական հարցերի առաջադրում և աշխա տանքի 

բաժանում
 Խմբերի ինքնուրույն աշխատանք, հետազոտություններ
 Ստացված արդյունքների մի ջանկյալ քննարկումն եր
 Կատարված աշխատանքի արդյունքների ներկայացում
 Անհատների և ամբողջ խմբի աշխատանքի ար դյունքների 

գնահատում
 Արտաքին գնահատում, վերլուծություն, ամփոփում
 Հետագա աշխատանքի ուղիների նախանշում
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Նախագծային մե թոդով աշխատանքի կազմակերպ� մը

1. Նախապատրաստական փ� լ

 Կազմակերպչական աշխատանք
 Աշխատանքի պլանավորում
 Գնահատման չափանիշների մշակում

2. Ուս� մն ական փ� լ

 Ծանոթացում գնահատման չափանիշներին
 Ծանոթացում աշխատանքային նյութերին
 Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք
 Գնահատում

3. Եզրափակիչ փ� լ

 Արդյունքների ներկայացում
 Ներկայացման գնահատում
 Կազմակերպչական աշխատանք

Նախագծային մե թոդի արդյ� նքների ներկայաց� մ

 Ներկայացման ձևի ընտրություն (բուկլետ, տեսաերիզ, 
համացանցային կայք, Power Point)

 Արդյունքների ներկայացման մի ջոցառման կազմա կեր-
պում

 Արդյունքների ներկայացման գնահատում

Նախագծի իրականացման արդյ� նքների                          
ներկայաց ման սցենարի տարբերակ

1 Շնորհանդեսի բացման խոսք 
 նախագծի ղեկավարի ողջույնը (նախագծի ստեղծման 

և ընթացքի մասին ներկայացնել հյուրերին)
 խմբերի ելույթների հերթականության հրապարակումը

2 Խմբերի ել� յթները  
Յուրաքանչյուր խմբի ելույթից հետո մյուս խմբերը քննարկում 

և գնահատում են նրանց    աշխատանքը.
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 նշել ներկայացված ելույթի երեք կարևոր (հաջողված) 
կողմե րը

 նշել ներկայացված ելույթում տեղ գտած երկու թերություն 
(լրամշակման ենթակա կողմ)

 ներկայացնել նախագծի կատարելագործմանն ուղղ ված 
սեփական տեսակետը

 ընդհանրացում (օգտվելով  գնահատման աղյուսակից 
ներկայացնել ելույթի գնահատականը):

3 Ընդհան� ր քննարկ� մ, անհատական ելույթներ, հյուրերի 
ելույթներ, կարծիքների փոխանակում:

4 Նախագծի ղեկավարի եզրափակիչ խոսք

 գնահատականների  ամփոփում
 աչքի ընկած սովորողների, մասնակիցների 

պարգևատ րում
 հետագա գործունեության, աշխատանքի կատարելա-

գործման ուղղիների նախանշում
 շնորհակալական խոսք 

Նախագծային մե թոդի արդյ� նքների գնահատ� մ

 Ուսուցանողի և սովորողների կողմի ց
 Արտաքին գնահատում
 Գնահատել յուրաքանչյուր սովորողին
 Գնահատել ամբողջ խմբի աշխատանքը
 Պարգևատրել աչքի ընկած սովորողներին

Նախագծի իրականացման արդյ� նքների 
ներկայացման գնահատ� մ

Լրացրեք աղյուսակը նախագծի իրականացման արդյունք-
ների ներկայացման ժամանակ: Գնահատեք յուրաքանչյուր խմբի 
զեկույցը` բերված չափանիշների համար և նշանակեք մի ավոր: 
Գնահատականների ամփոփման համար հաշվեք յուրաքանչյուր 
խմբին նշանակված մի ավորների գումարը:



84

Չափանիշներ, որոնցով կարելի է գնահատել 
աշխատանքները (տարբերակ)
 Նախագծի կապը ուսումն ական ծրագրի և ուսպլանի հետ
 Ստեղծագործական մոտեցումն եր, լուծումն եր
 Մուլտիմե դիա մի ջոցների կիրառում
 Դասավանդման նոր մե թոդների կիրառում
 Խմբային աշխատանք, աշխատանքի բաժանում
 Գրաֆիկական դիզայն 
 Ներկայացման յուրահատուկ ոճ
 Կրթական հաստատությունում նախագծի կիրառման 

կազմակերպումը

ԴԵՐԱԽԱՂ

Մարդկանց շահագործումը կանխելուն ուղղված ուսու ցո-
ղական մի ջոցառումն երի հիմքում պետք է ընկած լինեն կրթու թյան 
ժամանակակից փիլիսոփայության ձեռքբերումն երը, քանի որ 
նման ուսուցանումն  ունի անմի ջական գործնական նպատակ. այն                            
ոչ մի այն և ոչ այնքան տեղեկատվություն պետք է պարունակի, որ-
քան պետք է նպաստի, որպեսզի ստաց  ված գիտելիքը ներքնայ-
նաց վի (ինտերիորիզացիայի ենթար կվի) սովորողի կողմի ց՝ 
դառնալով նրա համար կենսական սկզբունք, մտածելակերպ 
ու գործելա կերպ: Իսկ այս նպատա կին հասնելու համար շատ 
կարևոր են բուն (authentic) ուսուց ման սկզբունքները, երբ որպես 
ուսուցման օբյեկտ և մի ջավայր հանդես է գալիս իրական կյանքը: 
Կարևոր է նաև կառուցողականության (կոնստրուկտիվիստական) 
սկզբունքը, ըստ որի սովորողին մատակարարվում է ոչ թե 
վերջնական պատրաստի նյութ, այլ հնարավորություն է 
տրվում, որպեսզի սովորողի ներաշխարհում աստիճանական 
աշխատանքի, մտորումն երի ու գործողությունների հետևանքով 
ձևավորվեն սե փական համոզմունքներն ու մոտեցումն երը: Այս 
երկու սկ զբունք ներին համահունչ է նմանակումն երի (սիմուլյա ցիա) 
և դերային խաղերի օգտագործումը ուսումն ական գործընթացում:

Շատ գործոններ կան, որոնք նպաստում են դասավանդման 
ազդեցության մե ծացմանը: Նման կարևոր գործոնների ուսումն ա-
սիրությունը ցույց է տալիս, որ այն ուսուցանողները, ովքեր 
մտածում և ջանում են, որ ուսումն ական առաջադրանքներն 
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ու վարժությունները նաև խաղային ու դերախաղային լինեն, 
կարողանում են, որպես կանոն, բավականին արդյունավետ 
ու մն այուն դասավանդում իրականացնել: Եթե ուսուցման և 
ուսումն առության ձևը դրամատիկ հույզեր է առաջացնում, ապա 
սովորածն ամրապնդվում է սովորողի հիշողության մե ջ (Turner, 
2004թ.): 

Վերոնշյալ մի տքն առանձնապես ճշմարիտ է այնպիսի բարդ 
ու զգայուն նյութ դասավանդելիս, ինչպիսին մարդկանց շահա-
գործման  և թրաֆիքինգի հիմն ախնդիրն է: 

Գերմանական դասական փիլիսոփայության հիմն ադիր 
Իմա նուիլ Կանտը հավատում էր մարդ արարածի առաքինի 
բնությանը և պնդում էր, որ բարձրագույն բարոյականություն է, 
երբ մարդ  կարող է իրեն պատկերացնել մե կ ուրիշի դերում ու 
հասկանալ նրան: Կանտը հավատում էր, որ մե ծ առաքինություն 
է, երբ մարդը կարողանում է հասնել երկխոսության  իր 
ներաշխարհում՝ մի աժամանակ մտածելով  իր «ես»-ի  և «այլոց» 
տեսանկյուններից: Այս կարողության զարգացման համար 
լավագույն մանկավարժական ուղին դերային խաղն է, որը 
հնարավորություն է տալիս հասկանալ ոչ մի այն ուրիշներին, այլ 
նաև սեփական «ես»-ը: Իսկ թրաֆիքինգ երևույթին առնչվելիս 
Կանտի մի տքը ձեռք է բերում արդիական մի  նոր հնչերանգ, քանի 
որ սովորողները ոչ թե օտարվում են մարդկանց շահագործման 
զոհերի խնդիրներից, մտածելով, որ վերջիններն իրենք էին մե -
ղավոր իրենց հետ կատարվածի համար, այլ ձեռք են բերում  նրանց 
ապրումակցելու (էմպատիայի) կարողություն, որը կրթական 
հաստատության պատերից դուրս կնպաստի ավելի մարդկային 
հարաբերությունների հաստատմանն ու թրաֆիքինգի զոհերի 
համար վերականգնվելու հնարավորությունների ընդլայնմանը:

Չպետք է մոռանալ նաև մի  կարևոր հանգամանք. թրաֆիքինգի 
ուսումն ասիրության ժամանակ սովորողները գործ են ունենում 
արտակարգ զգայուն նյութի հետ. մարմն ավաճառություն, 
պոռնկագրություն, բռնություն, ծեծ, հայհոյանքներ, հոգեբանա-
կան տարատեսակ ճնշումն եր, որոնց իրական մոդելավորումն  
ան հնար է մարդկային արժա նապատվությունը չնսեմացնելու 
տարրական իրավական պահանջի հետևանքով: Սակայն դե-
րային խաղի մի ջոցով ստեղծելով անվտանգ մի ջավայր և հա-
մաձայնելով, որ ամե ն ինչ պայմանական է, սովորողները կարող 
են որպես դերակատարներ մտնել անգամ մարմն ավաճառների, 
կա վատ  ների, հավաքագրողների դերերի մե ջ, զգալ նրանց 
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բա րոյական ընտրությունների բեռը, հասկանալ, թե ինչ է 
կատարվում թրաֆիքինգի զոհերի ներաշխարհում և, ի վերջո, 
այս ամե նի արդյունքում ձևավորել կայուն աշխարհայացք ու 
չլինել խոցելի տարբեր հոգեբանական մանիպուլյատորների, 
հավաքագրողների, կանանց ու տղամարդկանց երազանքները 
չարաշահողների համար: 

Դերախաղի ճիշտ օգտագործ� մն  օգն� մ է՝

 զարգացնել սովորողների մի ջանձնային 
հաղորդակցության հմտությունները,

 գնահատել այլոց տեսակետներն ու մոտեցումն երը, 
ճանաչել և ընդունել դրանք,

 ըմբռնել, թե ինչպես որոշ մարդկանց որոշումն երը կարող 
են ազդել ուրիշների վրա,

 սովորել տեսական նյութը՝ իրենց պատկերացնելով այն 
մարդկանց տեղում, ովքեր իրական կյանքում այդ դերերն 
էին կատարում,

 զարգացնել սովորողների  հիմն ախնդիրներ լուծելու և 
հակասությունները հարթելու ունակությունները:

Դերախաղի մե թոդը նյութն ավելի հետաքրքիր է դար ձ  նում 
և ապահովում է սովորողների հուզական մաս նակցությունը: 
Դերախաղն անուղղակիորեն զարգացնում է սովորողների հիմն ա-
կան ժողովրդավարական արժեքները, ինչպես ասենք՝ ազատ 
արտա հայտվելու ունակությունը, հան դուրժողականությունը, մաս-
նակ ցությունը հասարակական կյանքին և այլն: 

Դերախաղի ժամանակ ի հայտ եկող դրամատիկ իրա-
վի ճակն ամե ն անգամ նորություն է բերում սովորողներին, 
որովհետև լուծումը գալիս է քննարկման, սովորելու ընթացքում, 
այն նախապես տրված չէ: Դա անանուն, դրսից պարտադրված 
գիտելիք չէ, այլ ներքին՝ զգացմունքների ու մտքերի արդ յունք: Իսկ 
դերախաղին անդրադարձն ու այդ մասին խորհրդա ծությունները 
շատ կարևոր են: Ամե ն անգամ նոր դերախաղն ավարտելուց 
հետո սովորողներին անհրաժեշտ է հարցեր առաջադրել այն 
մասին, ինչ տեղի ունեցավ, և խորհել դերախաղի նպատակի 
մասին: Դերախաղն ուսուցանողի  համար լուրջ փորձություն է, 
որովհետև նրա մե ջ անհայտի և անսպասելիի մե ծ բաժին կա և՛ 



87

սովորողի, և՛ ուսուցանողի համար: Ուսուցանողից պահանջվում է 
ստեղծագործական մոտեցում և լսարանում սովորողների համար 
ապահով մի ջա վայր ստեղծելու հմտություն: Ուսուցանողները 
կարող են դերախաղ անցկացնել մե կ առանձին դասի կամ 
դասաշարի ժամանակ: Տևական նմանակումն երի ժամանակ 
սովորողները կարող են որոշակի դերեր վերցնել և որոշ ժամա նակ 
մշակել, զարգացնել դրանք (օրինակ՝ հավաքագրող, ընտանիքի 
անդամն եր, պաշտոնյա, կաշառակեր,  դատավոր և այլն), այն 
ընթացքում, երբ ուսումն ական ծրագրի համաձայն խորանում է 
որոշ թեմաների ուսումն ասիրությունը (օրինակ՝ ռիսկի խմբեր, 
թրաֆիքինգի տեսակներ և այլն):

Դերախաղի ազդեցությունը կարելի է բացատրել նաև 
Բրուների մարդկային ճանաչողության տեսությամբ: Ջերոմ 
Բրուները (1966թ.), առանձնացնում է երեք համակարգ, որոնց 
մի ջոցով մարդիկ կարողանում են իրենց կենսափորձը պահ պա-
նել, վերականգնել ու կիրառել: Նա այս համակարգերն անվանում 
է գործուն, պատկերային և խորհրդանշական (սիմվոլիկ): 

Գործուն համակարգում գիտելիքը փոխարկվում է գործո-
ղության, որովհետև բառերով դժվար է արտահայտել, ավելի 
հեշտ է ցուցադրել, կատարել այն, ինչ որ գիտեն: Պատկերային 
գիտելիքը կամ հասկացությունները փոխարկվում են տեսո ղական  
կամ զգայական այլ համակարգերի: Նկարները, աղյուսակներն 
ու դիագրամն երը պատկերային փորձերի ներկայացման 
օրինակներ են: Երրորդը խորհրդանշային համակարգն է, որը 
այս երեքից ամե նաբարդն է: Այն լավագույնս ներկայացվում է և՛ 
գրավոր, և՛ բանավոր լեզվում: Տեսական գիտելիքը մե ծ մասամբ 
ներկայացվում է երրորդ ձևում, բայց այն ձեռք  բերելու համար 
ավելի արդյունավետ կլինի բոլոր երեք ձևերի համադրումը, 
քանի որ դրանք ավելացնում են յուրաքանչյուրի առանձին 
ազդեցությունը: 

Դերախաղը սովորողներին հնարավորություն է տալիս 
օգտվել բոլոր երեք ձևերից, երբ արտահայտում են իրենց մտքերն 
ու գաղափարները, ասենք՝ պատմական իրադարձությունների 
վերաբերյալ: Թրաֆիքինգի հիմն ախնդիրների մասին դաս ընթաց 
անցկացնող ուսուցանողները պետք է կարողանան լինել նաև 
«բեմականացման ռեժիսորներ», որոնք սովորողների գիտելիքի 
կերտմանը նպաստում են հիմն ականում Բրուների նշած երրորդ 
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ձևի մի ջոցով: Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, գիտելիքի 
ուսուցման համար ավելի նպատակահարմար է օգտվել այս երեք 
ձևերից էլ,  քանի որ դրանք ապահովում են դասի բեմական 
մթնոլորտը: Դերախաղ ստեղծել կարողա ցող ուսուցանողներն 
սովորողներին ներկայացնում են պատմության, մշակույթի և 
մարդկային հարաբերությունների դրամատիկական պատկերը, 
որի շնորհիվ սովորողները կարողանում են, ասես «մտնել» այդ 
հակասությունների մե ջ, գործող անձանց հոգեբանության և 
իրադարձությունների մե ջ: 

Որպես ռեժիսորներ՝ ուսուցանողները կարող են օգտա-
գործել մի  շարք բեմական մե թոդներ, որոնք կնպաստեն սո-
վորող ների մասնակցությանը, հետաքրքրություն կարթնաց-
նեն և հետազոտություն կատարելու դրդապատճառ կդառ նան, 
կզարգացնեն իրադարձությունների հաջորդակա նության զգա-
ցումը, բանավոր և գրավոր արտահայտվելու հմտու թյուններն ու 
այլոց զգացմունքների ու գաղափարների նկատմամբ զգայուն 
վերաբերմունքը: Դերախաղն,  ընդօրինա կումն երն ու բե-
մականացումը կարող են խթանել սովորողների հետազոտական 
կարողությունները, երբեմն  էլ սովորողների համար նոր՝ կեն-
սական իմաստ ու նպատակ հաղորդել տեղեկություններ հա-
վաքելու և ուսումն ասիրելու աշխատանքին:

Դերախաղի մի ջոցով սովորողներն ուսումն ասիրում են 
այնպիսի ժամանակներ, վայրեր և իրադրություններ, որոնց հետ 
իրենք ուղղակիորեն չեն առնչվել: Երկխոսությունը սցենար չէ, 
սակայն ուսուցանողը թատերական իրադրություն է ստեղծում, 
իսկ սովորողներն օգտագործում են իրենց փորձն ու գիտելիք նե  րը, 
և տալիս դերակատարների պատասխան-արձագանքները տվյալ 
հանգամանքներում: Հանգամանքներն օգնում են սովորողներին 
հասկանալ իրադրությունը (Morris, 2001թ.):  

Դերախաղը լսարանը կարող է սովորողների համար դարձնել 
հրաշալի վայր՝ օգնելով մտապահել պատմական, մշակութային 
գաղափարներն ու փաստերը:  Այն  կարող է պատմե լ հասարակա-
կան փոխազդեցությունների մասին և զարգացնել սովորողների 
ինքնա ընկալումը, օգնել, որ կարողանան հասկանալ ուրիշներին 
և զարգացնել կարեկցելու, ապրումակցելու կարողությունները: 
Սակայն երբեմն  էլ նման մե թոդով աշխատանքը կարող է 
անհանգստություն պատ ճառել: Երբեմն  ոգևորվելով, որոշ 
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դերակատարներ կարող են չափից ավելի ներքաշվել խաղի մե ջ 
ու, կորցնելով խաղի և իրականության սահմանը, օրինակ, կարող 
են կոպտել մի մյանց, ձգտելով լինել իրական, անվայելուչ պահել 
իրենց և այլն: Նման դեպքերից խուսափելու համար խիստ կարևոր 
է ուսուցանողի դերը: Մարդկանց շահագործումն  ուսումն ասիրելիս 
և որոշ հոռի երևույթներ վեր հանելիս պետք է շատ զգույշ լինել, 
որպեսզի ուսումն ական նպատակներով մտահղացված դերա խաղը 
չնպաստի հակառակին, չխեղի սովորողների հոգեբանությունը, 
չառաջացնի վախի և անելանելիության մթնոլորտ: 

Ուսուցանողն ինքը պետք է դրականորեն լիցքավորված և 
համոզված լինի, որ իր ներքին հնարավորություններով կարող է 
լսարանը հետաքրքիր ու գրավիչ մի ջավայր դարձնել դերախաղի 
համար՝ մի աժամանակ պահելով վերահսկողությունը: Դե րա  խա ղը 
երբեմն  ներառում է նաև սովորողների ակտիվ մասնակցությունը 
պլանավորման ու անցկացման փուլերում: 

Դերախաղը չի կարելի դիտարկել որպես լոկ ժամա նակ 
անցկացնելու ու զբաղվելու մի ջոց, այն պետք է լինի լուրջ ու 
նպատակային: Չպետք է մոռանալ նաև նախա պատ   րաստության 
և անդրադարձի ու կշռադատման մասին: Ուսուցանողի հա մար 
առաջին կանոնը պետք է նախա պատրաստվելը լինի: Ուսուցա-
նո ղը պետք է վստահ լինի իր քայլերում. նյութի ճիշտ ընտ-
րություն, հստակ պլանավորում, սովորողներին դերախաղին 
նա խապատրաստում, վարժեցում, ինչպես նաև կարողանա 
առաջ  նորդել սովորողներին  դեպի  անկեղծ ու նորարարական 
դերախաղ: 

Շատ կարևոր է, որ դերախաղի ժամանակ սովորողներն 
իրենց հոգեբանորեն ապահով զգան և համոզված լինեն, որ չեն 
ար ժանանա հասակակիցների հեգնանքին:
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Դերախաղի տեսակները 

Դերախաղի դասակարգման շատ ձևեր կան: Ստորև բերված 
աղյուսակում մե նք փորձել ենք ընդգրկել գրեթե բոլոր տեսակները:

Դերախաղի դասակարգման մե թոդներ

Ըստ ձևի

Երևակայական Ներկայացվող

Խոսքային Վարքային

Ինքնաբուխ Նախապես գրված սցենարով

Ըստ բովանդակ� թյան

Անձը խաղում է ինքն իրեն Անձը խաղում է ուրիշի

Գործողությունները վերցված են 
իրական կյանքից

Գործողություններն ընդհանրապես 
անիրական են

 
 Երևակայական դերային խաղի ժամանակ բա վական 

է, որ գործողն իրեն պատկերացնի որևէ գրքի հերոսի, 
քաղաքական գործչի կամ այլ դե րում, այնինչ ներկայացվող 
դերային խաղի ժամա նակ գործողը պետք է կարողանա 
հանդես գալ իրական գործողություններով: Երևակայական 
դերա խաղ կա րելի է անցկացնել ցանկացած պա րապ -
մուն քի ժամա նակ: Օրինակ՝ սովորողներին կարելի է տալ 
մարդկանց շահագործման դեպքերի նկարա գրու թյուններ 
ու առաջարկել իրենց երևակայել դեպքի հերոսներից որևէ 
մե կի դերում: Ներկայացվող դերախաղերը ժամանա-
կատար են, պահանջում են մանրամասն հրահանգներ ու 
հատուկ դասաժամ:

 Խոսքային դերային խաղը հիմն ականում բանա վեճի, 
համոզման, դեկլարատիվ բնույթ ունի, իսկ վարքային� մ 
գործող անձինք խոսքից անցնում են արարքների: 
Խոսքային դերախաղի օրինակ կարող է լինել, օրինակ, 
թրաֆիքինգի զոհի պատմությունն իր վերապրածի մասին, 
որ սովորողները կարող են անգամ իմպրովիզով հնարել:

 Ինքնաբ� խ դերային խաղը ծագում է ցանկացած լսա-
րանում, ուսուցանողը պարզապես կարող է այն նրբորեն 
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ուղղորդել ցանկալի ուղղությամբ, ի հակադրություն 
սրա, նախապես մշակված դերային խաղն ունի խիստ 
որոշակիություն, չնայած հնարավոր է նաև մի ջին դեպքը, 
երբ գործողը ստանում է հրահանգ իր դերի մասին, բայց 
նաև ունի իմպրովիզացիայի հնարավորություն:

 Ցանկացած անձ կարող է խաղալ ինքն իրեն, սա կայն 
հոգեբանորեն առավել անվտանգ է � րիշ մե  կին խաղալը: 
Թրաֆիքինգի խնդիրներին անդրա դառ նալիս ցանկանալի 
է մի շտ խաղալ ուրիշի, քանի որ անկանխատեսելի 
շրջադարձեր կարող են լինել, որոնք կարող են ցավ 
պատճառել իրենք իրենց խաղացողներին:

 Գործող� թյ� նները կարող են լինել իրական, օրինակ՝ 
հավաքագրողը խաբում է տղամարդկանց մի  խմբի՝ 
նրանց ձեռքերից վերցնելով անձնագրերը: Կարող են 
լինել նաև երևակայական, օրինակ՝ թրաֆիքինգի զոհի 
հո գին կամ կրկնակը հերթով այցելում է իր այդ վիճակի 
բոլոր մե ղավորներին ու մե ղադրում նրանց:

Արդեն նշվեց, որ կառուցվածքի տեսանկյունից դերային 
խաղերը կարող են լինել չպլանավորված, առանց հստակ 
կառ� ց վածքի և կ� ռ կառ� ցվածք � նեցող: Սրանք իրենց 
հերթին ունեն ենթատեսակներ, որոնցից մի  քանիսը կարելի է 
դիտարկել մանրամասն:

Չպլանավորված դերային խաղեր
ա) որևէ մասնակցի խնդրի վրա հիմն ված,
բ) գոյություն ունեցող որևէ հիմն ախնդիր առավել 
    ցայտուն դարձնելու նպատակով,
գ) ինքնաբուխ

Օրինակներ՝

ա) Ուսուցանողը սովորողների հետ վերլուծում է նախագծի 
իրականացման ժամանակ հանդիպած բարդությունները: Սո-
վորողներից մե կը դժգոհում է, որ մարդիկ լսել անգամ չեն ուզում 
մարդկանց շահագործման երևույթի մասին, հրա ժարվելով 
հարցազրույց տալ իրենց: Մարդիկ ասում են, որ իրենց ողջ 
կյանքը շահագործում է, էլ ինչի մասին է խոսքը:  Ուսուցանողն 
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անմի ջապես առաջարկում է այդ սովորողին բանակցել իր 
հետ՝ պատկերացնելով, որ ինքն է այն  անձը, որից սովորողը 
ցանկանում էր հարցազրույց վերցնել: Ուսու ցանողը բերում է 
փաստարկներ, դժվարին կացության մե ջ դնելով սովորողին: 
Ապա դերերը փոխվում են. այժմ ուսու ցանողը համոզում է 
սովորողի ներկայացրած անձին տալ հարցազրույց՝ կարևորելով 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը: Այնուհետև 
լսարանը կարող է քննարկել, թե ինչ կատարվեց: Ուսուցանողը 
կարող է նաև հարցնել, թե որևէ մե կը կարո՞ղ է իրեն ավելի 
լավ համոզել: Խաղարկվում է նաև այդ տարբերակը: Դարձյալ 
քննարկվում, համե մատվում են տարբերակների ուժեղ ու թույլ 
կողմե րը: Ուսուցանողը կարող է նաև ոչ թե ինքը խաղալ, այլ 
կամավորներ հրավիրել լսարանից:

բ) Թրաֆիքինգի հիմն ախնդիրը սովորողների ընկալման մե ջ 
ավելի ցայտուն ներկայացնելու համար ուսուցանողը կարող է 
նրանց առաջարկել իրենց պատկերացնել որպես կառավարության 
անդամն եր ու քննարկել, թե ինչ կարող են անել թրաֆիքինգի 
հիմն ախնդիրը ՀՀ-ում հաղթահարելու հա մար: 

գ) Կրթական հաստատությունում ինչ-որ դեպք է կատարվել, 
սովորողները բուռն վիճում են: Ուսուցանողը կարող է ան-
մի ջապես մե կ-երկու սովորողի առաջարկել դիտորդի դեր՝ 
իրավիճակը գնահատելու և վերլուծելու համար: Նրանք կարող են 
վիճաբանողներին դիմե լ հարցերով, ասենք՝ եթե դու լինեիր X-ը, 
ինչպե՞ս կվարվեիր և այլն:

Պլանավորված դերային խաղեր
1.  ներկայացում
2. «փոխարինի՛ր ինձ»
3. դժվար խնդրի լուծում
4. եռյակներ
5. ճառ
6. խաղ «դատարկ» աթոռի հետ
7. մամուլի ասուլիս 
8. «ստվեր»
1.  Ներկայաց� մ: Դերային խաղի այս ձևն իրականացվում է 

երկու և ավելի գործող անձանց  կողմի ց, որոնք լսարանին կամ ավելի 
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մե ծ խմբի որևէ իրադրություն են ներկայացնում, որն էլ մե ծ խմբի 
համար դառնում է քննարկման ու որոշակի եզրակացությունների 
հանգելու ազդակ: Հասկանալի է, որ ներկայացման հաջողության 
համար անհրաժեշտ է նախնական լուրջ պատրաստություն,                  
ինչ-որ առումով նաև դերասանական տաղանդ: 

Դերային խաղի այս ձևն ունի շատ տարածված ենթա տեսակ՝  
«Ճիշտ ու սխալի» մե թոդը, երբ խումբը նախ և առաջ ներկայացնում 
է որևէ իրադրություն՝ մասնակիցների ոչ ճիշտ վարվելակերպով, 
այնուհետև,  քննարկումի ց հետո նույն խումբը ներկայացնում է 
տվյալ իրադրության մե ջ մասնակիցների ճիշտ վարքի հնարավոր 
տարբերակը: Սա հնարավորություն է տալիս բանավիճող 
կողմե րին հիմքեր գտնել իրենց բերած փաստարկների օգտին: 

2. «Փոխարինի՛ր ինձ»: Դերային խաղի այս ձևում նվա-
զագույնի է հասցվում խաղացողների անհարմար վիճակ ներում 
հայտնվելու ռիսկի հավանականությունը, քանի որ նրանք 
իրավունք ունեն խաղի ցանկացած պահին փոխա րինվել այլ 
խաղացողով: Ինչպե՞ս է դա կատարվում:  Մեծ խումբը բաժանվում 
է երկու խմբի, որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում են գաղտնի 
հրահանգներ: Որպես կանոն, վերցվում են երկու հակոտնյա 
կողմե ր: Ապա առաջին երկու կամավորը (յուրաքանչյուր խմբից՝ 
մե կը) խաղարկում են իրավիճակը մն ացյալ ողջ խմբի առջև: Սա 
կարող է տևել առավելագույնը երեք րոպե: Դրանից հետո ամե ն 
թիմի ց հերթով յուրաքանչյուր մասնակից իրեն փորձում է նույն 
դերում: Խաղացողներից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի դերը 
ստանձնելու պահից մի նչև երեք րոպեի ընթացքում բարձրացնել 
ձեռքը, ինչը նշանակում է՝ «Փոխարինե՛ք ինձ»: Հաջորդ խաղացողն 
անմի ջապես պետք է մտնի «բեմ» ու շարունակի «խաղը»: Սակայն 
չի կարելի, որ մի աժամանակ երկու թիմե րի խաղացողներն էլ 
փոխարինվեն, ցանկալի է, որ դա կատարվի հերթականությամբ, 
ինչը հնա րավորություն կտա, որ խաղը շարունակական լինի: 
Եթե ինչ-որ մե կը սահմանված ժամանակից երկար է մն ում խաղի 
մե ջ,  ուսուցանողն է բարձրացնում ձեռքը, ու խաղացողն ան -
մի ջա պես փոխարինվում է: Այս մե թոդով հարմար է թրա ֆիքինգի 
զոհերի հոգեվիճակն ուսումասիրելուն մի տված դերախաղերի 
անցկացումը, երբ կստեղծվի իրադրություն, երբ խոսում են արդեն 
թրաֆիքինգից ազատված մարդն ու նրան հա վաքագրողը: 

Դերային խաղից հետո բոլոր խաղացողներին կարելի է տալ 
հարցաթերթիկներ՝
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մոտավորապես այսպիսի հարցերով՝
 Հարազա՞տ էր Ձեզ այս դերը:
 Խուսափո՞ւմ էիք խաղի մե ջ մտնելուց: Հե՞շտ էր արդյոք 

կատարել, օրինակ,  զոհի կամ հավաքագրողի դերը: 
Ինչու՞:

 Սպասու՞մ էիք, որ մյուս թիմի ց որոշակի կոնկրետ մարդ 
մտնի խաղի մե ջ, որպեսզի դառնաք նրա խաղընկերը, 
թե՝ մի ևնույնն էր ում հետ խաղալ:

 Արդյո՞ք երեք րոպե խաղացիք, թե՞ շուտ դուրս եկաք:
 Եթե շուտ փոխարինվեցիք, ի՞նչը ստիպեց շուտ դուրս գալ 

խաղից:
3. Դժվար խնդրի լ� ծ� մ: Այս դերային խաղը նման է 

ներկայացմանը, սակայն իրավիճակների լուծումն երը չեն տրվում 
խաղացողներին, կամ առաջարկվում են մի  քանի հնարավոր ելք 
ունեցող իրավիճակներ: Խաղացողները, ստանալով նախնական 
հրահանգները, մն ացյալն իրակա նացնում են հանպատրաստից՝ 
իմպրովիզացիայով, փորձելով հենց խաղի մե ջ լուծել դժվարին 
խնդիրը: Ապա լսարանը քննարկում է, թե արդյո՞ք դա նրանց 
հաջողվեց: Լուծումն երը կարելի է իրականացնել լավատեսական, 
հոռետեսական կամ իրատեսական տեսանկյուններից:

4.  Եռյակներով դերային խաղ� մ ներգրավվում է ամբողջ 
մե ծ խումբը, որը բաժանվում է եռյակների: Յուրաքանչյուր 
եռյակում առաջին երկուսը կատարում են կողմե րի դերերը, 
իսկ երրորդները՝ դիտորդների: Կողմե րն իրենց դերերի մասին 
հրահանգներ են ստանում, իսկ դիտորդները՝ նաև լրացուցիչ 
թերթիկ՝ դերային խաղը և նրա մասնակիցներին գնահատելու 
համար:  Թերթիկում կարող են լինել այս կարգի հարցեր՝

 Արդյո՞ք «առաջինը» ճիշտ էր ներկայացնում իր դերը: 
Փաստարկե՛ք:

 Արդյո՞ք «երկրորդը» համապատասխան խաղով էր 
հանդես գալիս: Բերե՛ք փաստարկներ:

 Ի՞նչ եք կարծում, նրանք հասա՞ն որևէ հանգուցալուծման: 
Ինչու՞ եք այդպես կարծում:

 Ձեզ ինչ-որ  բան տվե՞ց խաղին հետևելը: Ի՞նչ:  
 Դիտորդների առկայությունը ստիպում է մասնա-

կիցներին առավել լուրջ մոտենալ դերին: Խմբերում 
խաղը քննարկելուց հետո կատարվում է նաև համա-
դասարանական քննարկում:
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5. Ճառ: Սովորողներին նախապես առաջարկվում է որոշակի 
ժամանակահատվածում ներկայացնելու համար ճառ պատրաստել 
սեփական, որևէ իրական  կամ մտացածին անձնավորության 
անունից: Ճառերը ներկայացվում են ողջ  լսարանին ու դրվում 
քննարկման: Օրինակ՝ կարելի է ճառ գրել որպես երկրի նախագահ 
կամ վարչապետ, որի խնդիրն է պայքարել թրաֆիքինգի դեմ, 
որպես անկախ լրագրող, որը քննադատում է առկա ինչ-ինչ հոռի 
երևույթներ և այլն: 

6. Խաղ «դատարկ» աթոռի հետ: Կենտրոնում դրվում է 
դատարկ աթոռ, որը որևէ պաշտոնյա է, որոշումն եր ընդունող 
անձ և այլն: Կամավորները գալիս  են ու աթոռի հետ «լուծում» են 
իրենց հարցերը կամ առաջ են քաշում նոր հարցեր: Սա կարելի է 
անցկացնել մրցույթային կարգով: Պարզ է, որ նման դերախաղի 
համար թիրախ կարող են լինել կաշառվող ոստիկանները, 
պաշտոնյաներ և սահմանային անցագրային ծառայությունների 
ներկայացուցիչներ: Մրցակցային ձևով անցկացնելու դեպքում 
կարելի է ընտրել ժյուրի, որը կգնահատի, թե որքանով են այս 
կամ այն խմբի ներկայացուցիչները ուժեղ փաստարկներ բերում 
կաշառակեր պաշտոնյաներին մե ղադրելու և հասարակական 
կարծիք ձևավորելու համար:

7. «Մամ� լի աս� լիս»  դերային խաղում սովորողները 
նախապես ուսումն ասիրում են իրենց հանձնարարված կերպար-
ների վարքը, կյանքը, մտածելակերպը, քաղաքական հավատամքը: 
Բուն խաղի ժամանակ լսարանը լրագրողների դերում է հանդես 
գալիս: «Լրագրողները» որոշակի հարցեր են տալիս, որոնց 
«հերոսների» դերակատարները պետք է պատասխանեն՝ ձգտելով 
հնարավորինս նմանվել իրենց կերպարի նախատիպին: 

8. «Ստվերը» կարելի է օգտագործել պարզ դերային 
խաղերի ժամանակ, երբ գործում են մե կից-երեք անձ: «Ստվերը» 
նույնպես գործող անձ է, որը հանդես է գալիս որպես խաղացողի 
ներքին ձայն կամ խիղճ: Մասնակիցը  խաղում է նախօրոք 
ստացած հրահանգների համաձայն, իսկ «Ստվերը» գործում է 
հանպատրաստից՝ հենվելով ինտուիցիայի  կամ ներկայացվող 
հերոսի մասին այլ տեսակետի վրա: Երբ խաղացողն ինչ-որ մի տք 
է ասում, «Ստվերն» իրավունք ունի լսարանին տեղեկացնել, որ 
խաղացողն այլ բան է մտածում: Սա հնարավորություն է տալիս նույն 
մարդուն մի անգամի ց տեսնել երկու տարբեր տեսանկյուններից: 
Սակայն երբեմն  խաղացողի ու «Ստվերի» մի ջև բուռն վեճեր են 
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ծագում, ինչը դժվարացնում է այս մե թոդի կիրառումը: Բայց եթե 
«Ստվերի» դերակատարն օժտված է խորաթափանցությամբ ու 
նրբանկատությամբ, խաղը կարող է բավական արդյունավետ 
լինել: Ուսուցանողը կարող է երբեմն  նաև արգելել խաղացողի 
և «Ստվերի» հաղորդակցումը, կարծես թե նրանք զուգահեռ 
աշխարհներում են գտնվում:

Նման «ստվերներ» կարող են ունենալ հավաքագրողները, 
որոնք ապագա զոհերին պայծառ հույսեր կտան, իսկ ստվերն 
այլ մասնակցի ձայնով կներկայացնի հավաքագրողի իսկական 
մտքերը: Մտածելու և վարվելու այդ հակասությունը ակնառու 
տեսնելիս, սովորողներն ավելի պարզ կընկալեն հավաքագրողների 
բարոյազուրկ լինելը:

Բացի նշված ընդհանուր տեսակներից, կան նաև որոշ 
այլ տեսակներ: Մարդկանց շահագործման հիմն ախնդիրների 
դասավանդման համար կարելի է դրանցից օգտագործել 
երևակայական դատավարությունների հետևյալ տեսակները:

1. Իրական դատավար� թյ� նների վերստեղծ� մ: Ներ-
կա յացվում է անցյալում տեղի ունեցած ինչ-որ դատա-
վարություն այնպես, ինչպես որ այն եղել է: Որքան 
մանրակրկիտ հետազոտենք և լավ պատրաստ-
վենք, այնքան այն ամբողջական կլինի: Արխիվն երը և 
տպագրված նյութերը  կարող են մե ծապես օգնել այս հար-
ցում:

2. Դերախաղ - դատավար� թյ� ններ՝ բաց դատավճիռ-
ներով: Խաղ- դատավարության  այս տեսակն ամե ն 
ինչով նման է առաջինին, տարբերությունը  մի այն մե կն է` 
դատավճիռը կարող է փոխվել:

3. Գրական կերպարների դատեր: Այսպիսի դատավա-
րությունների շնորհիվ  սովորողներն ամրապնդում 
են  արդարության, ազնվության և այլ հարցերի մասին 
ունեցած իրենց պատկերացումն երը, բավարարում  
բնական հետաքրքրասիրությունը և կարողանում ազատ-
վել կանխակալ կարծիքներից: Օրինակ, կա րելի է դատել 
Սամվել Փուլշատյանին Մուրացանի «Հարուստները 
զվարճանում են» երկից, որը վճարեց գեղեցկուհի Ելենա-
յին տիրելու համար: Նույն հաջողու թյամբ կարելի է դատել 
կարանոցի տիրուհուն, որը չխորշեց այդ գործարքից` 
խորտակելով թե’ աղջկան, թե’ նրա հորն ու մորը: 
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4. Ընթացիկ  հակաս� թյ� ններին և հարցերին առնչվող 
դատավար� թյ� ններ: Դատական դեպքերի համար 
հիմք են ծառայում լրագրերն ու նորությունների թո ղար-
կումն երը, հարազատների և բարեկամն երի կարծիք-
ները: Ժամանակակից իրադարձություններին վերա-
բերող հարցերը կարևոր են և առնչվում են սովորող-
ներին, վերջիններս էլ փորձում են սեփական դատա-
վարությունները առաջ քաշել: Օրինակ, կարելի է դատել 
այն հորը, որը հրաժարվում է իր թրաֆիքինգի զոհ դար-
ձած աղջկան ընդունել ընտանիք, պնդելով, որ չի դիմանա 
խայտառակությանը:

5. Մշակել նոր սցենար և դերախաղով ներկայացնել այն: 
Սա մի անգամայն ստեղծագործական աշխա տանք է, երբ 
սովորողները ստեղծում են մի  պատ մություն, որտեղ առկա 
են հանցանք, զոհ, վկաներ, հանցանշաններ և հանցանքի 
մե ջ մե ղադրվող ոճ րա  գործ: Այստեղ գործընթացի էու-
թյունը տեսա կան նյութից նրա կիրառմանն անցնելն է: 
Սրա հա մար անհրաժեշտ են նաև լայն մտահորիզոնի և 
հետա զոտական հմտությունների տեր ուսուցանողներ: 
Եթե հանցանքը բարդ է, և չենք կարող դատել, ապա 
շարունակում ենք հետազոտել, թե իրավական համա-
կարգն ինչպես է դատում  նման հանցանքները:

6. Ընթերցողի  թատրոն: Ընթերցողի թատրոնը, խնդիր է 
դնում պատմողական ոճով գրված գործը պիե սի վերածել: 
Սովորողների մի  խումբ ընթերցում է պատմվածքը, հետո 
պլանավորում, թե ինչպես այն պիեսի նման ընթերցել: 
Առանցքը դրամատիկական պլանավորման գործընթացն 
է: Պատմողական ձևը փոխելու համար սովորողները 
պետք է ամբող ջովին հասկանան դերակատարներին, 
զգան տե սարա նը, մտապահեն նպատակը, թեմաները 
և գոր ծողու  թյունների զարգացումը կամ սյուժեն: Նրանք 
բառացիորեն նորից են գրում պատմվածքը և պատ-
մողական մասերը վերածում երկխոսության: Նրանք 
ստիպված են մտածել, թե որ հերոսին է վերաբերում 
ինֆորմացիան և ինչպես կարելի է այն վերածել 
երկխոսության կամ մե նախոսության: Երբ պատմվածքն 
արդեն պլանավորված և արտագրված է, սովորողները 
կարող են մի  քանի անգամ խաղալ այն: Րաֆֆու «Անմե ղ 
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վաճառք» պատմվածքը կարելի է նման ձևով խաղարկել: 
Նույն կերպ կարելի է խաղարկել նաև Ղազարոս Աղայանի 
«Անահիտ» հեքիաթի այն հատվածը, որտեղ հերոսները 
շահագործման զոհ են դառնում: Ներկայացումն երը կա-
րելի է անցկացնել դադարներով, ամե ն մի  դրվագից հետո 
քննարկելով թրաֆիքինգին առնչվող հարցեր:

Խորհրդած� թյ� ն  կամ անդրադարձ                      
դերախաղից հետո

Դերախաղը գործող� թյան մե ջ շատ հզոր մե թոդ է, սակայն 
այն լիարժեք չէ առանց անդրադարձի, այսինքն՝ առանց 
սովորողների՝ իրենց կատարածի մասին խորհրդա ծել�  փ� լի: 
Անդրադարձը կամ կշռադատ� մը (refl ection) այն գործընթացն է, 
երբ սովորողներն �  � ս� ցանողը հարց� պատասխանով փորձ� մ 
են բացահայտել սովորողների յ� րացրածը: 

Հետազոտողներից շատերը կարևորում են  հետխաղային 
այս քննարկումը, որն անհրաժեշտ է դերախաղի մե թոդն առա-
վելագույն արդյունավետության հասցնելու համար (Gillespie 
1973, as cited in Petraneck, Corey Black, 1992): Դերա խաղային 
վարժանքներից շատերն ինքնուսույց խաղեր չեն, և անպայման 
անդրադարձի անհրաժեշտություն է զգաց վում, որը կօգնի 
սովորողներին խորհրդածել իրենց վարքագծի, ինչպես նաև 
դերախաղի կամ նմանակումն երի մե թոդի մասին: Խաղը չպետք է 
դիտել որպես ուսումն ական առօրյայից շեղում: Այն այդ առօրյայի 
մասն է՝ բանավոր հարցուպատասխանի առանձնահատուկ 
նպատակներով: Երբ խաղից հետո նրա մասնակիցները մտորում, 
կշռադատում են, նրանք խորհրդածելու հմտություններ են ձեռք 
բերում նաև կյանքի  յուրաքանչյուր իրավիճակի համար:

Բանավոր հարցուպատասխանի ժամանակ ուսուցանողի 
դերը մի անգամայն տարբեր է դասախոսի դերից: Նա անկեղծ 
տոն է տալիս և ընդունում նոր մտքերը: Հարցուպատասխանի 
ժամանակ ուսուցանողը նախաձեռնող է և խրախուսում է բոլորի 
կարծիքները: Սա կարող է դժվար լինել, եթե ուսուցանողի մե ջ 
գերակշռում է դասախոսելու ոճը (պասիվ սովորողների համար): 
Հարցուպատասխանների ընթացքը պետք է ուսանողա կենտ-
րոն լինի: Ուսուցանողը պետք է ժամանակ հատկացնի  և 
բազմակողմանի հարցեր առաջադրի: Նա պիտի քաջալերի 
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սովորողներին նկատել վարքագծի մոդելները և առաջարկի 
կապել դերախաղն իրական կյանքի հետ:

Հանքինսոնը (1987թ.) և Հսուն (1989թ.) բանավոր հարցման 
շրջանի հետևյալ կառուցվածքն են առաջարկում: Նրանց 
կարծիքով, բանավոր հարցուպատասխանի բաղադրամասերը 
չորս E-երն են (անգլերենում չորս բառն էլ E տառով են սկսվում. 
Events, Emotions, Empathy, Explanations՝ իրադարձություններ, 
հույզեր, ապրումակցում և բացատրություններ): 

Զրույցը սկսելու լավագույն ձևը մասնակիցներին խնդրելն է, 
որ նկարագրեն իրադարձությունները, այսինքն՝ այն ամե նն, ինչ 
կատարվել է իրենց հետ: Խոսում են բոլոր ցանկացողները: Հարկ 
եղած դեպքում սովորողները մանրամասնում են: Այստեղ խնդիրը 
զրույցը վերլուծական հունով տանելն է: 

Իրադարձությունների ուսումն ասիրությունից հետո, զրու յ   ցը 
տանում ենք մյուս կարևոր գաղափարի ուղղությամբ` հույզերի, 
որ ծավալվում են իրադարձությունների շուրջ: Զգաց    մունքները 
բացահայտելու հարցում ուսուցանողը զգույշ պիտի լինի: Եթե 
սովորողների համար իրենց հույզերը բառե րով արտահայտելը 
դժվար է, որպես սկիզբ ուսուցանողն առաջարկում է հնարավորինս 
շատ զգացմունքներ: Ուսուցա նողի դերն այստեղ վստահության 
մի ջավայրի ստեղծումն  է, այնպիսի մթնոլորտի, որում հարգվում 
են բոլոր զգացմունքներն ու մտքերը: Եթե երբեմն  որոշ տհաճ 
զգացմունքներ են քննարկվում, ուսուցանողն ընդունում է և 
շնորհակալություն հայտնում անկեղծության համար:

Իրադարձություններն ու հույզերը  առատ տեղեկատվու-
թյան աղբյուր են: Որպեսզի սովորողներն այս իրադրության 
մե ջ սովորեն, ուսուցանողն անցնում է երրորդ  կարևոր մասին` 
ապրումակցմանը և առաջարկում նմանակումը քննարկել տար-
բեր տեսանկյուններից: Նա քաջալերում է մասնակիցներին 
իրենց ուրիշների տեղը դնել և նայել աշխարհին նրանց աչքերով: 
Նույն իրադրության նկատմամբ երկու հակադիր տեսակետներն 
ընդունելի են: Դերախաղ սովորելու հարցում կարևոր է տարբեր 
կարծիքների մե ջ թափանցելը:

Դերախաղին անդրադարձն ավարտվում է բացատր�  թյամբ 
կամ վերլ� ծ� թյամբ, որը հանդես է գալիս տարբեր ձևերով: 
Ուսուցանողը խրախուսում է մասնակիցներին, որ բացատրեն 
իրենց որոշ գործողությունների դրդապատճառները կամ 
հույզերի պատճառները: Սովորողները հանգամանալից  մե կնա-
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բանում են դերախաղը և վարժանքի հիմն ական նպատակը: 
Դերախաղը կապվում է իրական աշխարհի հետ, և քննարկվում 
են նմանություններն ու տարբերությունները: Մասնակիցները 
մտորում են, թե արդյո՞ք իրական կյանքում մարդիկ նույն որո -
շումն երն են ընդունում: Վերջապես, կարելի է կիրառել նաև 
վերացական տեսություններ, նոր գործո ղություններ ու հույզեր: 
Սովորողները մե կնաբանում են տեսությունները, ապա 
տրամաբանորեն դրանք կապում դերա խաղի հետ:  

Երկրորդ մոտեցման հեղինակ Լինդա Լեդերմանն առա ջար-
կում է մի  մոդել, ըստ որի անդրադարձը պետք է տեղի ունենա 
հետևյալ երեք փուլերով***. 

1. մուտք դեպի համակարգված խորհրդածում և վերլու-
ծություն,

2. վերլուծության և կենսափորձի անձնավորում, սեփա կան 
ներաշխարհում դրա տեղի որոնում,

3. կենսափորձի արդյունքների ընդհանրացում և օգտա-
գործում:

Առաջին իսկ հայացքից կարելի է նկատել, որ երկու 
մոտեցումն երն ունեն ընդհանրություններ, իսկ դա նշանակում 
է, որ անդրադարձի փուլն արդեն կրթության մասնագետների 
մտապատկերում ձեռք է բերում ընդհանրական որոշակի ուր-
վագիծ, և ուսուցանողները կարող են երեք փուլերով ան դրադարձի 
ժամանակ կիրառել 4E-երը: 

Ըստ Լեդերմանի, առաջին փուլն անդրադարձ կատարող 
ուսուցանողը (Debriefer) կարող է բաժանել ենթափուլերի՝ խմբի 
համար ավելի հեշտ ու սահուն դարձնելով ռեֆլեքսիան: Այդ 
ենթափուլերն ըստ ուսուցանողի ընտրության կարող են լինել 
հետևյալները. 1) մասնակիցներին հրավիրել անկեղծ զրույցի, 2) 
սահմանել զրույց-քննարկման (անդրադարձի) կանոններ տվյալ 
խմբի համար, 3) խմբի սպասումն երի - գնահատում կատարելով՝ 
անցնել տեղի ունեցածի նկարագրությանը, 4) նկարագել 
իրադարձությունները. մասնակիցները կարող են պատմե լ, թե 
իրենք ինչ արեցին և ինչու:

Երկրորդ փուլում սովորողներն ուսուցանողի օգնությամբ 
փորձում են անդրադառնալ կատարվածի անմի ջական ազդեցու-
թյանն իրենց վրա: Նրանք նկարագրում կամ խորհում են 
այն մասին, թե ինչ էին զգում դերախաղի ժամանակ, ինչ նոր 
զգացումն եր ունեցան, որ չէին ակնկալում, ինչպես իրենց 
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ներաշխարհում բեկվեց ուրիշի դժվարին խնդիրը: Կարողացան, 
արդյոք, լուծել այն (եթե կա խնդիր), հասկացան, արդյոք, այսպես 
կամ այնպես վարվող տարբեր մարդկանց և այլն: 

Երրորդ փուլում, դարձյալ ուսուցանող-անդրադարձ կատա-
րողի օգնությամբ սովորողները փորձում են ընդհանրացում-
ներ կատարել ու հասկանալ, թե որտեղ կկարողանան կիրառել 
ձեռք բերված գիտելիքները, հմտությունները, ապրումակցելու 
կարողությունը: Այստեղ ուսուցանողն առաջադրում է «Ի՞նչ սո-
վորեցինք մե նք այս ամե նից» հարցը: Սովորողները փորձում 
են համե մատություններ կատարել, փաստեր հիշատակել, ամ-
բողջականացնել դասաժամի ն ձեռք բերված իրենց նոր կենսա-
փորձը: 

Անդրադարձը կարող է ավարտվել մե կնաբանություններով, 
մի մյանց աշխատանքի գնահատմամբ, երբ սովորողները կնշեն, 
օրինակ, թե որ խմբին հաջողվեց ամե նառեալիստական կերպով 
պատկերել այս կամ այն գաղափարը կամ իրադարձությունը:                      
Որոշ  դերային խաղերի դեպքում կարելի է անդրադարձ կա տա-
րելուց հետո մե կ անգամ ևս կրկնել դերային խաղը: Այսպիսով, 
ճիշտ ընտրված բանավոր հարց� պատասխանը՝ անդրադարձը,  
հետապնդ� մ է ոչ մի այն պլանավորված նյ� թի դասավանդման 
հա տ� կ նպատակներ, այլև զարգացն� մ է սովորողների՝ իրենց 
մասին խորհել�  և կենսափորձի �  ճանաչող� թյան մի ջև կա պեր 
հաստատել�  ընդ� նակ� թյ� նը:

ԴԱՍԱԽՈՍ�  ԱՆ ՄԵԹՈԴ.           

ԱՌԱՎԵԼ�  � ՆՆԵՐՆ �  ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ� ՄՆԵՐԸ

Դասախոսությունը31  ուսուցման ավանդական և շատ կի-
րառվող մե թոդներից է, և չնայած ժամանակակից մե թոդների 
բազմազանությանը, այսօր էլ դասախոսություն է ձևավորում 
նյութի փոխանցման ակտիվ ձևերի հիմքը: Դասախոսությունը 
մե նա խոսություն է, այն տեղեկատվության, հաղորդվող նյութի 
բանավոր ներկայացումն  է դասախոսի, ուսուցչի կողմի ց: Դա-
սախոսը, ուսուցանողը տեղեկատվությունը, գիտելիքը փո-
խան  ցում  է  սովորողների խմբին, իսկ սովորողըների խնդիրը 
այն  լսելն, ընկալելն  ու  մտապահելն  է:  Նման  գործընթացում  
31 Տե՛ս Ն. Տողանյան, Հ. Խաչատրյան, Գրական� թյ� ն 7-րդ դասա րան. Մեթոդական 
ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ, «Զանգակ-97»,  110էջ,  Երևան- 2008
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հաղորդակ ցումն  ընթանում է մե կ  ուղղությամբ, մե կ գծով՝ դա-
սախոսից սովորող: Հետևաբար մե նք կարող ենք ասել, որ 
դասախոսությունը պասիվ գործընթաց է: Դասախոսության 
տևողությունը պետք է համապատասխանի ունկնդիրների 
ուշադրության կենտրոնացմանը մոտավորապես 20 րոպե, 
բայց որոշ դեպքերում կարող է տևել ավելի՝ փոխելով նյութի 
ներկայացման ոճը, ձևը, արագությունը՝ կիրառելով դադարներ՝ 
նյութեր բաժանելու և կամ հարց ու պատասխանի համար:

Քանի որ իր բնույթով դասախոսությունը ենթադրում է պա-
սիվ ուսուցում դասախոսության ընթացքում հարկ է կիրառել մի  
շարք հնարներ սովորողներին � ս� ցման գործընթացի մե ջ 
առավելագ� յնս ներգրավել�  համար: Նրանց մի տքն արթուն 
պահելու համար անհրաժեշտ է ընտրել նյութ, որը կոգևորի 
ու կհետաքրրի սովորողներին:Նման մոտեցում ապա հովող 
դասախոսությունն իր մե ջ  ընդգրկում է.

անսպասելի, անսովոր, երբեմն  հակասական,  հարցադ-
րումով, «հրահրող» 

ներած� թյ� ն, 
տեղին մե ջբեր� մ (քիչ հայտնի փաստ), 
փաստ, 
առնչ� թյ� ններ իրական� թյան հետ, օրինակներ կյան քից, 

զուգահեռներ սովորողների փորձի հետ, 
փաստ, 
ոգևորող եզրակաց� թյ� ն:
Ինչպես տեսնում ենք, նման կառույցում փաստերի փոխան-

ցումը մե կ ու մե ջ, պարբերաբար համե մվում է  անսպասելի 
դեպքերով, օրինակներով:

Սովորողների կողմի ց նյութի ընկալումն  ու յուրացումը 
արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է դասա խոսու-
թյան նյութը պլանավորել, կառուցել որոշակի հերթականու-
թյամբ, հաջորդականությամբ՝ հնարավորություն տալով սովո-
րող ներին  մտածել յուրաքանչյուր քայլի մասին, ամփոփել յուրա-
քանչյուր հարաբերականորեն ավարտուն մաս,  շեշտել և կրկնել 
դասախոսության հանգուցային մասերը:

Սովորողների մտածողությունը  ակտիվացնելու և  ուշադրու-
թյունը գրավելու գործում մե ծապես կարևորվում են հարցերը, 
հատկապես հռետորական հարցերը, որոնք չեն ակնկալում 
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ստանալ պատասխաններ, այլ դասախոսի մի տքը զարգացնելու 
համար են: Հաղորդվող նյութը ձևակերպվում է հարցադրումն երի 
տեսքով, որոնց հերթով պատասխանելով դասախոսը հենց 
մատուցում է նյութը: Ցանկացած դեպքում, երբ դասախոսը դիմում 
է հարցերի, սովորողների մոտ դրանց նկատմամբ ռեակցիա է 
առաջանում, անգամ, եթե չկա անմի ջական հնարավորություն 
դրան պատասխանելու:

Ուսումն ական գործընթացում սովորողների ներգրավ վա -
ծու թյունը մե ծացնելու նպատակով կարելի է ինչ-որ պահի (հա-
րաբերական ավարտուն մասերից հետո կամ էլ դասա խոսության 
ավարտին) ընդհատել դասախոսությունը և ուսա նողներին 
հարցեր ուղղել, զրույց ծավալել:

Նման ձևով մատուցվող նյութի յուրացման մակարդակը 
բարձրացնում են տեսողական ամե նաբազմազան նյութերի 
կիրառումը` նկարազարդումն եր, գծապատկերներ, գրաֆիկներ, 
գրանցումն եր գրատախտակին և այլն:

Դասախոսությունը առավել աշխույժ ու կենդանի է դարձ նում 
նաև դասախոսի խոսքը, առոգանությունը, ձայնի բարձրության 
տատանումն երը, շեշտադրումն երը, դադարները, ինչպես նաև 
նրա դիմախաղն ու ժեստերը:  

Մեթոդի 
առավել� թյ� նները

1. Այն շատ լավ գործում է մե ծ 
խմբերի հետ աշխա տելիս 
(բոլորի  հետ  մի ա ժա մանակ 
և արագ):

2. Դասախոսության բո   վան    -
դակության տրա մա բա նա-
կան բաժա նումը  ավե   լի հեշ-
տացնում ու հաս կանալի է 
դարձնում յուրացումը: 

3. Ժամանակի հստակ բաշ-
խում և վերահսկում:

Մեթոդի 
սահմանափակ� մն երը

1. Պասիվ ուսուցում: 
2. Ամրապնդման, ավելի շուտ՝ 

հետադարձ կա պի բացա-
կա յու թյուն. դժվա րա  նում է 
սովորող ների յուրացման  
գնահա տու մը:

3. Դասախոսի առջև դրված 
մե ծ պատասխանատ վու-
թյուն,  փաստորեն գործ-
ըն  թացն  ամբողջությամբ  
ծան       րանում է  դասախոսի 
ուսերին:
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ԲԱՆԱՎԵՃ, ԴԵԲԱՏ

Բանավեճը32 բաց, ժողովրդավարական հասարակար գե-
րում համագործակցային լուրջ նշանակություն ունի: Բանավեճի 
մի ջոցով հասարակական հնչեղություն ունեցող խնդիր ներ 
լուծելը ժողովրդավարական հասարակության բարձր մշակույթի 
վկայություն է: 

Հասարակական պահանջարկից է բխում բանավեճի մե -
թոդի բացառիկ կարևորությունը ուսուցման ժամանակակից 
մոտեցումն երում: Բանավեճը ինտերակտիվ, նպատակային, 
զգայական և հիմն արար մե թոդ է: Բանավեճը ինտերակտիվ է, 
որովհետև շատ գաղափարներ ու փաստարկներ ձևավորվում ու 
հիմն ավորվում են մասնակիցների հաղորդակցման ընթացքում: 
Այն նպատակային է, քանի որ սովորողներին կենտրոնացնում է 
որոշակի խնդրի լուծման վրա: Բանավեճը զգայական է, որովհետև 
այն արդյունավետ չի լինի, եթե քննարկվող թեմայի նկատմամբ 
սովորողներն անտարբերություն են դրսևորում: Բանավեճը 
հիմն  արար է, որովհետև այն սովորողներին ուսուցանում է ոչ 
թե պարզապես խոսել, այլ արտահայտել փաստարկված ու 
հիմն ավորված մտքեր: 

Բանավեճի մե թոդը մե ծ դեր ունի կրթության հիմն արար 
չափորոշիչները բավարարելու գործընթացում: Օրինակ, կրթության 
հայտնի տեսաբաններ Նյումե նն ու Վեհլագեն առանձնացրել են 
ուսուցման հինգ չափորոշիչներ, որոնցից երկուսը՝ «բարձրակարգ 
մտածողություն» և «իմաստալից հաղորդակցում», ուղղակիորեն 
առնչվում են բանավեճին: Մասնավորապես, բարձրակարգ 
մտածողություն զարգացնելու տեսանկյունից բանավեճը բացառիկ 
հնարավորություն է տալիս սովորողներին ինքնաարտահայտման 
համար: Բացի այդ, բանավեճը նոր մտքեր ձևավորելու փայլուն 
մի ջավայր է: Ի վերջո, բանավեճի նյութը սովորողի մտածողության 
զարգացման նախահիմք կարող է լինել: 

Նույն ձևով բանավեճը առնչվում է քաղաքացիական 
կրթության ամե րիկացի հայտնի մասնագետ Ռիչարդ Ռե մի ի 
կողմի ց սահմանված հիմն արար քաղաքացիական հմ տություն-
ներին: Դրանցից երկուսի՝ «հաղորդակցվելու» և «հա մա-
գործակցելու» հմտությունների զարգացման գործում բանավեճը 
մե ծ դեր ունի: 
32 Տե՛ս Ս. Խաչատրյան, Ս.Պետրոսյան, Թ. Տեր-Մկրտչյան և այլոք, Քաղաքացիական 
կրթ� թյ� ն, Ժողովրդավար� թյան հիմն արար արժեքներ, Ձեռնարկ ուսուցիչների 
համար, Երևան, 2005.
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Բանավեճի ձևերը

Սոկրատեսյան բանավեճ

Նպատակը

Սոկրատեսյան բանավեճի մե թոդը կապված է Հին Հունաստանի 
հայտնի փիլիսոփա Սոկրատեսի անվան հետ: Ըստ նրա սովորող 
Պլատոնի վկայության` Սոկրատեսը խրախուսում էր հարցերի 
մի ջոցով խնդիրների էությունը հասկանալու և ճշմարտության 
հասնելու մոտեցումը: Սոկրա տեսյան բանավեճը արժեքավոր 
մե թոդ է մի  քանի առումն երով: Այն խրախուսում է սովորողների 
ուսումը և մասնակցությունը: Բանավեճը զարգացնում է հարցեր 
ձևակերպելու և սովորող ների մտածողության ընթացքին հետևելու 
ուսուցանողի կարողությունները: Վերջապես, պատասխանելով 
ուսուցանողի հարցերին` սովորողները պարբերաբար վերանայում 
են իրենց դիրքորոշումն երը, զարգացնում մտածողության որակը: 

 
Երբ օգտագործել
Սոկրատեսյան բանավեճը նպատակահարմար է օգտա գործել 

այն դեպքերում, երբ նպատակ ունենք զարգացնել սովորողների 
ընկալունակությունը, մտածողության որակը: Սոկրատեսյան 
բանավեճի ժամանակ փաստական հարցեր չեն տրվում: Օրինակ, 
«Նկարագրեք աթենական պետության կառուցվածքը» տիպի 
հարցերը անընդունելի են սոկրատեսյան բանավեճի ժամանակ: 
Փոխարենը, «Ճի՞շտ վարվեց Սոկրա տեսը՝ խմե լով թույնը» 
բովանդակությամբ հարցը մի անգամայն համապատասխան է 
սոկրատեսյան բանավեճի պահանջներին: 

Սոկրատեսյան բանավեճը նպատակահարմար է օգտագործել 
նաև հակասական, մի ակ ճիշտ պատասխան չունեցող խնդիրների 
պարագայում:

Սոկրատեսյան բանավեճի ընթացքը
Բանավեճի ընթացքում սովորողները պետք է նստեն 

շրջանաձև, որպեսզի մի մյանց տեսնեն: Սոկրատեսյան 
բանավեճն ուսուցանողից պահանջում է նախապատրաստական 
լուրջ աշխատանք: Նախ, ուսուցանողը պետք է ընտրի բանա-
վեճի թեման և մտածի, թե նախնական ինչպիսի նյութ է 
տալու սովորողներին: Որպես նախնական նյութ կա րող են 
ծառայել դասախոսությունը, սկզբնաղբյուրները, դասա գրքե րը, 
հոդվածները: Ապա ուսուցանողը պետք է մտածի սովորողներին 
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տրվելիք առաջին հարցի մասին: Այդ հարցը պետք է լինի 
հետաքրքրաշարժ, որպեսզի գրավի սովորողների ուշադրությունը, 
և ընդհանրական, որպեսզի ընդգրկի թեման: Առաջին հարցը 
իր բնույթով պետք է լինի այնպիսին, որ մի  կողմի ց` հետաքրքրի 
սովորողներին, մյուս կողմի ց` նրանք չունենան հարցի վերջնական 
պատասխաններ: Սոկրատեսյան բանավեճի ժամանակ առաջին 
հարցի նշանակությունը մե ծ է: Ուստի ճիշտ կլինի, եթե ուսուցանողը 
նախօրոք կազմի  մի  քանի հարց, որովհետև հնարավոր է, 
որ առաջին հարցը բանավեճ չառաջացնի: Համակարգված 
հարցերով բանավեճն ուղղորդելը ուսուցանողի հիմն ական 
խնդիրներից մե կն է: Ընդ որում` ուսուցանողը հարցերով պետք 
է խորացնի սովորողների տեսակետները: Ի դեպ, բանավեճի 
ընթացքում սովորողները ևս կարող են հարցեր տալ: Բանավեճի 
որոշակի փուլում ուսուցանողը կարող է ընդհատել այն և անցնել 
գնահատման փուլին: 

Ինչպես գնահատել սոկրատեսյան բանավեճը
Սոկրատեսյան բանավեճը, ինչպես նաև մյուս մե թոդ-

ները, պետք է գնահատել ըստ դրված նպատակի: Այս բա-
նավեճի ընթացքում սովորաբար գնահատվում են սո վո րող-
ների` նյութը հասկանալու ունակությունը, սեփական տե սա-
կետը տրամաբանորեն և օրինակներով հիմն ավորելու կա-
րողու թյունը, սովորածի շուրջ ինքնուրույն խորհրդածելը: Որ-
պես գնահատման գործիքներ կարելի է օգտագործել հար-
ցաշարեր, գնահատման սանդղակներ կամ սյունակաշարեր 
(ռուբրիկներ): Եթե սոկրատեսյան բանավեճը պարբերաբար է 
անցկացվում, ապա ուսուցանողը կարող է օգտագործել նաև 
խորհրդածությունների մատյան կամ թղթապանակ: Այդ մատ-
յանում սովորողը պետք է գրանցի իր տպավորությունները, իր 
ու դասընկերների արձանագրած արդյունքները: Նմանատիպ 
մատյանում գրանցումն եր կատարելուն կարող են օգտակար լինել 
ինքնագնահատման ստորև տրվող հարցերը: 

Սոկրատեսյան բանավեճի ինքնագնահատման ձև
1. Արդյո՞ք քննարկվող նյութը Ձեզ հասկանալի էր: 
2. Արտահայտեք Ձեր տեսակետը քննարկվող խնդրի մա-

սին՝ մե ջբերելով բանավեճի ընթացքում հնչած երեք 
փաստարկներ:



107

3. Բանավեճի ընթացքում Դուք որևէ տեսակետ արտահայտել 
կամ հիմն ավորե՞լ եք: Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ: 

4. Բանավեճի ընթացքում Դուք ուշադրություն դարձնու՞մ էիք 
Ձեր մտքերի ընթացքին: Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ:

5. Ինչպե՞ս կարող էր լսարանը իրեն ավելի լավ դրսևորել 
նման բանավեճի ժամանակ: 

Ինքնագնահատման այս ձևը օգնում է բանավեճի ժամանակ 
սովորողների մտածողության ընթացքը գնահատելու հարցում: 

Սոկրատեսյան բանավեճը կարելի է գնահատել նաև ռուբ-
րիկով, որի մե կ օրինակ ներկայացնում ենք ստորև:

Գնահատման սանդղակ կամ սյ� նակաշար (ռ� բրիկ)

Անբավարար
Սովորողը չի արտահայտել համապատասխան գիտե լիքներ, 

չի փաստարկել կամ չի առաջարկել ոչ մի  տեսա կետ: 

Նվազագ� յն 
Սովորողը գիտելիքներ է արտահայտել մե կ ուրիշի առա-

ջադրած փաստարկի մասին: Սովորողի տեսակետն անորոշ է:
Համապատասխան 
Սովորողը հիմն ավորված գիտելիքներ է արտահայտել բա-

նավեճի ընթացքում արտահայտված թեմաների շուրջ, սե փական 
տեսակետ է հայտնել, որը բացատրել է, հիմն ավորել ու բերել 
փաստեր:

Արդյ� նավետ
Սովորողը հիմն ավորված գիտելիքներ է արտահայտել 

բանավեճի ընթացքում արտահայտված թեմաների շուրջ: Առա-
ջադրել ու հետևողականորեն պաշտպանել է առնվազն մե կ դրույթ 
և խորհրդածել է իր մտքերի շուրջ:

Օրինակելի
Սովորողը հիմն ավորված գիտելիքներ է արտահայտել 

բանավեճի ընթացքում արտահայտված թեմաների շուրջ: Այդ 
թեմաների վերաբերյալ արտահայտել է սեփական տե սա կետներ, 
որոնք բացատրել է, հիմն ավորել ու փաստեր է բերել: Ապա 
սովորողը հրապարակայնորեն խորհրդածել է իր մտքերի շուրջ: 
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Սոկրատեսյան բանավեճի առավել� թյ� ններն �  սահ-
մանափակ� մն երը

Այս մե թոդը խրախուսում է ակտիվ ուսուցում՝ սո վո րող-
ներին ներգրավելով ուսումն ական գործընթացին: Սոկրա տես յան 
մե թոդը հիմն վում է ոչ թե պարզունակ, այլ խորքային հարցերի 
վրա: Ըստ մասնագետների` նմանատիպ հարցերը սովորողների 
մոտ հետաքրքրություն են առաջացնում: Այս մե թոդի մի ջոցով 
սովորողները կենտրոնանում են ոչ մի այն բովանդակության, այլև 
իրենց մտածողության ընթացքի վրա՝ զարգացնելով իմացական 
հմտություններ: 

Առավելություններից զատ սոկրատեսյան բանավեճն ունի 
նաև առանձնահատկություններ, որոնց ոչ ճիշտ օգտագործման 
պարագայում հնարավոր են ձախողումն եր: Մասնավորապես, այս 
բանավեճը կարող է ընթանալ անկանխատեսելի ուղղու թյամբ, ինչը 
նշանակում է, որ ուսուցանողը պետք է դասի ընթացքում ձևավորի 
համապատասխան հարցեր: Փաստորեն, կարճ ժամանակում 
ուսուցանողը պետք է կարողանա լսել սովորողներին, ձևակերպել 
համապատասխան հարցեր ու կառավարել դասի ընթացքը: 

Բաց բանավեճ

Ունենալով բազմաթիվ առավելություններ` սոկրա տես   -
յան բանավեճը խոցելի է այն առումով, որ առաջնորդի դե-
րում մն ում է ուսուցանողը: Բաց բանավեճը նպաստում է 
սովորողների առաջնորդության որակների զարգացմանը: Այս 
մե թոդը հատկապես օգտակար է, երբ նախորդում է գրավոր 
աշխատանքին: Սովորաբար, բանավեճի ընթացքում զգալի նյութ 
է կուտակվում, ինչը սովորողներն արտահայտում են գրավոր 
աշխատանքում: Մեթոդը արդյունավետ է նաև հակասական 
խնդիրներ քննարկելիս: Ուսուցանողը չպետք է օգտագործի 
բաց բանավեճի մե թոդը, եթե դասի ընթացքում նպատակ ունի 
ակտիվ դեր ստանձնել: Բաց բանավեճի սկզբում ուսուցանողը 
մի  քանի հարցերով պետք է փորձի խթանել սովորողների 
հետաքրքրությունը թեմայի նկատմամբ, որից հետո պետք 
է նստի սովորողական նստա րանին: Սովորողները իրենք 
պետք է սկսեն ու ծավալեն բանավեճը: Բանավեճի ընթացքում 
ուսուցանողը պետք է հետևի սովորողներին և ինչքան հնարավոր 
է քիչ մի ջամտի: Ուսուցանողի մի ջամտությունն անհրաժեշտ է այն 
ժամանակ, երբ սովորողները շեղվում են քննարկվող թեմայից: 
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Բաց բանավեճի նպատակը սովորողներին արտահայտվելու և 
դասի բովանդակությունը ձևավորելու հնարավորություն ընձեռելն 
է: Մինչև բանավեճ սկսելը սովորողները պետք է հասկանան դրա 
նպատակը, սահմանեն ու պահպանեն կանոնները: Բանավեճի 
ընթացքում շատ կարևոր է բոլոր սովորողների մասնակցություն 
ապահովելը: Դա կարելի է իրականացնել մի  քանի ձևով: Կարելի է 
յուրաքանչյուր սովորողի 3 (կամ ավելի) քարտ տալ: Եթե սովորողը 
արտահայտվելու ցանկություն ունի, ապա նա բարձրացնում 
է քարտը և խոսում: Ապա այդ քարտը հանձնում է: 3 անգամ 
արտահայտվելուց հետո սովորողը պետք է սպասի մի նչև բոլորը 
օգտագործեն իրենց քարտերը: Նման սահմանափակումը ոչ մի այն 
ապահովում է սովորողների հավասար մասնակցությունը, այլև 
սովորողներին ստիպում է մի այն լուրջ ասելիք ունենալու դեպքում 
օգտագործել քարտը: Եթե քարտերի հնարավորություն չկա, ապա 
սովորողները կարող են ձեռքի մատներով ցույց տալ, թե որերորդ 
անգամ են արտահայտվում: 

Բաց բանավեճի գնահատ� մը
Բաց բանավեճի գնահատումը բավական բարդ է, քանզի 

այն շատ հարաբերական գործընթաց է: Կարելի է օգտագործել 
խորհրդածությունների մատյան, որում սովո րողները գրառումն եր 
կկատարեն բանավեճի ընթացքի մա սին: Շատ հետաքրքիր 
է «Գնահատվող բանավեճ» սանդ ղակի (մասնագիտական 
գրականության մե ջ «Գնահատ վող բանավեճը» դիտվում է նաև 
որպես առանձին մե թոդ) օգտագործումը: Մինչև բանավեճ սկսելը 
ուսուցանողը սովորողներին բաժանում է բանավեճի գնահատման 
չափա նիշներ: Բանավեճը կարող են գնահատել և՛ ուսուցանողը, և՛ 
բանավեճին չմասնակցող սովորողները: 

 
Բանավեճի գնահատման չափանիշները
Ձախ մասում գնահատման չափանիշներն են, հաջորդ 

սյունակում յուրաքանչյուր չափանիշի համար տրվող գնա-
հատականը: Աջ հատվածում պետք է ներկայացվեն առան-
ձին սովորողների ցուցանիշները: Սովորողներին կարելի է 
համարակալել կամ գրել անունները: Ուսուցանողը կա րող 
է ավելացնել կամ նվազեցնել չափանիշները, ըստ բանա-
վեճի բովանդակության՝ փոխել չափանիշներին տրվող 
գնահատականները: Բայց շատ կարևոր է այն հանգամանքը, 
որ չափանիշների թիվը չգերազանցի 10ը (մե նք ստորև նշում ենք 
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10ից ավելի չափանիշ, որպեսզի ուսուցանողին ավելի շատ տար-
բերակներ տանք): Գիտականորեն ապացուցված է, որ գնահատողը 
չի կարող հետևել բանավեճին և օբյեկտիվ գնահատել, եթե 
չափանիշների թիվը 10ից ավելի է: Այս սանդղակի կիրառումը 
էապես բարձրացնում է սովորողների` կիրթ բանավիճելու կա-
րողությունը:

Չափանիշը մի ավոր 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Փաստական 
տեղեկատվություն 
հաղորդելու համար

+ 1

2. Փաստական 
տեղեկատվության 
հիմն ավորման կամ 
hերքման համար

+ 2

3. Սեփական 
դիրքորոշում

       հայտնելու hամար
+ 2

4. Համե մատություն  
կատարելու համար + 1

5. Տեղին դիտողություն + 1

6. Բանավեճը 
որակապես նոր 
մակարդակի 
բարձրացնելու համար

+ 2

7. Հակասության 
բացահայտում + 1

8. Դիպուկ հարցի 
համար + 2

9. Պասիվ մասնակցին 
բանավեճի մե ջ 
ներքաշելու համար 

+ 1
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10. Պասիվության 
դեպքում - 2

11. Տեղում խոսելու 
համար - 1

12. Անուշադրության, 
ասվածը կրկնելու 
համար

- 2

13.  Անտեղի, թեմայից 
շեղվող դատողության 
համար

- 1

14.  Խոսողին ընդհատելու 
համար - 2

15.   Բանավեճը 
մե նաշնորհելու 
ձգտման համար

- 3

16.  Վիրավորելու համար - 3
  

Բաց բանավեճի առավել� թյ� նները և 
սահմանափակ� մն երը

Բաց բանավեճը սովորողների համար լուրջ հնարա  վո-
րություն է` խորհրդածելու իրենց մտածական և բանա վի ճային 
կարողությունների շուրջ: Ուսուցանողի նվազագույն մաս-
նակցության պարագայում սովորողներն ավելի մե ծ ակ տիվություն 
ու ազատություն են դրսևորում: Այս մե թոդը բա ցահայտում է նաև 
սովորողների առաջնորդության կարողու թյունը: 

Մեթոդը ունի նաև մի  շարք սահմանափակումն եր, որոնք հաշվի 
չառնելու պարագայում պարապմունքը կարող է իր նպատակին 
չծառայել: Օրինակ, ոչ բոլոր դասարաններն են պատրաստ բաց 
բանավեճի: Սովորողները պետք է ունենան մի մյանց հարգելու, 
հանդուրժելու կարողություններ: 

Ուսուցանողը պետք է իմանա, որ բաց բանավեճի պա րա-
գայում ինքը որոշ չափով զիջելու է բովանդակային հսկո ղությունը: 
Սա նշանակում է, որ ուսուցանողը ճիշտ պետք է ընտրի այն թեման, 
որը արդյունավետ կլինի քննարկել բանավեճի մե թոդով: Օրինակ, 
«Իշխանության երեք ճյուղերը» թեման բաց բանավեճի համար 
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հարմար չէ: Փոխարենը կարելի է քննարկման թեմա դարձնել, 
ասենք, մահապատժի վերացման խնդիրը: 

Ընդհանրապես, բաց բանավեճի պարագայում ուսու ցա      նողը 
կանգնած է բովանդակային հարցերում կորուստ ներ չունենալու 
(կա մտավախություն, որ սովորողները թեման կիջեց նեն 
պարզունակ մակարդակի) և սովորողների ինքնու րույնությունը 
խթանելու երկընտրանքի առջև: Բաց բանավեճը պետք է կիրառել 
այն դեպքում, երբ կարևորը երկրորդ գոր ծոնն է: 

Գրավոր շրջանաձև բանավեճ

«Գրավոր բանավեճ» մե թոդը  համագործակցային ուսուց-
ման և ուսումն առության մե թոդ է: Այն բանավեճի մե թոդի 
գրավոր տարատեսակն է: Մեթոդը մի  կողմի ց ապահովում է 
բոլոր սովորողների ակտիվությունն ու մի մյանց մի ջև ակտիվ 
փոխներգործությունները,  մյուս կողմի ց էլ ապահովում է բա նա-
վեճի անցկացման  յուրահատուկ՝ «խիստ բարեկիրթ, անաղ մուկ» 
մի ջավայր: Անհերքելի է մե թոդի նշանակությունը գրավոր խոսքի 
կուլտուրայի մշակման գործում:

Նախևառաջ անհրաժեշտ է լսարանը բաժանել 4 խմբի՝ 
ստեղծելով, ասենք, կարմի րների, կապույտների, կանաչների և 
դեղինների խմբեր: Խմբերի թիվը պետք է համապատասխանի 
այն գաղափարների, պնդումն երի թվին, որոնց շուրջ պետք է 
կազմակերպվի դեբատը:

Ներած� թյ� ն. Սովորողներին տեղեկացնել, որ նրանք 
անդրադառնալու են հասարակությանը խիստ հուզող կամ կար-
դացած ստեղծագործությունից մի  քանի հրատապ և լուրջ հարցերի, 
ձևակերպելու են իրենց տեսակետները վերջիններիս վերաբերյալ, 
գործնականում կիրառելով շատ հետաքրքիր ու յուրատիպ մե թոդ, 
որը կոչվում է «Գրավոր բանավեճ»: 

Սովորողների խմբերին բաժանել մե կական մե ծ թղ թեր, 
որոնցից յուրաքանչյուրի վրա, ամե ն խմբի գույնին համա-
պատասխան գույնով, մե ծ տառերով գրված են մե կական 
գաղափար, պնդում կամ նախադասություն:

Խմբերին տալ իրենց խմբի գույնին համապատասխան  
մե կական ֆլոմաստեր:
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Խմբերին առաջարկել կարդալ իրենց պնդումն երը, քննարկել 
այն և իրենց վերաբերմունքը գրավոր շարադրել հարցի տակ: 
Պետք է հետևել, որ օգտագործվի թղթի 1/4 մասը: Մյուսներին էլ 
գրելու տեղ   պետք է թողնել:

Ժամանակը լրանալուց հետո խմբերին հրահանգել  
դադարեցնել  քննարկումն երը և ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 
մի մյանց փոխանցել իրենց թղթերը  (առաջին պտույտ):

Յուրաքանչյուր պտույտի հետ պետք է ավելացնել աշխատանքի 
համար տրվող ժամաքանակը:

Խմբերից յուրաքանչյուրին առաջարկել ծանոթանալ նոր 
պնդման հետ, կարդալ նախորդ խմբի գրած դիտարկումը և 
պատասխանել ու վերաբերմունք ձևակերպել ոչ թե պնդման, այլ 
նախորդ խմբի ձևակերպման վերաբերյալ:

Ժամանակը լրանալուց հետո խմբերին հրահանգել  դա-
դարեցնել  քննարկումն երը և ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ  
նորից փոխանցել իրենց թղթերը (երկրորդ պտույտ) :

Խմբերից յուրաքանչյուրին առաջարկել ծանոթանալ  նոր 
պնդման հետ, կարդալ նախորդ խմբերի գրած դիտարկումն երը 
( թվով 2) և պատասխանել ու վերաբերմունք ձևակերպել ոչ թե 
պնդման, այլ նախորդ խմբերի ձևակերպումն երի վերաբերյալ:

Ժամանակը լրանալուց հետո խմբերին առաջարկել ժամա-
ցույցի սլաքի ուղղությամբ  կրկին մի մյանց փոխանցել թղթերը 
(երրորդ պտույտ):

Խմբերին առաջարկել կարդալ  (նոր թղթի) հիմն ական 
պնդումը, ծանոթանալ պնդման վերաբերյալ  նախորդ խմբերի 
(3 խումբ, 3տեսակետ) գրավոր շարադրած մոտեցումն երի հետ և 
ձևակերպել ու գրել սեփական մոտեցումը:

Ժամանակը լրանալուց հետո խմբերը չորրորդ անգամ են 
մի մյանց փոխանցում թղթերը. աշխատանքները վերադառնում են 
հիմն ական խմբերին:

Խմբերը կարդում են պնդման վերաբերյալ  նախորդ խմբերի 
գրավոր շարադրած մտքերն ու մոտեցումն երը, քննարկում  և 
ձևակերպում իրենց  խմբային տեսակետի  վերջ նական տարբե-
րակը: 

Աշխատանքների ներկայաց� մ:  Խմբերը ներկայացնում են 
իրենց վերջնական տարբերակները՝ մանրամասնելով նաև մյուս 
խմբերի տեսակետները: Շեշտադրվում է նաև,  թե հատկապես 
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ինչ փոփոխություններ է կրել իրենց մոտեցումը արդյունքում  
և հատկապես որ խմբի տեսակետի ազդեցությամբ: Խմբերի 
կարծիքները արտացոլված են տարբեր գույներով: 

Այնուհետև կազմակերպվում է քննարկում տեսակետների 
շուրջ` հարց ու պատասխանի ձևով:

Դեբատ
Բանավեճի հիմն ական տեսակներից է դեբատը: Դեբատը 

բանավեճի մրցակցային տեսակն է, որը հիմն ականում օգտա-
գործվում է ընտրարշավն երի ժամանակ: Դեբատի ձևե րից առավել 
տարածված է Լինկոլն--Դուգլաս ձևը: Անվա նումը կապված է 1859թ. 
ԱՄՆ Իլինոյս նահանգից Սենատի անդամության թեկնածուներ 
Ստեֆան Դուգլասի և Աբրահամ Լինկոլնի մի ջև անցկացված 
7 դեբատների հետ: Ի դեպ, այդ ընտրություններում հաղթեց 
Դուգլասը, իսկ Լինկոլնը 2 տարի անց դարձավ ԱՄՆ նախագահ: 

Լինկոլն - Դուգլաս դեբատում լինում են բանավիճող երկու 
կողմե ր, դասի ընթացքում` երկու թիմե ր: Դեբատը սկս վում է 
որոշակի դրույթի հայտարարումի ց: Օրինակ` «Բոլոր սովո-
րողները պետք է կրեն  համազգեստ»: Դասարանի մի  մասը պետք 
է պաշտպանի այս թեզը, մյուս մասը՝ քննադատի: Խումբը երկու 
մասի կարելի է բաժանել ինչպես սովորողների ցանկությամբ, 
այնպես էլ պատահականորեն: Երկրորդ դեպքում հնարավոր է, 
որ համազգեստին դեմ սովորողը հայտնվի այն թիմում, որը պետք 
է կողմ արտահայտվի: Սա մի անգամայն նորմալ է, քանի որ շատ 
դեպքերում կարևոր է հայտնվել սեփական ընդդիմախոսի դերում՝ 
վերջինիս դիրքորոշումը ավելի լավ հասկանալու համար: 

Դեբատը ընթանում է հետևյալ քայլերով.
 Կողմ արտահայտվող թիմը (այսուհետ՝ 1-ին թիմ) 

ներկայացնում է իր փաստարկները (5-6 րոպեի 
սահմաններում):

 Ընդդիմախոս թիմը (այսուհետ՝ 2-րդ թիմ) ասվածի շուրջ 
հարցեր է տալիս (3 րոպեի սահմաններում):

 1-ին թիմը պատասխանում է հարցերին (5-6 րոպեի 
սահմաններում): 

 2-րդ թիմը ներկայացնում է դրույթի մասին իր 
փաստարկները (5-6 րոպեի սահմաններում):

 1-ին թիմը ասվածի շուրջ հարցեր է տալիս (3 րոպեի 
սահմաններում):
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 2-րդ թիմը պատասխանում է հարցերին (5-6 րոպեի 
սահմաններում):

 2-րդ թիմը ներկայացնում է իր հակափաստարկները (5-6 
րոպեի սահմաններում): 

 1-ին թիմը ներկայացնում է իր հակափաստարկները:
Թիմի  բոլոր անդամն երի լիարժեք մասնակցությունը ապա-

հովելու համար ուսուցանողը թիմե րում ընդգրկված սովորողների 
մե ջ կարող է կատարել դերային հետևյալ բաժա նումը.

Վարող - պահպանում է կարգուկանոնը, ներկայացնում 
բանավեճի թեման, մասնակիցներին ու նրանց դերերը,

Բանավիճող - ներկայացնում է թիմի  փաստարկները,
Հարցեր տվող - ներկայացվող փաստարկների շուրջ հար ցեր 

է տալիս,
Հարցերին պատասխանող - պատասխանում է ընդ դի մախոս 

թիմի  հարցերին,
Հակափաստարկներ ներկայացնող - ներկայացնում է 

հակափաստարկները,
Ամփոփող - եզրափակում է դեբատը՝ ներկայացնելով իր 

թիմի  ամփոփիչ տեսակետը:
Դեբատի գնահատ� մը

Ստորև ներկայացվում է դեբատը գնահատելու համար 
օգտագործվող գնահատման սանդղակի` ռուբրիկի օրինակ:

Դեբատի ռ� բրիկ

Դրսևորման աստիճանները

Չափանիշ 1 2 3 4

1.Կազմա-
կերպ-
ված� -
թյ� նը և 
հստակ� -
թյ� նը 

Մեծ 
մասամբ 
անհասկա-
նալի է

Որոշ 
մասերը 
հասկա-
նալի են

Հիմն ակա-
նում հասկա-
նաի և 
կազմա 
կերպված է

Ամբողջությամբ 
հասկանալի և 
կազմակերպված է: 
Տեսակետներն ու 
ատասխան ները 
հստակ ու կազմա-
կերպված են
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2. Փաս-
    տարկ-
   ների օտա-
   գործ� մը

Շատ քիչ 
կամ ոչ
տեղին
փաստար-
կներ են 
բերվել 

Մի
քանի
տեղին
փաստար-
կներ են
 բերվել

Հիմն ա-
կանում 
տեղին 
փաստար-
կներ են 
բերվել

Հակափաստար-
կները տեղին են:
Փաստարկները
 հիմն ավորում են 
տեսակետները

3.Օրինակ-
ների և 
փաստերի 
օգտագոր-
ծ� մը
 

Ոչ մի  կամ 
քիչ թվով 
օրի նակ-
ներ ու փաս-
տեր են 
բերվել 

Մի քանի 
օրինակներ
 ու փաստեր 
են բերվել

Շատ 
օրինակներ
ու փաստեր 
են բերվել

Բազմաթիվ 
օրինակներ ու 
փաստեր են 
բերվել:
Օրինակներն
ու փաստերը 
բերվում են 
փաստարկները 
հիմն ավորելու 
համար

4. Հակա-
փաս-
տարկներ 

Ոչ մի  
համարժեք 
հակափա-
ստարկ չի
 բերվել

Քիչ թվով
 հակա-
փաս-
տարկներ 
են
բերվել

Մի քանի 
համարժեք 
հակափաս-
տարկներ
 են բերվել

Հակափաստարկ-
ները համոզիչ 
էին: Մյուս թիմի  
տեսակետներին 
տրվել են 
համարժեք 
հակափաս-
տարկներ

5. Ներկա-
յացման ոճը 
Ձայնի տոնը
 ժեստերը, 
լսարանին
 համոզելու 
ջանքերը

Մի քանի 
ոճական 
հատկանիշ-
ներ են 
օգտա-
գործվում, 
որոնք 
համոզիչ չեն

Որոշ 
հա մոզիչ 
ոճական
հատկանի-
շներ են
 օգտա-
գործվել

Բոլոր 
ոճերը 
օգտագործ-
վել են՝ 
հիմն ակա-
նում՝ 
համոզիչ

Բոլոր ոճերը 
օգտագործվել են 
համոզիչ

Անկյ� ններ

Անկյունները համագործակցային ուսուցման վարժություն 
է, որի նպատակը բանավեճ ծավալելն է ու խմբային աշխա-
տանքի մի ջոցով փաստարկներ ձևակերպելու և ներկա յաց նելու 
կարողության զարգացումն  է: Անկյունները կարող են դառնալ 
երկու և ավելի տեսակետներ հարուցող, հակասական հարցերի 
շուրջ ծավալված բանավեճերի անցկացման ակտիվ մի ջոց: 
Պարապմունքների ընթացքում այն կարող է հաջորդել տեքստի 
ընթերցմանը, դասախոսությանը: Վարժության հիմն  ական 
իմաստն այն է, որ քննարկվող խնդրի վերաբերյալ սովորողները 
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պետք է ընդունեն հստակ մի  դիրքորոշում և կարողանան այն 
պաշտպանել: Վարժության ընթացքում սովորողները նաև պետք 
է ուշադիր և հարգալից լսեն մի մյանց: Դիմացինի փաստարկները 
համոզիչ համարելու դեպքում, սովորողները կարող են և  փոխել 
իրենց կարծիքը:

Երբ սովորողներն արդեն որոշել են, թե ինչ դիրքորոշում են 
ընդունելու քննարկվող հարցի շուրջ, նրանք պետք է երեք րոպեի 
ընթացքում ձևակերպեն իրենց դիրքորոշումը պաշտպանող 
փաստարկներ: Դրանից հետո սովորողները պետք է խմբվեն 
սենյակի չորս անկյուններում: Նրանք, ովքեր ընտրել են «կողմ» 
դիրքորոշում հավաքվում են սենյակի մի  անկյունում, ովքեր 
ունեն «դեմ» դիրքորոշում հավաքվում են մյուս անկյունում: Այն 
սովորողները, որոնք որոշակի դիրքորքշում չունեն, հավաքվում են 
երրորդ անկյունում: Եթե ձևավորվել են այլ տեսակետներ, ապա 
դրանց հետևողները հավաքվում են սենյակի չորրորդ անկյունում: 
Խմբերին հատկացվում է հինգ րոպե, որպեսզի մասնակիցները 
մի մյանց հետ փոխանակեն  իրենց գրավոր փաստարկները, քննեն 
ու որոշեն իրենց դիրքորոշումն  ամրապնդող ամե նահամոզիչ 
փաստարկները: Խմբերը նաև պետք է ընտրեն իրենց խոս-
նակներին, որոնք ծավալվելիք բանավեճի ընթացքում պետք է 
ներկայացնեն խմբի կարծիքը: 

Բանավեճը սկսելու համար խմբերը հերթով ներկայացնում 
են իրենց դիրքորոշումն երը և դրանք հիմն ավորող փաս տարկ-
ները: Երբ խոսնակները ավարտում են բանավեճի պաշտոնական 
մասը, խմբերի մյուս անդամն երը նույնպես կարող են մասնակցել 
քննարկմանը: Քննարկումն  ավելի ակ տիվ դարձնելու, բոլորի 
մասնակցությունն ապահովելու նպա տակով մանկավարժը կարող 
է խրարուսող հարցեր տալ: Օրինակ`

 Ինչու՞ Ա խմբի անդամն երդ չեք համաձայնում Բ խմբի 
կարծիքին:

 Բ խմբի հատկապես ո՞ր փաստարկների հետ համաձայն 
չեք:

 Ի՞նչ կասեն նրանք, ովքեր որոշակի դիրքորոշում չունեն:
 Ո՞ր կողմի  փաստարկները ձեզ ավելի համոզիչ թվացին, 

հակվեցիք արդյոք որևէ մե կի կողմը:
 Ձեր կարծիքով, ինչու՞ Բ խմբի անդամն երի համար 

համոզիչ չեն Ա խմբի փաստարկները:
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Մասնակիցներին  պետք է հիշեցնել, որ քննարկման ընթաց-
քում իրենք կարող են փոխել իրենց կարծիքը, ինչպես նաև կարող 
են ազատ կերպով փոխել խումբը: Դրա համար նրանք պետք 
է իրենց անկյունից տեղափոխվեն դեպի այն անկյունը, որի 
դիրքորոշումն  իրենց ավելի համոզիչ թվաց: Ուսուցանողը պետք 
է խրախուսի սովորողներին անպայման խումբը փոխել, եթե 
տեղի է ունեցել կարծիքի փոփոխություն: Իսկ խմբի անդամն երը 
պետք է փորձեն նոր փաստարկներ, որպեսզի համոզեն իրենց 
ընկերներին չփոխել խումբը: Այսպիսով`  խմբերի անդամն երը 
պետք է անընդհատ մտածեն նորանոր փաստարկներ` խումբը 
պահպանելու և շատ կողմն ակիցներ ձեռք բերելու համար:

Ընդհանուր քննարկումն  ավարտելուց հետո, յուրաքանչյուր 
խումբ հանրագումարի է բերում իր դիրքորոշումը, ձևակերպում 
այն և այն հիմն ավորող փաստարկները: Ապա սովորողները 
անհատապես պետք է շարադրեն գրավոր/ իրենց դիրքորոշումը, 
որտեղ պետք է երևա յուրաքանչյուրի դիրքորոշումն  ու այն 
հիմն ավորող փաստարկները:

ՓՈԽԳՈՐԾ� Ն ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեքստերի (հատկապես` սկզբնաղբյուրների) հետ արդյու-
նավետ աշխատելու համար կարևոր է փոխներգործուն գրա ռում-
ների համակարգի կիրառումը:

Փոխներգործուն գրառումն երի համակարգը /ՓԳՀ/ ար-
դյու նավետ է կարդալու մի ջոցով նյութի ընկալման ընթացքը 
վերահսկելու համար:

Ընթերցելով նյութը` սովորողները նշումն եր են կատարում` 
օգտագործելով ՓԳՀ-ի հետևյալ նշանները.

V =  հաստատում է իմ իմացածը (գիտեմ)
+ =  նոր տեղեկատվություն է (չգիտեմ)
- =   իմացածին հակասում է
? =  անհասկանալի է
! =   հետաքրքիր է, կարելի է քննարկել

Այս նշանների օգտագործումը ընթերցանության ընթաց-
քում նպաստում է ակտիվ, քննադատական ուսուցմանը` նորը, 
հակասականը և անհասկանալին ընդգծելու առումով:

ՓԳՀ նշանների առատությունը արտահայտում է ընթեր-
ցողի ակտիվության աստիճանը և տեքստի հետ կատարած 
աշխատանքի արդյունավետությունը:
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Նյութը արդյունավետ յուրացնելու համար օգտակար է, որ 
յուրաքանչյուր սովորող իր համար կատարի դասակարգում և 
կազմի  աղյուսակ հետևյալ ձևով.  

V + - ? !

Այնուհետև կարելի է կազմակերպել զույգերով, խմբերով 
մտքերի փոխանակություն, նյութի քննարկում կամ բանավեճ:

Աղյուսակի երրորդ և չորրորդ բաժինները կարելի է նաև 
տալ որպես հանձնարարություն` այլ աղբյուրներից լրացուցիչ 
տեղեկատվություններ քաղելու և գիտելիքները խորացնելու 
համար:

ՔԱՌԱԲԱԺԱՆ

Հետաքրքիր մե թոդական հնար է, որը հարմար է հատ կապես 
տեքստի հետ աշխատելիս: Քառաբաժանն ար դեն ներկայացված 
շատ մե թոդական հնարների նման կա  րելի է  կիրառել մե ծ կամ փոքր 
խմբերով կամ անհա տա   կան աշխատանք կատարելիս: Աշխատանքը 
սկսելու հա մար ան հրաժեշտ է մաքուր թուղթ (գրատախտակ...), 
որն ան հրաժեշտ է բաժանել չորս մասի: Քառաբաժանը հիմն ա-
կա նում գրավոր աշխատանքի ձև է, քանի որ անհրաժեշտ է 
մտ քերը համապատասխանաբար գրառել չորս բաժիններից 
յուրաքանչյուրում: Ստորև ներկայացված է քառաբաժան աղյու  սակի 
երկու ձև: Բաժինների հանձնարարությունները պա տ ա հական չեն 
ընտրված, դրանք համապատասխանում են նյութի ընկալման և 
մտքի զարգացման ընթացքին, հետևաբար, նպատակահարմար չէ 
դրանք փոփոխել: Կարելի է, իհարկե, դրանք զարգացնել` նկատի 
ունենալով ընկալման և մտածողության մակարդակները (օրինակ` 
ըստ Բլումի  դա սակարգման):
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Ա)

1. Ի՞նչ էիք
 պատկերացն� մ 
 պատմվածքը
 (տեքստը) կարդալիս:

Զգայություններ.
 Տեսողական
 Լսողական
 Զգացողական
 Համի  և հոտի

2. Ի՞նչ էիք զգ� մ 
պատմվածքը  
(տեքստը) կարդալիս:

Վերաբերմունք.
 հույզեր
 զգացմունքներ

3. Կապը ձեր և իրական
 կյանքի հետ:

 ասոցիացիաներ
 առնչություններ
 օրինակներ

4. Նոր վերնագիր:

 ընդհանրացում
 վերաիմաստավորում
 գնահատում

բ) 

3. Երկ�  բանալի 
    բառ: 

4. Պատմվածքի (տեքստի) 
թեման սեփական 
բառերով:

1. Ի՞նչ ձայներ
   լսեցիք:

 

2. Պատմվածքի  (տեքստի) 
    տրամադր� թյ� նը:
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Քառաբաժան աղյուսակի վերը ներկայացված երկու ձևերը 
նպատակահարմար է լրացնել ըստ համարակալման: Անհա-
տական աշխատանքի դեպքում զույգերն իրենց գրառումն երը 
ներկայացնում են մի մյանց, ապա ողջ թիմի ն: Զույգի կամ թիմի  
ընտրությամբ աշխատանքը ներկայացվում է նաև ամբողջ 
լսարանին: Հնարավոր է, որ ըստ ուսումն ասիրվող նյութի կարևորվի 
տեքստի, պատմվածքի կամ նյութի դիտարկումը որոշակի 
տեսանկյունով, ինչը կնպաստի, որ հատկապես ուշադրություն 
դարձվի քառաբաժնի այս կամ այն հատվածի գրառումն երի վրա, 
որոնք հատուկ պետք է առանձնացնել, ներկայացնել և  քննարկել: 
Հարկ է նշել, որ քառաբաժանը նպատակահարմար է օգտագոր ծել 
պարապմունքի ամփոփման ժամանակ:

ՄՏԱԳՐՈՀ

Մտագրոհը (մտքերի տարափ, ուղեղային գրոհ) բա-
վականին տարածված, հաճախ կիրառվող,  պարզ բայց և շատ 
արդյունավետ մե թոդ է: Անվանումն  արդեն իսկ մե զ հուշում է, որ 
այստեղ խրախուսվում է  ուսումն ասիրվող երևույթի, նյու թի հետ 
որևէ ձևով առնչվող գաղափարներն ազատորեն ար տահայտելն 
ու պարզապես բառեր թվարկելը: 

Դասապրոցեսում  մե թոդը կիրառվում է մտքերի, գա ղա -
փար ների, տեսակետների ազատ և համարձակ, ան սահ մա-
նափակ արտահայտման համար: Այն կարելի է կիրառել ինչ-
պես զույգերով, այնպես էլ մե ծ ու փոքր խմբերով աշխատելիս: 
Հիմն ականում կիրառվում է պարապմունքի սկզբում, խթանման 
փուլում՝ նախնական գիտելիքներն ու պատկերացումն երը 
(այն, ինչ նրանք գիտեն կամ ենթա դրում են, որ գիտեն տվյալ 
թեմայի, նյութի վերաբերյալ)  ազա տորեն վեր հանելու, ակտի-
վացնելու և սովորողների հետաքրքրությունը ապահովելու, ենթա-
գիտակցական շերտում եղած պատկերացումն երը գիտակ ցական 
շերտ բերելու, սովորողների ունեցած նախնական գի տելիք ների և 
նոր նյութի մի ջև զուգորդային կապեր ստեղծելու համար:

Պարապմունքի ավարտին, երբ սովորողները ամբող ջո վին 
ուսումն ասիրել ու յուրացրել են նյութը, անպայման  անդ րա -
դարձ է կատարվում մտավոր գրոհի արդյունքներին՝ ճշգրտե լով, 
լրացնելով, ամբողջացնելով նախնական մտքե րի ու գաղա փար-
ների ցանկը: Միայն այս դեպքում է, որ սովորողների իմացական 
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կառույցներում տեղաշարժ է կատար վում՝ ներառելով նոր տեղե-
կատվությունը որպես նոր գիտելիք: (Ժան Պիաժե) 

«Մտագրոհ»  մե թոդը կարող է օգտագործվել պարապ մունքի 
այլ մասերում ևս՝ այս կամ այն խնդրի շուրջ խմբային քննարկում 
կազմակերպելիս կամ որոշումն եր անելիս: Այս դեպքում մտագրոհի  
հիմն ական գործառույթը մտքերի գենե րացիան է:

Չնայած մտավոր գրոհի ժամանակ անընդհատ խրա խուսվում 
է սովորողների կողմի ց մտքերի թվարկումը, տա րափը, բայց 
սովորաբար մե թոդը  մի ջինում ենթադրում է ոչ ավել, քան 10 րոպե:

«Մտագրոհի»  մե թոդը մե ծապես նպաստում է պարապ մունքի 
արդյունավետության բարձրացմանը, քանի որ.

 ակտիվացնում է սովորողներին, խթանում և պահպա նում 
նրանց հետաքրքրությունը,

 նպաստում է նոր գաղափարների ի հայտ գալուն,
 խմբային աշխատանքի արդյունքում ծնվող գաղափար-

ները ավելի արժեքավոր են, քան՝ անհատական, գաղա-
փարների գրառումը  տեղի է ունենում խմբի ին տենսվ 
փոխազդեցության արդյուն քում. (Մեկ մի տքը լավ է, եր-
կուսը ՝ ավելի), 

 խթանում է սովորողների  ստեղծագործական մտա ծողու-
թյունը,

 մշակում է սոցիալական շփման  և հաղորդակցման 
հմտություններ:

Գոյություն ունեն մի  շարք կանոններ, որոնք հարկ է պահ-
պանել այս մե թոդով աշխատելիս.

1. Մասնակիցները ազատ են մտքեր արտահայտելիս, ասում 
են այն ինչ գիտեն, կամ ենթադրում են որ գիտեն:

2. Մտքերն ու գաղափարները  գրանցվում են, ֆիքսվում 
(գրատախտակի կամ թղթի վրա):

3. Գրանցվում են բոլորի արտահայտած մտքերը:
4. Գրանցվում են բոլոր մտքերը, բոլոր մտքերը ընդունելի են, 

բացառվում է քննադատությունը: 
5. Հնչած մտքերը չեն վերաձևակերպվում:
6. Հարկավոր է մշտապես խրախուսել մտքերի հոսքը՝ շեշտը 

դնելով քանակի վրա, խրախուսել այնքան, մի նչև մտքերի 
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վերջնական սպառում: Պետք չէ սահմանափակումն եր 
կամ չափ դնել:

7. Մասնակիցները հավասար են, մտքերն արտահայտելիս 
չկա որևէ մե կի գերակայությունը: 

ՇՐՋԱՅՑ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ� Մ

Այս մե թոդը  կրառվում է պարապմունքի, դասի  ավարտին, 
նյութի ամփոփման և սովորողների կողմի ց իրենց ընկերների 
աշխատանքների գնահատման նպատակով: Այն ապահովում 
է նյութի, հիմն ահարցի բովանդակության պատկերավոր ներ-
կայացում, բոլոր մասնակիցների բավականին աշխույժ և 
արդյունավատ քննարկում, գործունեության տարբեր ձևերի 
համակցում, շարժունակություն: 

Խմբերի կողմի ց ստեղծվում են ցուցադրելի արդյունքներ 
(նկար ներ, սխեմաներ, գծագրեր, աղյուսակներ), որոնք քննարկ-
վող թեմայի հիմն ական գաղափարի, ասելիքի պատ կե րա վոր 
ար տահայտություններն են: Դրանք փակցվում են լսարանի  կամ 
մի ջանցքի պատերին, որից հետո խմբե րը սկսում են շրջել, դիտել 
ու քննարկել ցուցադրված յուրաքան չյուր աշխատանքը, լսել ու 
բացատրություններ ստա նալ հեղի նակներից: Նրանք կարող են 
գրառումն եր անել, մե կնա բանություններ ու կարծիքներ թողնել 
աշխատանքների վրա:

Պատկերասրահում շրջագայությունից հետո խմբերը նորից 
են քննարկում իրենց աշխատանքները, վերլուծում դրանց վրա 
գրված մե կնաբանությունները:

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի բնագավառ� մ 
օգտագործվող հիմն ական տերմի նների բառարան  

1. Անօրինական մ� տք` սահմանների հատում առանց ըն դու-
նող պետություն օրինական մուտքի համար ան հրաժեշտ 
պահանջների պահպանման (ՄԱԿ-ի Անդ րազ գային կազմա-
կերպված հանցավորության դեմ կոն վենցիան լրացնող 
Ցամա քով, ծովով և օդով մի գ րանտների անօրինական 
ներս բերելու դեմ 2000թ. թիվ 1 Արձանագրություն, հոդ. 3, 
«բ» ենթակետ)
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2. Անձնագիր կամ տ� րիստական փաստաթուղթ` մի ջա-
զգայնորեն ճանաչված` անձը հաստատող տուրիս տա-
կան փաստաթուղթ, որը տրված է օտա  րերկրյա պե-
տու թյան կամ մի ջազգային կազ մակերպության կող-
մի ց և իրավունք է տալիս հատելու պետական սահմանը 
(«Oտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 3)

3. Երեխա` ցանկացած անձ, որի 18 տարին չի լրացել (ՄԱԿ-ի 
Անդրազգային կազմակերպված հանցա վո րու թյան դեմ 
կոնվենցիան լրացնող Մարդկանց, հատկապես կանանց 
և երեխաների առևտրի կան խարգելման, արգելման և 
պատժի մասին 2000թ. թիվ 2 Արձանագրություն, հոդ. 3, 
«ա» ենթակետ)

4. Լ� րջ հանցագործ� թյ� ն` այն հանցագործությունը, որը 
պատժվում է չորս տարուց ոչ պակաս ազատազրկմամբ 
ժա ետով կամ ավելի խիստ պատժաչափով (ՄԱԿ-ի 
Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ 
պայքարի մասին 2000թ. կոնվենցիա, հոդ. 2)

5. Կազմակերպված հանցավոր խ� մբ` երեք և ավե-
լի անձանցից կազմված կառուցվածքայնորեն ձևա-
վորված խումբ, որը գոյություն ունի որոշակի ժամանա-
կահատվածում և համաձայնեցված գործում է մե կ կամ 
մի  քանի լուրջ հանցագործություններ կամ այնպիսի 
հանցագործություններ կատարելու նպատակով, որոնք 
այդպիսին են ճանաչվել ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազ մա-
կերպված հանցավորության դեմ պայքարի մասին 2000 
թ. կոնվենցիային համապատասխան` այն հաշվով, որ 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ստա նա ֆինանսական 
կամ այլ նյութական շահ (ՄԱԿ-ի Անդրազգային 
կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի մասին 
2000 թ. կոնվենցիա, հոդ.2)

6. Կանանց նկատմամբ բռն� թյ� ն  նշանակում է`
ա) ֆիզիկական, սեռական և հոգեբանական այն բռնու թյունը, 

որը կատարվում է ընտանիքում` ներառյալ ծեծը, սե ռական 
հարկադրանքը աղջնակների նկատ մամբ ընտանիքում, 
օժիտի հետ կապված բռնությունը, կնոջ բռնաբարությունը 
ամուսնու կողմի ց, կանացի սեռա  կան օրգանների 
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վն ասումը և կանանց վն աս պատ ճառող պրակտիկայի 
այլ ավանդական ձևեր, ար տամուսնական բռնությունը և 
շահագործման հետ կապված բռնությունը, 

բ) ֆիզիկական, սեռական և հոգեբանական այն բռնու-
թյունը, որը կատարվում է հասարակության մե ջ` նե րառ-
յալ բռնաբարությունը, սեռական հարկադրանքը, սեռա-
կան նկրտումն երն ու ահաբեկումը աշխատանքի վայրում, 
ուսումն ական հաստատություններում և այլ վայրերում, 
կանանց առք ու վաճառքը և հարկադրանքը պոռնկության,

գ) ֆիզիկական, սեռական և  հոգեբանական բռնությունը 
պետության կողմի ց կամ նրա թողտվությամբ, որտեղ 
էլ որ այն կատարվի (Հռչակագիր կանանց նկատմամբ 
բռնության արմատական վերացման մասին, ՄԱԿ-ի 
գլխավոր ասամբլեայի 1993թ. դեկտեմբերի 20-ի Բանա ձև, 
հոդ. 2)

7. Մարդկանց առևտ� ր` շահագործման նպատակով իրա-
կանացվող մարդկանց հավաքագրելը, տեղափո խե-
լը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը ուժի սպառ-
նալիքով կամ դրա կամ հարկադրանքի այլ մի  ջոց նե-
րի կիրառման, առևանգման, խարդախության, խա -
բեության, իշխանությունը կամ վիճակի խոցելիու թյունը 
չարաշահելու կամ ուրիշ անձի կողմի ց վերա հսկվող անձի 
համաձայնությունը ստանալու հա մար վճարումն երի 
կամ շահերի ձևով կաշառելու ճանա պարհով (ՄԱԿ-ի 
Անդրազգային կազմակերպված հանցա վորության դեմ 
կոնվենցիան լրացնող Մարդ կանց, հատկապես կանանց 
և երեխաների առևտրի կանխարգելման, արգելման և 
պատժի մասին 2000թ. թիվ 2 Արձանագրություն, հոդ.3, 
«ա» ենթակետ)

8. Մարդկանց թրաֆիքինգ` շահագործման նպատակով 
մարդկանց հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, 
թաքցնելը կամ ընդունելը՝ ուժի սպառնալիք կամ ուժ 
գործադրելու կամ հարկադրանքի որևէ այլ ձև կիրառելու, 
առևանգման, խարդախության, խաբեության, իշխա նու-
թյունը կամ վիճակի խոցելիությունը չարաշահելու կամ այլ 
անձնավորության նկատմամբ որոշակի վե րա  հսկողություն 
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իրականացնող որևէ անձի համա ձայ նությունը ձեռք բերելու 
նպատակով դրամական մի ջոցներ կամ այլ օգուտներ 
տրամադրելու կամ ստա նալու եղանակով (Եվրոպայի 
խորհրդի 2005թ. Մարդ կանց շահագործման (թրաֆիքինգի) 
դեմ պայ քարի մասին կոնվենցիա, հոդ. 4, «ա» ենթակետ)

9. Մանկավաճառ� թյ� ն` ցանկացած գործողություն կամ 
գործարք, որի մի ջոցով երեխան որևէ անձի կամ անձանց 
խմբի կողմի ց փոխանցվում է այլ անձի կամ անձանց խմբի` 
վարձատրության կամ ցանկացած այլ հատուցման դիմաց 
(Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` 
Մանկավաճառության, երեխաների մար մն ա վաճառության 
և մանկական պոռնոգրաֆիայի մա սին թիվ 2 Կամընտիր 
արձանագրություն, հոդ.2):

10. Մանկական պոռնոգրաֆիա` որևէ մի ջոցով երե խա յի 
ցանկացած ցուցադրում, որը կատարում է իրա  կան կամ 
մոդելավորված բացահայտ սեռական գործողու թյուններ, 
կամ երեխաների սեռական օրգան ների ցան կա ցած 
ցուցադրում` գլխավորապես սեռական նպա  տակներով 
(Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի` 
Մանկավաճառության, երեխաների մար մն  ա վաճառության 
և մանկական պոռ նոգրաֆիայի մա սին թիվ 2 Կամընտիր 
արձանա գրություն, հոդ. 2, «գ» ենթակետ)

11. Միգրանտների անօրինական ներմ� ծ� մ` որևէ Մաս-
նակից պետություն որևէ անձի, որը չի հանդիսանում 
նրա քաղաքացին կամ մշտապես չի բնակվում նրա 
տարածքում, անօրինական ներմուծման ապահովում՝ 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ ֆինանսական 
կամ այլ նյութական շահ ստանալու նպատակով (ՄԱԿ-ի 
Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ 
կոնվենցիան լրացնող Ցամաքով, ծովով և օդով մի գ-
րանտների անօրինական ներս բերելու դեմ 2000թ. թիվ 1 
Արձանագրություն, հոդ. 3, «ա» ենթակետ)

12. Մ� տքի /ելքի կամ անձը հաստատող կեղծ փաս-
տաթ� ղթ` մուտքի / ելքի կամ անձը հաստատող ցան կա -
ցած փաստաթուղթ, որը`
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 ա)    ցանկացած անձի կամ հիմն արկի կողմի ց կեղծվել կամ որևէ 
նյութական ձևով փոփոխվել է, բացի նրանցից, որոնք 
օրինական կարգով լիազորված են պետության անունից 
պատրաստել կամ տալ մուտքի/ելքի կամ անձը հաստատող 
փաստաթուղթ, կամ

բ)  տրվել է ոչ պատշաճ ձևով կամ ստացվել է ոչ ճիշտ տվյալներ 
ներկայացնելու, կաշառակերության կամ հարկադրանքի 
օգնությամբ կամ որևէ այլ անօրինական ձևով, կամ

գ) օգտագործվում է ոչ թե օրինական տիրոջ, այլ ուրիշ 
անձի կողմի ց (ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազմակերպված 
հանցավորության դեմ կոնվենցիան լրացնող Ցամաքով, 
ծովով և օդով մի գրանտների անօրինական ներս բերելու 
դեմ 2000թ. թիվ 1 Արձանագրություն, հոդ. 3, «գ» ենթակետ)

13. Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանք` որևէ 
պատ ժի սպառնալիքի տակ որևէ անձից պահանջվող 
ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, որի համար 
այդ անձը կամավոր չի հայտնել իր համաձայնությունը, 
բացառությամբ հարկադիր կամ պարտադիր աշխա-
տանք ներին վերաբերող այն դրույթների, որոնք 
ամրագրված են ԱՄԿ-ի թիվ 29 Կոնվենցիայի 2-րդ հոդ-
վածի 2-րդ մասում, Մարդու իրավունքների և հիմն արար 
ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ. նոյեմ-
բերի 4-ի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ու 
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 
մի ջազգային դաշնագրի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 
(ԱՄԿ-ի Հարկադիր կամ պարտադիր աշ խատանքի մասին 
կոնվենցիա, հոդ. 2, մաս 1)

14. Հյ� սվածք` ընդհանուր գործառույթով, կազմվածքով 
և/կամ ծագմամբ մի ավորված բջիջների և ոչ բջջային 
կառուցվածքների համակարգ (Մարդկանց, մարդկային 
օրգանների և հյուսվածքների առևտրի դեմ պայքարում 
ԱՊՀ Մասնակից պետությունների համագործակցության 
մասին համաձայնագիր, 2006թ., հոդ.1)

15. Տ� ժող` մարդկանց թրաֆիքինգի մե ջ ներքաշված ցան-
կացած ֆիզիկական անձ (Եվրոպայի խորհրդի 2005թ. 
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Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի 
մասին կոնվենցիա, հոդ.4)

16. Օրգան` օրգանիզմի  մաս, որն իրենից ներկայացնում է 
հյուսվածքների էվոլյուցիոն կազմավորված հա մա լիր` 
մի ավորված ընդհանուր գործառույթով, կառուց վածքային 
կազմվածքով և զարգացմամբ (Մարդկանց, մարդկային 
օրգանների և հյուսվածքների առևտրի դեմ պայքարում 
ԱՊՀ Մասնակից պետություն ների համա գործակցության 
մասին համաձայնագիր, 2006թ., հոդ.1)

17. Շահագործ� մ` նվազագույնը ներառում է այլ անձանց 
մարմն ավաճառության շահագործումը կամ սեքսուալ 
շահագործման այլ ձևերը, հարկադիր աշխատանքը կամ 
ծառայությունները, ստրկությունը կամ ստրկությանը 
հա մանման սովորույթները, անազատ վիճակը կամ 
մարմն ի մասերը կորզելը (ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազ-
մակերպված հանցավորության դեմ կոնվենցիան լրացնող 
Մարդկանց, հատկապես կանանց և երե խա ների առևտրի 
կանխարգելման, արգելման և պատ ժի մա սին 2000թ. թիվ 
2 Արձանագրություն, հոդ.3, «ա» են թակետ)

18. Ստրկ� թյ� ն` անձի վիճակը կամ դրությունը, ում նկատ-
մամբ իրականացվում են սեփականության իրա       վունքին 
բնորոշ բոլոր կամ որոշակի լիազորու թյուն ները (ՄԱԿ-ի 
Ստրկության, ստրկավա ճառության և ստրկությանը հավա-
սարազոր ավանդույթների վերաց ման մասին Լրացուցիչ 
կոնվենցիա, 1956թ., հոդ.7, «ա» ենթակետ)

19. Ստրկ� թյանը հավասարազոր վիճակը ներառում է 
պարտքի դիմաց աշխատանքը, ճորտային աշ խա տանքը, 
պարտադրված կամ հարկադիր ամուս նու թյունը և ապագա 
շահագործման նպատակով երե  խա ների ծննդաբերումը 
(ՄԱԿ-ի Ստրկության, ստրկա  վա ճառության և ստրկությանը 
հավասարազոր ավան դույթ ների վերացման մասին 
Լրացուցիչ կոն վենցիա, 1956թ., հոդ.1)
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Մարդկանց շահագործման դեպքերի 

նկարագր� թյ� ններ

«Յոթ հոգով մի  փոքր սենյակում էինք մն ում, որտեղ նույնիսկ 
տարրական կոմունալ հարմարություններ չկային: Համարյա մի շտ 
կիսասոված էինք. օր էր լինում` ցամաք հաց էինք ուտում, լինում էր` 
կաղամբի կոթեր, օր էլ է եղել` բան չենք կերել: Ութ ամի ս այդպես 
արդեն աշխատել էինք, երբ իմացանք, որ Խ-ը ոչ մի  կոպեկ մե ր 
տուն չի ուղարկել` չնայած որ եղբոր գերեզմանով էր երդվում, որ 
տնեցիք ամե ն ամի ս փողը ստանում են»,- պատմում է Գյումրու 
բնակիչ, 42-ամյա Ռ. Կ-ն:

Դեկտեմբերի 8-ին Շիրակի մարզի առաջին ատյանի 
դատարանում սկսվեց Խ. Մ.-ի դեմ հարուցված քրեական գործի 
դատաքննությունը: Նա մե ղադրվում է Ռ. և է. Կ.-երին, Ա.Գ.-ին 
հավաքագրելու և Ռուսաստանի Դաշնության Թաթարստանի 
հանրապետության Ալմե տևսկ քաղաքում ավելի քան մե կ տարի 
աշխատանքային շահագործման ենթարկելու մե ջ:

Մինչև Թաթարստան մե կնելը Ռ-ն աշխատում էր Ծաղ  -
կաձորում` շինարարության վրա: Երբ ավարտվեցին աշխա-
տանքները, վերադարձավ Գյումրի: 2003թ.-ի դեկ տեմ բերին 
Գյումրիում հարազատներից մե կի թաղման արա րողության ժա-
մա նակ հանդիպում է մորաքրոջ տղային` Խ-ին և պատմում, որ 
նյութական ծանր վիճակում է և աշխատանք է փնտրում: Խ-ը 
նրան պատմում է, որ իր ընկերներից մե կը` Մ-ն, Թաթարստանում 
շինարարության վրա աշխատող խումբ է հավաքում, և նրանք 
մի ասին կարող են մե կնել: Ռ-ն համաձայնվում է: Որոշ ժամանակ 
անց Խ-ը գնում է Ռ-ի տուն` գործի մանրամասները քննարկելու: 
Ռ-ի ու նրա կնոջ` Հ. Կ.-ի հետ զրույցի ընթացքում Խ-ն ասում է, 
որ ամսական վճարը վարպետի գործի համար կկազմի  մոտ 400 
դոլար, իսկ բանվորի համար` մոտ 350 դոլար, որից կհանվի 
ապրուստի ամսական գումարը` 50 ԱՄՆ դոլար:

Ռ-ն որոշում է իր հետ վերցնել նաև 16-ը նոր լրացած որդուն` 
է-ին, և իր կնոջ եղբորը` Ա-ին: Քիչ փող չէր առաջարկում: Ու քանի 
որ մե ծ ընտանիք ենք, հոգսերն էլ շատ են` մե ծ տղաս հիվանդ էր, 
բանակի, համալսարան ընդունվելու հարց կար, դրա համար էլ 
մտածեցի` վատ չի լինի, որ փոքր տղաս էլ Ռ-ի հետ գնա: Իսկ Խ-ի 
առաջ պայման դրեցի, որ է-ին Ռ-ից չբաժանի, պետք է մի ասին 
աշխատեն: Նա էլ համաձայնվեց, - պատմում է Հ. Կ.-ն:
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Խ-ն ասում է, թե ճանապարհածախսի գումար չունի, և նրանք 
պետք է գումար ճարեն մե կնելու համար: Հետո էլ վստահեցնում 
է, որ հասնելուց ամե նաշատը 20 օր հետո այն կուղարկեն: 
Ուստի, Ռ-ն ու Ա-ն տոկոսով 300 դոլար են վերցնում ու ապրիլի 
25-ին մե կնում: Հասնելուն պես Ռ-ն ու Ա-ն իմանում են, որ 
աշխատելու են Խ-ի ղեկավարությամբ: Խ-ը Ռ. և է. Կ.-երին ու 
Ա-ին մի  քանի այլ բանվորների հետ բնակեցնում է Ալմե տևսկի 
մոտ գտնվող Տեխսնաբ գյուղում վարձակալած սենյակում, որտեղ 
անկողիններից բացի ոչինչ չի լինում:

«Առավոտ 7-ից, երբեմն  էլ 6-ից գնում էինք աշխատելու: 
Չնայած նախապես պայմանավորվել էինք աշխատել մի նչև 
իրիկվա 7-ը կամ ամե նաուշը 8-ը, լինում էր` գիշերը 1-ին ու 2-ին էինք 
գալիս: Նորմալ հաց չէինք ուտում: Մի անգամ էլ հիվանդացա, ոչ 
դեղ առավ, ոչ էլ բժիշկ կանչեց: Որ մի  բան էլ ուզում էինք, ասում 
էր` փող չունեմ, լավ չեք աշխատում, փողը քիչ ա: Բայց երդում էր 
ուտում, որ աշխատածներս տուն ա ուղարկում»,- պատմում է Ա. 
Գ.-ն:

Որոշ ժամանակ անց Խ-ը գրանցման հարցերը լուծելու 
պատրվակով հավաքում է նրանց անձնագրերը, հետո էլ 
հայտարարում, թե գործ չկա ու դրա համար էլ պետք է ուրիշ 
բրիգադիրի մոտ ուղարկի աշխատելու: 2004-ի հունիսին Խ-ը Ռ-ին 
առանց է-ի ուղարկում է Նուրլատ գյուղ: Մոտ 7 ամի ս աշխատել-
ուց հետո Ռ.-ն վերադառնում է ու տեսնում, որ Խ-ը դաժան ծեծի                         
է ենթարկել է-ին:

«Երեխան ասել էր` փող տուր տուն զանգեմ, տեսնեմ ինչ 
կա: Նա էլ ծեծել էր երեխուն: Հետո էլ մի  փչացած հեռախոս էր 
նվիրել ու խոստացել, որ կլիցքավորի, բայց ոչինչ էլ չէր արել: 
Ընդհանրապես շատ էր լինում, որ խմած գալիս էր ու ծեծկռտուք 
սարքում: Իսկ բողոքել չէինք կարող, քանի որ ոստիկանների հետ 
լավ հարաբերությունների մե ջ էր»,- դատարանում ասաց Ռ.Կ-ն:

Մի քանի անգամ էլ Ա. Գ-ն է ծեծվել, երբ տուն վերադառնա-
լու համար Խ-ից անձնագիրն է պահանջել: Այսպես ամի սներ 
շարունակ Խ-ը Կ-երի ու Ա.Գ.-ի` տարբեր խմբերում աշխատելուց 
եկամուտ էր ստանում, իսկ նրանց հայտարարում, թե վատ են 
աշխատել, դրա համար էլ գործատուները չեն վճարել:

Այդ ընթացքում Գյումրիում Հ. Կ.-ն մի  քանի անգամ այցելել է 
Խ-ի բնակարան` նրա ընտանիքից ինչ-որ լուր իմանալու:
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«Շատ վատ էին ինձ ընդունում, կոպտում էին ու ասում, որ 
ոչ մի  տեղեկություն չունեն: Մի օր էլ նրանց մոտից հենց տուն 
վերադարձա, Խ-ը զանգեց ու սկսեց սպառնալ ու պահանջել, որ 
իր ընտանիքին չանհանգստացնեմ: Հետո էլ Ռ-ի հետ խոսեցի, 
ասացի, որ հայրը վատ է, մե ծ տղային էլ հոսպիտալ են պառկեցրել, 
տոկոսներն էլ մի  կողմի ց. գումար է հարկավոր: Զարմացավ, 
կարծում էր փող ենք ստանում: Հետո էլ կաշկանդված ասաց, 
թե ամե ն ինչ լավ կլինի, որ չբողոքեմ: Մի անգամ էլ Խ-ը զանգեց                    
ու սպառնաց, թե եթե նորից ընտանիքին անհանգստացնեմ                  
կամ բողոք գրեմ, է-ի գլուխը փաթեթավորած կուղարկի»,- պատ-
մում  է Հ.Կ.-ն:

Սակայն Հ.Կ.-ն 2004-ի նոյեմբերից սկսում է տարբեր 
ատյաններ բողոքներ գրել: Ռ. ու է. Կ.-երը և Ա. Գ.-ն հետախուզման 
մե ջ են հայտնվում: Հետո բողոքները հասնում են Մոսկվա, 
որտեղից էլ հարցում է կատարվում Թաթարստան: 2005-ի 
մայիսին Թաթարստանի մի գրացիայի վարչությունը ձերբակալում 
է Ռ. Կ.-ին և ուղարկում Կազան: Ռ-ը Կազանի բանտում 2 ամի ս 
է անցկացնում, որի ընթացքում ձերբակալվում են որդին` է-ն 
ու Ա.Գ.-ն: Հուլիսին Ռ. և է. Կ.-երն ու Ա. Գ.-ն վերադառնում են 
Հայաստան:

Խ-ը դատավարության ընթացքում հրաժարվեց պա-
տասխանել հարցերին և հայտարարեց, որ պնդում է նախաքն-
նական ցուցմունքները: Նա նախաքննական ցուցմունքում 
պատմե լ է, որ Ռ. Կ.-ն խաբել է իրեն, թե լավ վարպետ է, և որ նրա 
կատարած ցանկացած գործ բողոքի տեղիք է տվել: է-ն ու Ա.Գ.-ն 
էլ լավ չեն աշխատել, դրա համար էլ ինքը ոչ մի  գումար չի ստացել: 
Ինչ վերաբերում է սննդին ու ծեծին, սուտ է: Բացի այդ, ինքը 
որոշակի գումար է նրանց վճարել, սակայն ապացուցել չի կարող:

Դատարանը Խ-ին դատապարտեց 5 տարի ազա տազրկման 
և պարտավորեցրեց Ռ. և է. Կ.-երին ու Ա.Գ.-ին վճարել 11 հազար 
400 ԱՄՆ դոլար:

***

18 տարեկան մի  երիտասարդ ԱՄՔՈՐ-ի գործընկեր 
կազմակերպության կողմի ց ուղղորդվել էր ԱՄՔՈՐ-ի ապաս  -
տարան: Հարցազրույցից պարզվել էր, որ նա թրա ֆիքին գից տուժած 
է: Նրա պատմությունը կարող է արտա սովոր թվալ, սակայն ունի 
շատ նմանություններ այլ տուժած ների պատմությունների հետ: 
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Նա երեք տարեկան էր, երբ ընտա նիքը տեղափոխվեց Երևան: 
Նրա հայրը մահացավ: Տղայի ավելի երիտասարդ քույրերին և 
եղբորը ուղարկեցին տարբեր մանկատներ: Որոշ ժամանակ նա 
սովորում էր հատուկ կրթական հաստատությունում, որտեղ, ըստ 
նրա, նա ապրում էր բավարար պայմաններում:

Երբ նա դարձավ 17 տարեկան, նրան տեղափոխեցին այլ 
մանկատուն, և նա այնտեղ մն աց մե կ տարի: 2006 թվականին 
նրա խորթ մայրը եկավ և ուժով տարավ նրան մանկատնից՝ 
պնդելով, որ կունենան իրենց տունը՝ լավ պայմաններով, և նա 
ոչնչի պակաս չի զգա: Իրականությունն այլ էր: Երբ նրանք հասան 
Երևան, պարզվեց, որ խոստացված «բնակարանը» մի  խղճուկ 
սառը ներքնահարկ է՝ մի  հիվանդանոցի ընդունարանի կողքին: 
Նրանք աթոռներ կամ մահճակալներ չունեին, այլ մի այն սեղան՝ 
սենյակում: Նա քնում էր հատակին: Խորթ մայրն ապրում էր իր 
ռուս ընկերոջ հետ: Նրանք երկուսն էլ շատ էին խմում և ոչ մի  
տեղ չէին աշխատում: Շուտով նրանք ստիպեցին տղային մուրալ 
փողոցներում և նրանից վերցնում էին հավաքած ամբողջ գումարը: 
Անգամ սահմանել էին, թե օրական որքան գումար պետք է բերի. 
ոչ պակաս, քան 5000 դրամ: Այն օրերը, երբ նա չէր կարողանում 
հավաքել անհրաժեշտ գումարը, ամե նածանրն էին, քանի որ նրան 
դաժանորեն ծեծում էին:

Ծեծից հետո նա հաճախ փախչում էր «տնից», բայց շուտով 
հայտնաբերվում և վերադարձվում էր տուն: Վերջապես, երբ 
նա հրաժարվեց վաստակած գումարը տալ իր «ծնողներին», 
նրա վրա եռացրած ջուր լցրին: Նրա մարմն ի վրա վառածի 
հետքեր ու կապտուկներ կային: Նա արդեն հոգնել էր ծեծից ու 
մուրացկանությունից: Նա իր ընկերոջից լսել էր Հայ օգնության 
մի ության մասին և դիմե ց նրանց: Այստեղից նրան ուղարկեցին 
ԱՄՔՈՐ և ներգրավեցին օգնության ծրագրում: Տղան ուզում էր 
սովորել դերձակի ու կոշկակարի արհեստները, նաև ցանկանում 
էր ֆլեյտա նվագել (ժամանակին նա մի  փոքր սովորել էր նվագել):

Օգնությունը տրամադրել է ԱՄՔՈՐ/ԺԱ ՀԿ -ի ծրագիրը

***
Հեռավոր լեռնային գյուղում բնակվող մի  տղամարդ, որն 

աշխատում է արտասահմանում, իր 16-ամյա համագյուղացուն 
առաջարկում է թողնել դպրոցն ու իր հետ մե կնել արտագնա 
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աշխատանքի: Տղան համաձայնում և արտասահմանում աշ խա -
տանքի է անցնում մի  մասնավոր գործարանում: Մի քանի շաբաթ 
անցնելուց հետո տղան հասկանում է, որ իրեն չեն պատրաստվում 
վարձատրել: Երբ տղան ցանկանում է թողնել աշխատանքը և 
հեռանալ, հրացանով զինված պահակը նրան արգելում է՝ ասելով, 
որ նրա համար գործարանատերը մե ծ գումար է վճարել, և նա կա-
րող է հեռանալ գումարը վերադարձնելուց հետո մի այն: Մեկ տարի 
է անցել, բայց տղան դեռևս աշխատում է այդ պայմաններում...

***
Բարձր առաջադիմություն ունեցող մի  ուսանողուհի երազում 

էր ուսումը շարունակել արտասահմանյան հեղինա կավոր 
ուսումն ական հաստատություններից մե կում: Աղջկա ծնողները 
չունեին բավարար մի ջոցներ իրենց դստեր՝ ար տասահմանում 
կրթությունը ապահովելու համար: Աղջկա ծա նոթներից մե կը,  
որն աշխատում էր արտասահմանում և շատ հարուստ մարդ էր, 
առաջարկում է նրան իր հետ մե կնել ար տասահման: Աղջիկն 
ընդունում է առաջարկը, իսկ այդ անձնավորությունը նրան 
արտասահմանում ստիպում է զբաղվել մարմն ավաճառությամբ...

***
Աղջիկը մատուցողուհի էր աշխատում  սրճարաններից մե կում: 

Երբ սրճարանը փակվում է, աղջկան փողոցում  հանդիպում է 
սրճարանի մշտական հաճախորդներից մե կը  և  առաջարկում 
է  գնալ Դուբայ այնտեղ շատ աշխատանք կա սրճարաններում, 
ռեստորաններում և բավականին լավ վար ձատրությամբ: Աղջիկը 
համաձայնվում է: Այդ կնոջ տանը նա հանդիպում է մե կ այլ կնոջ: 
Վերջինս բացատրում է, որ ավելի հեշտ է կանանց խմբով տանել: 
Նա վճարում է աղջկա տոմսի գումարը և 200 դոլար էլ տալիս 
է, որպեսզի աղջիկը թողնի ընտանիքի անդամն երին: Դուբայի 
օդանավակայանից կանանց տանում են փոքրիկ հյուրանոց և 
հրահանգում պատրաստ լինել հաճախորդներ ընդունելու: Աղջիկը, 
լսելով «հաճախորդ» բառը շատ է զարմանում. նրան ասել էին, որ 
պետք է մատուցողուհի աշխատի: Հաջորդ օրը ՙկազմակերպիչ՚ 
կինը գալիս է մի  արաբի ուղեկցությամբ: Պարզվում է, որ կանանց 
վաճառել են այդ արաբին, ու եթե կանայք չանեն այն,  ինչ նա 
ասեր, նա կարող էր նրանց հետ վարվել ինչպես կամե նար: Դա 
նրա երկիրն էր, և բոլորը կհավատային նախ և առաջ նրան, իսկ 
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ոստիկանությունն ու էմի գրացիոն պաշտոնյաները բողոքներ                
չէին ընդունի: Այդ օրվանից սկսվեց աղջկա թշվառ կյանքը...

***
Ամուսնու մահից հետո կինը մն ում է մե նակ չորս երեխաների 

հետ: Նա չէր կարողանում աշխատանք գտնել Հայաստանում: 
Հարևանուհին, որը նույնպես աշխատանք էր փնտրում, 
տեղեկացնում է, որ իր ծանոթներից շատերը աշ  խատանք են գտել 
Թուրքիայում՝ ավտոբուսային գործա կալների մի ջոցով: Նրանք 
մի ասին հասնում են Թուրքիա, մտնում գործակալություն, որտեղ 
նրանց արդեն սպասում էր մի  մարդ: Վերջինս նրանց գործ է 
առաջարկում իր գործարանի ճաշարանում՝ շաբաթական 200 
դոլար վարձավճարով՝ օրական 10 ժամ աշխատանքի դիմաց: Երբ 
շաբաթն անցնում է կանայք խնդրում են իրենց վարձատրել, բայց 
գործատերն ասում է, որ նրանք պետք է ավելի շատ աշխատեն 
և պետք է վերանայի նախնական պայմանավորվածությունը: Մեկ 
շաբաթ էլ կանայք աշխատում են առանց վճարի: Երկրորդ ամսվա 
վերջին, բազմաթիվ խնդրանքներից հետո, այդ մարդը վճարում 
է 100 դոլար: Ավելի ուշ, երբ կինը նորից է խոսակցություն բացում 
վարձատրության մասին (Երևանից նրան զանգել և տեղեկացրել 
էին, որ իր տղան հիվանդ է, և բուժման համար գումար է պետք), 
գործատերը սպառնում է էմի գրացիոն ոստի կանությանը հայտնել 
կնոջ ժա ետանց վիզայի մասին....

***
Երիտասարդ ընկերները երկար ժամանակ աշխատանք 

էին փնտրում: Վերջապես նրանցից մե կը թերթում կարդում է 
հայտարարություն՝ Իսպանիայում աշխատելու բավականին  
գրավիչ առաջարկի վերաբերյալ:

Հայտարարությունը թերթում զետեղած գործակալության 
մի ջոցով նրանք հասնում են Իսպանիա: Երիտասարդներին 
անմի ջապես տանում են ֆերմա՝ նարինջ հավաքելու: Առաջին իսկ 
օրը նրանց հետ պայմանագիր են կնքում: Այն գրված է լինում օտար 
լեզվով, երիտասարդները ոչինչ չեն հասկանում և մի այն կռահելով 
աշխատավարձի չափը՝ 250 եվրո, ստորագրում են: Հաջորդ 
օրվանից սկսվում է նրանց տաժանակիր աշխատանքը: Տղաներն 
աշխատում և ապրում էին աննկարագրելի ծանր պայմաններում: 
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Նրանք օրական աշխատում էին 12-15 ժամ և աշխատավարձ 
կարող էին ստանալ, եթե կատարում էին օրվա նորման՝ 27 արկղ 
նարինջ: Նրանք ապրում էին կիսաքանդ առանց պատուհանների 
խոնավ սենյակում, որտեղ չկար պահարան, աթոռ, սանհանգույց: 
Ընդհանուր լոգարանից օգտվելու համար հարկ էր ժամե րով 
հերթ կանգնել: Գործակալությունում նրանց խոստացել էին, որ 
երիտասարդներն արագ կհարստանան, բայց երիտասարդների 
մտքով չէր էլ անցնում, որ այդ պայմաններում աշխատելով նրանք 
արագ ուժասպառ կլինեն և, դժվար թե, գոնե կարողանան տուն 
վերադարձի համար գումար վաստակել...

***
Քաղաքացի Կ.–ն գտնվում էր X երկրում ապօրինի (նրա 

մուտքի թույլտվության ժա ետը լրացել էր): Սակայն չէր 
ցանկանում վերադառնալ հայրենիք, քանի որ հիվանդ կնոջ 
վիրահատության համար ցանկանում էր գումար վաստակել: Նա 
դիմում է իր ծանոթներին, խնդրելով իր հետ տվյալ երկիր եկած իր 
անչափահաս տղային իրենց հետ տանել հայրենիք, որպեսզի ինքը 
հնարավորություն ունենա աշխատանք գտ նելու: Ծանոթները, 
չարաշահելով Կ.-ի խոցելի վիճակը, նրա անչափահաս տղային 
հանձնեցին «բարեգութ» մի  ընտանիքի համարյա որպես ստրուկ 
աշխատեցնելու համար… 
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ԱՂԲՅ� ՐՆԵՐ

Միջազգային և ազգային իրավական ակտեր

1. Մարդու իրավունքների 1948թ. համընդհանուր հռչա կագիր
2. «Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ 

պայքարի մասին» ՄԱԿ-ի 2000թ. կոնվենցիա
3. «Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի 

կանխարգելման, արգելման ու պատժի մա սին» Պալերմոյի 
2000թ. արձանագրություն

4. «Ցամաքով, օդով և ծովով մի գրանտների անօրի նա կան 
ներմուծման դեմ» Պալերմոյի 2000թ. արձանա գրություն

5. Եվրոպայի խորհրդի 2005թ. «Մարդկանց շահագործման 
(թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մի ջոցների մասին» 
կոնվենցիա

6. ՄԱԿ-ի 1926թ. «Ստրկության դեմ պայքարի մասին» կոն-
վենցիա

7. ՀՀ Սահմանադրություն
8. ՀՀ քրեական օրենսգիրք
9. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
10. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի 

որոշումը «ՀՀ-ում 2013-2015 թ.թ. մարդկանց շահա գործման 
/թրաֆիքինգի/ դեմ պայքարի կազմա կերպ ման ազգային 
ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
հաստատելու մասին»:

11. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի 
որոշումը «ՀՀ-ում 2010-2012 թ.թ.  մարդկանց շա հա   գործման 
/թրաֆիքինգի/ դեմ պայքարի կազ մա կերպման ազգային 
ծրագիրը և ծրագրի իրա կանաց ման ժամանակացույցը 
հաստատելու մասին»:

12. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի 
որոշումը «ՀՀ-ում 2007-2009 թ.թ.  մարդկանց շահա-
գործ ման /թրաֆիքինգի/ դեմ պայքարի կազմա կերպ-
ման ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման 
ժամանակացույցը հաստատելու մասին»:
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13. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի 
որոշումը «Մարդկանց շահագործման /թրաֆիքինգի/ 
ենթարկված անձանց ազգային ուղղորդման կարգը 
հաստատելու մասին»:

14. Տնտեսական և սոցիալական խորհուրդ. Մարդու իրա-
վունքների և մարդկանց թրաֆիքինգի առաջարկ վող 
սկզբունքներ և ուղենիշեր: ՄԱԿ, 20 մայիսի, 2002թ. Էջ 4-6
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Ուս� մն ասիր� թյ� ններ, ձեռնարկներ և էլեկտրոնային 

աղբյ� րներ

1. Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրա-
ֆիքինգի դեմ պայքար իրականացնող իրավապահ 
մարմի նների վերապատրաստման կարիքների գնա հա -
տման զեկույց: Դեկտեմբեր, 2007, էջ 21

2. Մարդկանց թրաֆիքինգի մասին ԱՄՆ պետդեպար-
տամե նտի 2012 թվականի զեկույցը. http//www.state.gov/
documents/organization/195802

3. ՀՀ քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Գ. Ղազինյանի 
խմբագրությամբ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007:

4. Երեխաները Հայաստանի մանկատներում և հատուկ 
դպրոցներում. Թրաֆիքինգի և շահագործման  հա վանա-
կան զոհեր: Երևան, ՀՕՄ, 2005

5. Երեմյան Ա., Թումասյան Դ., Ղամբարյան Ա., Պետրոս-
յան Տ. Հայաստանի Հանրապետությունում մար դու թրա-
ֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի իրա վա կան 
հիմունքները: Երևան, 2011թ. 

6. Լ.Մելքոնյան, Ինչպես կազմակերպել թրաֆիքինգի դեմ 
պայքարը համայնքներում. Ձեռնարկ ՀԿ-ի համար, Երևան, 
ՄՄԿ, 2006

7. Ս. Պետրոսյան, Ռ. Մուրադյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խա-
չատրյան,  Կ. Նահապետյան  Թրաֆիքինգ (մարդ կանց 
շահագործում), Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, ՄՄԿ, 
Երևան, 2010

8. Ն. Ասատրյան, Թրաֆիքինգ (մարդկանց շահագործում), 
Գրքույկ ծնողների համար, ՄՄԿ, Երևան, 2010

9. Ս. Պետրոսյան, Ռ. Մուրադյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. 
Խաչատրյան,  Կ. Նահապետյան  Թրաֆիքինգ (մարդ-
կանց շահագործում), Ձեռնարկ սովորողների համար, 
ՄՄԿ, Երևան, 2010:

10. Մ. Անտոնյան, Ա. Սահակյան, Թրաֆիքինգ. Սոցիա-
լական աշխատանքը թրաֆիքինգի զոհերի հետ: Ձեռնարկ 
ուսանողների համար: Եր., 2010:
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11. Գ. Շահինյան, Վ. Ավակովա, Թրաֆիքինգի կան խար  գելում 
և աջակցություն զոհերին: Ձեռնարկ «Զբաղ վա ծության 
պետական ծառայության» և սո ցիա  լական ծառայության 
տարածքային գործակա լությունների աշխատողների 
համար, Եր., 2006:

12. Երեխայի թրաֆիքինգը և շահագործումը Հայաստանում, 
ուսումն ասիրություն թիրախ խմբերի երեխաների և հան-
րային իրազեկվածության վերաբերյալ, Եր., 2009:

13. Հայ մի գրանտների ապօրինի առևտուր և աշխատան-
քային շահագործում: Սոցիոլոգիական հետազոտություն: 
Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիա: Եր., 2005:

14. Վ. Ավակովա, Հ. Էդիլյան, Ե. Շատվորյան, Հայաստանում 
թրաֆիքինգի զոհերին ցուցաբերված աջակցությունը: Եր., 
2007:

15. Криминология/Под ред.В.Н.Кудрявцева.Москва, Юрист, 
2002г. 

16. Марион Паюметс, Тийу Лаан: Торговля людьми: мето-
до логия работы с молодежью, Copyright International 
Organization for Migration, 2005

17. Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в Росии, М. 2006.
18. Тюрканова Е.В. Принудительный труд в современной 

России: неурегулируемая миграция и торговля людьми. 
Женева, 2006.

19. Грани глобализации. Трудные вопросы современного 
развития. М., 2003.

20. Паюметс М., Лаан Т. Предупреждение торговли людьми: 
методология работы с молодежью. МОМ, Таллин, 2005.

21. P. Degani. Human Rights and Traffi  cking in Women and Young 
People, An Educational Toolkit for Teachers and Students, 
Padua, 2007. 

22. Կանանց և երեխաների անօրինական փոխադրումն երը 
ՀՀ-ից: Ուսումն ասիրություն: ՄՄԿ, 2001:

23. Farley, Melissa; Barkan, Howard (1988) Prostitution, Violence 
Against Women, and Posttraumatic Stress Disorder, Women & 
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Health, 27 (3): 37-49. 1998, The Haworth Press, Inc., http://
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24. Training manual for combating traffi  cking in Women and 
Children, Save the Children (UK) and IOM, Myanmar, 2001. 
Online at: http://www.un.or.th/Traffi  cking Project/traffi  cking_
manual.pdf

25. Traffi  cking in Persons. Global Patterns, UN offi  ce for Drug 
Control and Crime Prevention, http://www.unodc.org/unodc/
en/human-traffi  cking/index.html?ref=menuside

26. BBC  “Slavery today – Features and Analysis on Forced Labor in 
the 21st Century» . http://news.bbc.uk/2/shared/hi/world/05/
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Գրական� թյ� ն ինտերակտիվ մե թոդների մասին 

 Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան և ուրիշներ, Հասարակա-
գիտության ինտեգրված ուսուցում: Ուսումնական ծրագրի 
մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ, ԱՅՌԵՔՍ, 
Երևան, Լուսաբաց, 2006:

 Ս.Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան և այլք, Հասարա կա գի-
տության ուսուցման արդի հիմնահարցեր, ԱՅՌԵՔՍ, 
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2005:

 Ս.Խաչատրյան, Ս.Պետրոսյան և ուրիշներ, Քաղա քա-
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Դեպքերի նկարագրություններ և անդրադարձ մարդկանց 

թրաֆիքինգի խնդիրներին ԶԼՄ-ներում 

Քանի որ տարիների ընթացքում բազմաթիվ հոդվածներ են 
գրվել թրաֆիքինգի թեմայով, առավել նպատակահարմար է 
պարզապես նշել ԶԼՄ-ների կայքէջերի հասցեները: Այցելելով 
ստորև նշված կայքէջերը պետք է որոնման պատուհանում գրել 
«թրաֆիքինգ» բառը և մուտք անել: Նոր էջում կբացվեն տվյալ 
ԶԼՄ-ի բոլոր հոդվածների վերնագրերը, որոնցում կա անդրադարձ 
թրաֆիքինգին:

1. Հետք (Հետաքննող լրագրողներ) online.   www.hetq.am
2. «Առավոտ» լրագրի կայքէջը.  www.aravot.am
3. «Հայոց աշխարհի» կայքէջը.  www.armworld.am
4. «Երկիր» լրագրի կայքէջը http://www.yerkir.am
5. «Հայաստանի Հանրապետության» կայքէջը. http://www.

hhpress.am
6. «Դատական իշխանություն» ամսագրի կայքէջը http://

www.judge.am/index.php?option=com_content&view=article
&id=49&Itemid=58&lang=am

Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման հիմնախնդրին 

առնչվող վավերագրական և գեղարվեստական ֆիլմեր

Մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման հիմնախնդրին 
առնչվող վավերագրական և գեղարվեստական ֆիլմերի թարմաց-
վող ցանկը և համապատասխան հղումները կարող եք գտնել 
հետևյալ կայքում՝ http://humantrafficking.wordpress.com/human-
trafficking-movies/



Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպ� թյ� ն

«Մարդ�  թրաֆիքինգ և շահագործ� մ»

Ուս� մն աօժանդակ ձեռնարկ դասախոսների և 
� սանողների համար

Հրատարակության պատրաստեց` ՄՄԿ-ի Հայաստանում
 ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժինը

îå³·ñí³Í ¿ §²êàÔÆÎ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ:

ø. ºñ¨³Ý, ê³Û³Ã-Üáí³ 24 (·ñ³ë»ÝÛ³Ï)

Ð»é. (374 10) 54 49 82, 62 38 63

¾É. ÷áëï info@asoghik.am

Հեղինակներ՝ Ս. Պետրոսյան, Հ. Խաչատրյան
Մասնագիտական խմբագրությունը՝ Ն. Ասատրյանի

Համակարգչային ձևավորումը՝ Ա. Մեսրոպյանի
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