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ԱՌԱՋԱԲԱՆ  
 

 
Հիմնվելեվ 1990-ականներին ՄԱԿ-ի գլոբալ համաժողովների որոշումների վրա` 2000թ.-ին 
Հազարամյակի հռչակագիրով  ՄԱԿ-ը արտահայտեց իր հստակ դիրքորոշումը զարգացման իրավունքի, 
խաղաղության և անվտանգության, գենդերային հավասարության, աղքատության բազմաթիվ 
դրսևորումների կրճատման և մարդկության շարունակական զարգացման ուղղությամբ:   Սույն 
համաձայնագրում, որը ստորագրվել է 147 երկրների ղեկավարների և 189 երկրների կողմից, տեղ են գտել  
Հազարամյակի զարգացման ութ նպատակները` այդ թվում , 18 ժամանակային թիրախները:   
 
Նպատակների և թիրախների ուղղությամբ առաջընթացը վերահսկելու  նպատակով,  Միացյալ ազգերի 
համակարգը` ներառյալ Համաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, ինչպես նաև 
ՏՀԶԿ-ի զարգացմանն օժանդակող թիրախային խումբը, գլխավոր քարտուղարի գրասենյակում 
համաձայնության եկան 48 քանակական ցուցանիշների շուրջ: Ցուցանիշները մշակվել են միջպետական 
մակարդակով` նպատակ ունենալով վեր հանել գլոբալ համաժողովների որոշումներից բխող 
ցուցանիշները:  2001թ.-ի սեպտեմբերին ՙՄԱԿ-ի Հազարամյակի հռչակագրի դրույթների իրականացման 
ուղիները՚ վերնագրված իր զեկույցում, կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը համաժողովի 
մասնակիցներին  ներկայացրեց հռչակագրի նպատակները, թիրախները և ցուցանիշները:  
 
Սույն ձեռնարկում ներկայացվում են նպատակների և թիրախների վերահսկման նպատակով կիրառվող 
ցուցանիշների սահմանումները, հիմնավորումը, հայեցակարգերը և տվյալների աղբյուրները: Այն 
տարածվում է նաև նախկին ընթացակարգերի վրա, որով ՄԱԿ-ի կողմից ազգային առաջընթացը 
գնահատելու նպատակով` մեթատվյալներ են տրամադրվում սոցիալ-տնտեսական նորմատիվային 
ցուցանիշների վերաբերյալ:  1-7 նպատակների ցուցանիշները այդ շրջանակի ենթախմբերն են:  
 
Սույն Ձեռնարկը կազմվել է ՄԱԿ-ի զարգացման խմբի` Համաշխարհային բանկի մասնակցությամբ, 
ՄԱԿ-ի` բնակչության հիմնադրամի նախագահությամբ,  ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի և Զարգացման 
ծրագրի փոխնախագահությամբ, կողմից ձևավորված  միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի 
կողմից: ՄԱԿ-ի Զարգացման խմբի անունից ցանկանում եմ շնորհակալությունս հայտնել այն բոլոր 
գործակալություններին և անհատներին  (տես ստորև), ովքեր իրենց նպաստն են բերել ձեռնարկի 
ստեղծման աշխատանքներում, այդ թվում, ՄԲ Միջազգային զարգացման նախարարությանը, որը 
ստանձնեց ձեռնարկի վրա աշխատող կարճաժամկետ փորձագետների ֆինանսավորումը:   
 
Հավատացած եմ, որ տարբեր գերատեսչությունների միջև շոշափելի համագործակցության նշյալ 
օրինակը օգտակար կլինի միջազգային հանրության համար` ամրապնդելով ազգային վիճակագրական 
ներուժը, բարելավելով վերահսկման աշխատանքները: Ուզում եմ հավատալ, որ նշյալ 
համագործակցությունը շարունակական բնույթ կկրի` թույլ տալով հետագայում նույն ոգով վերանայել  և 
արդիականացնել այն: 
 
 
 
Մարկ Մալլոխ Բրաուն 
ՄԱԿ-ի Զարգացման խմբի Նախագահ 
 

.  
 
 
սեպտեմբեր,2003թ.
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A, C. E, F, R, S http://unstat.un.org.unsd/pubs/  կայքէջում տեղ գտած արաբերեն, չինարեն, անգլերեն, 

ռուսերեն և իսպաներեն լեզուներով նյութերը  
ԸԵԳ  ընդհանուր երկրի գնահատում 
ՔՖԱ  քլորոֆտորածխաջրածիններ 
ԾԱԲ  ծախք, ապահովագրություն, բեռնափոխադրում 
ԲԱՑՀ  բարեկեցության առանցքային ցուցանիշների հարցաշար /Աֆրիկայի համար/  
ՏՀԶԿ ԶԱԿ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության /Զարգացմանն 

աջակցության կոմիտե   
ԺԱՀ  Ժողովրդագրական և առողջապահության հարցերով հետազոտություն 
ՄԱՏՎՌ միջազգայնորեն առաջարկվող տուբերկուլյոզի վերահսկման ռազմավարություն  
ԴԿԿ  դիֆտերիա, կարմրախտ, կապույտ հազ 
ԻԸԾ  Իմունացման ընդլայնված ծրագիր  
ՄԱ ՊԳԾ Միավորված ազգերի պարենի և գյուղատնտեսության ծրագիր  
ՍԱ  սահմանում ազատ 
ՀՆԱ  Համախառն ներքին արդյունք 
ՀՆԵ  Համախառն ներքին եկամուտ 
ՀԱԱ  Համախառն ազգային արդյունք 
ԿՏԲՀ                  Տնային տնտեսությունների բյուջեի հետազոտություն 
ՊԾԲԱԵՆ Պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնություն   
ԵՍԾՀ  Եկամտի, սպառման և ծախսերի հետազոտություն  
ԱՄԿ  Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 
ԱՄՀ  Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 
ՄՄ  Միջպառլամենտական միություն 
ԿՄՍԴ  Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում, 1997թ. տարբերակ  
ՏԳՄՉԴ  Բոլոր տնտեսական գործունեության տեսակների միջազգային չափորոշիչների հիման 

վրա դասակարգում  
ՀՀ ՄՄ  Հեռահաղորդակցման միջազգային միություն 
ԲԲՊՄՄ/ԲՀՄ  Բնության և բնական պաշարների պահպանության միջազգային միություն-   
  Բնապահպանության համաշխարհային միություն 
կգ  կիլոգրամ 
ՊԶԵԱՀ  պակաս զարգացած երկրների աշխատուժի հետազոտություն 
ԿՊԳՈՒ կենսապայմանների գնահատման ուսումնասիրություն  
ԲՑԿՀ  բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտություն  
ԱՎԱԿ  Առողջապահության վիճակագրության ազգային կենտրոն  
ՊՕԶ  պաշտոնական օժանդակություն զարգացման նպատակով 
ՕՔՀ  օզոնաքայքայիչ հատկություն 
ՏՀԶԿ  Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն  
ԱՀ  անհատական համակարգիչներ 
ԳՀ  Գնողունակության համարժեքություն 
ԱՆԶԲ  առևտրի ներուժի զարգացման տվյալների բազա 
ԱՎՏՀ  Առևտրի վերլուծության և տեղեկատվական համակարգեր  
ՄԱ ԲԾ  ՄԱ Բնակավայրերի ծրագիր  
ՄԱ ԶՄԾ ՄԱ համատեղ ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարի ծրագիր 
ՄԱ ԶԾ  ՄԱ Զարգացման ծրագիր 
ՄԱ ԿԳՄԿ ՄԱ Կրթական, գիտական և մշակութային հարցերով կազմակերպություն  
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Ներածություն   
 
 
ՙՀազարամյակի զարգացման նպատակների մոնիտորինգի ցուցանիշներ; սահմանումներ, 
հիմնավորում, հայեցակարգ և աղբյուրներ՚-ը ընդգրկում է համաձայնեցված քանակական 
ցուցանիշների վերաբերյալ այն հիմնական մեթատվյալները, որոնք հնարավորություն են տալիս 
վերահսկել ՄԱկ-ի Հազարամյակի Հռչակագրից (աղյուսակ) բխող ութ նպատակների և 18 թիրախների  
իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների զարգացումը: Տարբեր չափանիշների հիման վրա 
մշակված ցուցանիշների ցանկը պարտադիր բնույթ չի կրում, ուստի, ազգային զեկույցներ գրելիս պետք 
է հաշվի առնվեն տվյալ երկրի առանձնահատկությունները, տարբեր շահագրգիռ կողմերի 
կարծիքները:   
 
Հիմնական ցուցանիշները ընտրելիս հաշվի է առնվել հինգ առանցքային չափանիշ` 
■     Հազարամյակի զարգացման նպատակների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների առաջընթացը 
գնահատելու համար անհրաժեշտ և ճշգրիտ միջոցառումների առկայություն; 
■    Ցուցանիշները պետք է լինեն հստակ, երկակի մեկնաբանության տեղիք չտան և ապահովեն 
համադրելիությունը միջազգային ցուցանիշների հետ;  
■     Լիովին համահունչ լինեն միջազգայնորեն ընդունված ցանկերին և լրացուցիչ բեռ չհանդիսանան 
երկրների թիմերի, կառավարությունների և այլ գործընկերների համար;  
■     Հնարավորինս հիմնված լինեն միջազգային չափորոշիչների, հանձնարարականների  և լավագույն 
փորձի վրա;   
■     Ստացվեն լավ կազմավորված տվյալների աղբյուրներից, քանակապես գնահատելի և  ժամանակի 
ընթացքում համադրելի լինեն:   
 
Սույն ձեռնարկի նպատակն է ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին, ինչպես նաև շահագրգիռ տեղական և 
միջազգային կողմերին ներկայացնել ՀԶԾ նպատակների վերահսկաման համար օգտագործվող և 
ցուցանիշ հանդիսացող տվյալների աղբյուրները, դրանց   սահմանումները, հիմնավորումը և 
հայեցակարգերը: Ինչպես ցուցանիշներն են դինամիկ և կարող են փոփոխվել երկրում իրավիճակի 
փոփոխությանը զուգընթաց, նույն կերպ էլ ժամանակի ընթացքում, հայեցակարգերի, սահմանումների 
և մեթոդաբանության փոփոխությունը կարող է հանգեցնել մեթատվյալների փոփոխության: 
 
Սովորաբար, ազգային տեղայնացված ցուցանիշների ընտրության և հավաքելուն առնչվող 
խնդիրներով խորհրդատվական աշխատանքներ պետք է իրականացվեն, որոնց, որպես կանոն, պետք 
է մասնակցի ազգային վիճակագրական գործակալությունը կամ այլ ազգային գերատեսչություն: 
Քննարկման առարկա պետք է հանդիսանան ազգային զարգացման առաջնահերթությունները, 
առաջարկվող ցուցանիշների ցանկը և տվյալների մատչելիությունը: ՄԱԿ-ի ազգային թիմը պետք է 
սերտորեն հանագործակցի ցուցանիշների ընտրության և համաձայնեցման խնդրում:     

Ազգային աղբյուրներ 
 
Որպես ցուցանիշ օգտագործվում են բացառապես մատչելի և որակյալ ազգային տվյալները: 
Շահագրգիռ կողմերը, մասնավորապես, ազգային վիճակագրական ծառայությունը, պետք է 
համաձայնության գան յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տվյալների աղբյուրի և քանակական 
մեծության վերաբերյալ: Ազգային վիճակագրական ծառայությունը պետք է տնօրինի այդ տվյալները, 
ինչպես նաև համապատասխան ցուցանիշները:   
 
Առանձին տվյալներ ստանալու համար կարելի է օգտվել տարբեր աղբյուրներից, որոնցից 
յուրաքանչյուրը պետք է մանրակրկտորեն դիտարկվի /քննարկվի/: Հնարավորության դեպքում, պետք 
է քննության առնվեն առկա տվյալների աղբյուրները և հաշվետվության ձևերը, հատկապես այն 
դեպքերում, երբ ճյուղային նախարարություններն վարում են իրենց վիճակագրական համակարգերը:    
Տվյալների բացակայության կամ գնահատման նպատակով` պետք է քննարկվեն նաև տվյալների 
միջազգային աղբյուրները:  
 
 
 



 

 

Մեթատվյալների ցանկեր 
 
Նպատակներին և թիրախներին ուղղված յուրաքանչյուր ցուցանիշի ուղղությամբ առաջընթացը 
գնահատելու նպատակով, ձեռնարկում ներկայացված է հետևյալ տեղեկատվությունը` ամբողջապես 
կամ մասնակիորեն; 
■     Պարզ աշխատանքային սահմանում   
■    Հասցեագրվող նպատակները և թիրախները  
■     Ցուցանիշների օգտագործման հիմնավորում 
■     Հաշվարկման մեթոդներ 
■     Տվյալների աղբյուրներ 
■     Հղումներ, ներառյալ նաև խնդրին առնչվող այլ միջազգային կայքէջեր 
■    Գնահատման պարբերականությունը 
■     Գենդերային և անհատական տվյալներին առնչվող խնդիրներ 
■    Ցուցանիշի սահմանափակումներ 
■  Տվյալների հավաքագրման, և տարածման աշխատանքներում ներգրավված ազգային և միջազգային 
գործակալություններ  
 
Մեր նպատակը ոչ թե յուրաքանչյուր ցուցանիշի վերաբերյալ հսկայածավալ տեղեկատվության 
տրամադրումն է, այլ ազգային թիմերին և շահագրգիռ կողմերին  ուղեցույց և տեղեկատվության 
աղբյուրներ տրամադրելը: Տեղեկատվության քանակը տարբեր ցուցանիշների համար տարբեր է` 
պայմանավորված միջազգային և ազգային մակարդակներում վերջինիս կարևորության աստիճանի 
վերաբերյալ քննարկումների արդյունքներով: Տեղեկատվությունը սահամանափակ է այն 
ցուցանիշների վերաբերյալ, որոնք դեռևս հստակորեն սահմանված կամ հիմնավորված չեն: 
Ակնկալվում է, որ դրանց հետագա կիրառման ընթացքում` գիտակցելով վերջիններիս 
կարևորությունը, դրանց վերաբերյալ առավել համապարփակ տեղեկատվություն կտրամադրվի: 
 
 
Հազարամյակի զարգացման նպատակների մոնիտորինգը գլոբալ բնույթ է կրում և իրականացվում է 
Գլխավոր Ասամբլեայի առջև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տարեկան հաշվետվությունների ինչպես 
նաև պարբերաբար ներկայացվող ազգային զեկույցների միջոցով: Գլոբալ զեկույցների հիմքում ընկած 
են միջազգային կազմակերպությունների կողմից հավաքված տվյալները, որոնք հիմնված լինելով 
ստանդարտ հայեցակարգերի, սահմանումների և մեթոդաբանության վրա` տարբեր երկրների միջև 
համեմատություն կատարելու առավել մեծ հնարավորություն են տալիս: Ազգային զեկույցներ 
կազմելիս, սովորաբար, օգտվում են ազգային աղբյուրներից` որպես կանոն, ազգային վիճակագրական 
համակարգերից ստացված տվյալներից: Ցուցանիշների համար օգտագործված մեթատվյալների 
ցուցակները կազմված են հիմք ընդունելով ազգային և միջազգային ստանդարտները 
/չափորոշիչները/: 
 
Հավելված 1-ում մեթատվյալներ են ներկայացված ազգային գնահատման շրջանակում ընդգրկված մի 
շարք լրացուցիչ ցուցանիշների վերաբերյալ: ՀԶՆ-ի 1-7 նպատակները այդ շրջանակի ենթախումբն են 
կազմում:  
Հավելված 2-ը տեղեկատվություն է պարունակում տնային տնտեսությունների հետազոտությունների, 
ինչպես նաև այն աղբյուրների  վերաբերյալ, որոնցից ստացվում են ցուցանիշների հիմքում ընկած 
տվյալները: Հավելված 3- ում ներկայացված են այս գործընթացում ներգրավված բոլոր 
գործակալությունների կայք-հասցեները: Հավելված 4-ում ներկայացված է Հազարամյակի զարգացման 
նպատակների և ցուցանիշների սահմանմանը նպաստած կարևորագույն համաժողովների և 
վեհաժողովների ցանկը: 
 



 

 

 
 
³ññ·³óÙ¼³ññ·³óÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ¼³ññ·³óÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
óáõó³ÝÇßÝ»ñ 
Հազարամյակի զարգացման 
նպատակները և թիրախները Զարգացման գնահատման ցուցանիշներ 

Նպատակ 1 Կրճատել ծայրահեղ 
աղքատությունն ու սովը 
 
 
Թիրախ 1 
Մինչև 2015 թվականը 1990 թվականի համեմատ, 
կիսով չափ կրճատել օրական 1 ԱՄՆ դոլարից 
պակաս եկամուտ ունեցող մարդկանց 
թվաքանակը 

Օրական 1ԱՄՆ դոլարից պակաս եկամուտ 
նեցող բնակչության մասնաբաժինը առկա 
ակչության թվաքանակում, % 

1Ա. Աղքատ բնակչության տոկոսը 
()Աղքատության ճեղքվածքը (աղքատության 
մակարդակ X աղքատության խորություն) 

Ամենաաղքատ քվանտիլի տեսակարար 
կշիռը ազգային սպառման մեջ,% 

 
Թիրախ 2 
Մինչև 2015 թվականը 1990 թվականի համեմատ, 
կիսով չափ կրճատել սովից տառապող 
մարդկանց թվաքանակը 
 
 

Մինչև 5 տարեկան երեխաների 
տեսակարար կշիռը % (պակաս քան 2 
ստանդարտ շեղումը) 

Նվազագույն պարենային զամբյուղից 
ցածր էներգետիկ սպառում ունեցող բնակչության 
մասնաբաժինը առկա բնակչության 
թվաքանակում, % (ծայրահեղ աղքատություն) 

ՀԶՆ 2    Ապահովել համընդհանուր 
տարրական կրթությունը 

 

 
Թիրախ 3 
Մինչև 2015 թվականն ամենուրեք ապահովել 
բոլոր երեխաների համար (հավասարապես` 
տղաների և աղջիկների) տարրական ընդհանուր 
կրթություն 
 
 

Տարրական ընդհանուր կրթության 
համախառն ընդգրկվածություն, % 

5-րդ դասարան հասած աշակերտների 
թվաքանակի հարաբերակցությունը 1-ին 
դասարան ընդունվածների թվաքանակին, % 

15-24 տարեկանների գրագիտության 
մակարդակը, % 

ՀԶՆ 3   Խրախուսել գենդերային 
հավասարությունը և ընդլայնել կանանց 
իրավունքները 

 

 
Թիրախ  4 
Մինչև 2005 թվականը վերացնել գենդերային 
անհավասարությունը տարրական և միջնակարգ 
կրթության մակարդակներում, իսկ մինչև 2015 
թվականը` կրթության բոլոր մակարդակներում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աղջիկների և տղաների թվաքանակների 
հարաբերակցությունը տարրական, միջնակարգ և 
բարձրագույն կրթության համակարգերում 

15-24 տարեկան գրագետ կանանց և 
տղամարդկանց թվաքանակների 
հարաբերակցությունը 

. Վարձու աշխատանքով զբաղված կանանց 
տեսակարար կշիռը ոչ գյուղատնտեսական 
հատվածում, % 

. Կանանց տեսակարար կշիռը Ազգային 
ժողովի պատգամավորների թվաքանակում, % 

.  

ՀԶՆ 4   Կրճատել մանկամահացությունը  



 

 

 
 
Թիրախ  5 
Մինչև 2015 թվականը 1990 թվականի համեմատ 
երկու երրորդով կրճատել մինչև 5 տարեկան 
երեխաների մահացության մակարդակը 
 
 

.  Մինչև 5  տարեկան երեխաների 
մահացություն, % 

. Մանկական մահացություն, % 

. Պատվաստումներում 1 տարեկան 
երեխաների ընդգրկվածության տեսակարար 
կշիռը, %  
 

ՀԶՆ 5   Բարելավել    մայրական 
առողջությունը 

 

 
Թիրախ  6 
2015 թվականին 1990 թվականի համեմատ երեք 
քառորդով կրճատել մայրական մահացության 
մակարդակը 

. Մայրական մահացություն, % 

. Որակյալ բժշկական միջամտությամբ 
ընթացած ծնունդները, % 
 

ՀԶՆ 6  Պայքարել մալարիայի, 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ հիվանդությունների 
դեմ    

 

 
Թիրախ  7 
Մինչև 2015 թվականը կանխարգելել 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տարածումը 

. ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 15-24 
տարեկան հղի կանանց շրջանում 

. Պահպանակներ օգտագործողների 
մասնաբաժինը հակաբեղմնավորիչներ 
օգտագործողների շրջանում, % 

. ա. Պահպանակների օգտագործումը 
բարձր ռիսկայնություն ունեցող վերջին սեռական 
հարաբերությունների ընթացքում 

. բ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ 
համապարփակ ճշգրիտ գիտելիքներ ունեցողների 
մասնաբաժինը 15-24 տարեկան բնակչության 
թվաքանակում, % 

. գ.  Հակաբեղմնավորիչների 
օգտագործումը, % 

.  10-14 տարեկան ծնողազուրկ երեխաների 
դպրոց հաճախելիության հարաբերակցությունը 
ծնողներ ունեցող երեխաների դպրոց 
հաճախելիության նկատմամբ, % 

.  

.  

.  
 
Թիրախ  8 
Մինչև 2015 թվականը կանխարգելել մալարիայի և 
այլ հիվանդությունների տարածումը 
 
 
 
 
 
 
 

. Մալարիայից մահացության գործակիցը 

. Մալարիայի կանխարգելման և բուժման 
արդյունավետ միջոցներ օգտագործողների 
մասնաբաժինը մալարիայի ռիսկային 
գոտիներում բնակվող բնակչության շրջանում 

. Տուբերկուլյոզից մահացության 
գործակիցը 

. ԱՀԲԿ (անմիջական հսկողությամբ 
բուժման կարճատև կուրս`  կարճատև կուրս` 
DOTS /ՊՕԶ) ընթացքում ախտորոշված և բուժում 
ստացած տուբերկուլյոզի դեպքերի մասնաբաժինը 



 

 

ՀԶՆ 7  Ապահովել շրջակա միջավայրի 
կայունությունը 

 

 
Թիրախ  9 
Ներմուծել կայուն զարգացման սկզբունքները 
երկրի քաղաքականության ու ծրագրերի մեջ և 
հակադարձել բնական ռեսուրսների կորստի 
գործընթացը 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Անտառածածկ տարածքների 
մասնաբաժինը երկրի ընդհանուր տարածքում, % 

. Կենսաբանական բազմազանությունը 
պահպանելու նպատակով առկա հատուկ 
պահպանվող տարածքների մասնաբաժինը երկրի 
ընդհանուր տարածքում, % 

. 1 ԱՄՆ դոլար ՀՆԱ-ի (ԳՀ) ստեղծման 
համար էներգիայի ծախսը (1կգ նավթային 
համարժեք) 

. Ածխածնի երկօքսիդի արտանետումները 
(1 շնչի հաշվով) և օզոնաքայքայիչ 
քլորֆտորածխաջրածինների սպառումը 

. Կոշտ վառելիք օգտագործող բնակչության 
մասնաբաժինը, % 

 
Թիրախ  10 
Մինչև 2015 թվականը կրկնակի նվազեցնել 
անվտանգ խմելու ջրին և կոյուղուն մշտապես 
հասանելիություն չունեցող բնակչության 
մասնաբաժինը 

. Անվտանգ խմելու ջրին մշտապես 
հասանելիություն ունեցող բնակչության 
մասնաբաժինը, %- քաղաքային 
բնակավայրերում, գյուղական բնակավայրերում 

. Կոյուղուն հասանելիություն ունեցող 
բնակչության մասնաբաժինը, % -քաղաքային 
բնակավայրերում, գյուղական բնակավայրերում 

Թիրախ  11 
Մինչև 2020 թվականը ապահովել վթարային 
կացարանների առնվազն 100 մլն բնակիչների 
կյանքի զգալի բարելավումը 
 
 

 Կացարանով ապահովված տնային 
տնտեսությունների մասնաբաժինը, % 

ՀԶՆ  8   Զարգացման նպատակով 
ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
 

Պակաս զարգացած երկրների, Աֆրիկայի, 
շրջափակման մեջ գտնվող և փոքր կղզի 
պետությունների համար ստորև ներկայացված 
ցուցանիշների մի մասը առանձին մոնիտորինգի է 
ենթարկվում 

Թիրախ  12 
Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, 
կանխատեսելի, ոչ խտրական առևտրային և 
ֆինանսական համակարգ` ներառյալ լավ 
կառավարումը և զարգացումը և աղքատության 

Պաշտոնական օգնություն զարգացման 
նպատակով (ՊՕԶ) 
 Զուտ ՊՕԶ-ը, ընդամենը և պակաս 
զարգացած պետություններին, որպես տոկոս 
Զարգացման նպատակով օգնության կոմիտեի 



 

 

կրճատումը ազգային և միջազգային 
մակարդակով 
Թիրախ  13  
Բավարարել պակաս զարգացած երկրների 
հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման 
համար սակագների և ազատ քվոտաների 
հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող 
աղքատ երկրների պարտքի բեռի թեթևացման 
ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական 
երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության 
տրամադրումը աղքատության կրճատման 
համար պատրաստակամ երկրներին 
Թիրախ  14 
Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և 
զարգացող փոքր կղզի պետությունների հատուկ 
կարիքները (զարգացող փոքր կղզի 
պետությունների Կայուն զարգացման համար 
Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր 
Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ նստաշրջանի 
շրջանակներում) 
 
Թիրախ  15 
Ազգային և միջազգային միջոցներով 
համապարփակ լուծել զարգացող երկրների 
պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը 
երկարատև կայուն 
 
 

դոնորների համախառն ազգային եկամտի 
նկատմամբ 
 Ընդհանուր երկկողմանի, հատվածներով 
բաշխված ՊՕԶ-ի մասնաբաժինը հիմնական 
սոցիալական ծառայությունների նկատմամբ 
(հիմնական կրթություն, առաջնային 
առողջապահություն, սնունդ, անվտանգ ջուր և 
կոյուղի)  
 ՏՀԶԿ/ DAC դոնորների համատեղ 
օժանդակությունը 
 Դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող 
երկրների կողմից ստացված ՊՕԶ-ը որպես իրենց 
համախառն ազգային եկամտի մասնաբաժին 
 Զարգացող փոքր կղզի պետությունների 
կողմից ստացված ՊՕԶ-ը որպես իրենց 
համախառն ազգային եկամտի մասնաբաժին 
 
Շուկային հասանելիությունը 
 Զարգացած երկրների ընդհանուր առանց 
մաքսատուրքերի արտահանման մասնաբաժինը 
(արժեքային արտահայտությամբ` բացառությամբ 
զենքը) զարգացող և պակաս զարգացած 
երկրներից 
 Զարգացող երկրներից 
գյուղատնտեսական արտադրանքի, տեքստիլ 
արտադրության և հագուստի համար զարգացած 
երկրների կողմից սահմանված միջին գինը 
 Գյուղատնտեսական աջակցության 
գնահատականը ՏՀԶԿ երկրների համար, որպես 
տոկոս իրենց ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
 ՊՕԶ-ի մասնաբաժինը, որը տրամադրված 
է առևտրային ներուժ ստեղծելու համար 
 
Պարտքի կայունությունը 
 
 ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ 
երկրների նախաձեռնություն՚ շրջանակներում 
որոշումներ կայացրած և դրանք իրականացրած 
երկրների ընդհանուր քանակը 
 Պարտքի բեռի թեթևացումը ՙՊարտքի 
ծանր բեռ ունեցող երկրների նախաձեռնության՚ 
ներքո 
 Արտաքին պետական պարտքի 
սպասարկումը, % արտահանված ապրանքների և 
ծառայությունների նկատմամբ 
 

Թիրախ  16 
Հանագործակցելով զարգացող երկրների հետ` 
մշակել և իրականացնել երիտասարդների 
արժանապատիվ և արդյունավետ աշխատանքի 
համար ռազմավարություններ 

45. 15-24 տարեկան երիտասարդների շրջանում 
գործազրկության մակարդակը, % - տղամարդ, 
կին, ընդամենը 

Թիրախ  17 
Համագործակցելով դեղագործական 
ընկերությունների հետ` ապահովել հիմնական 
դեղամիջոցների հասանելիությունը զարգացող 

46. Հնարավոր հիմնական դեղամիջոցներից 
մշտապես օգտվելու հնարավորություն ունեցող 
բնակչության մասնաբաժինը, % 



 

 

երկրներում 
 
Թիրախ  18 
Համագործակցելով մասնավոր հատվածի հետ` 
մատչելի դարձնել նոր, մասնավորապես 
տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաներից օգտվելը 

 
47. Հեռախոսային գծեր և բջջային կապի 
բաժանորդներ` 100 բնակչի հաշվով 
48. Անհատական համակարգիչներ ունեցողներ` 
100 տնային տնտեսության հաշվով 
 
49. Ինտերնետի բաժանորդներ` 100 բնակչի 
հաշվով 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. ՕՐԱԿԱՆ 1ԱՄՆ ԴՈԼԱՐԻՑ ՊԱԿԱՍ ԵԿԱՄՈՒՏ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ ԱՌԿԱ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԹՎԱՔԱՆԱԿՈՒՄ  
 
Սահմանում 
Հավաքվող տվյալները և աղբյուրները 
Օրեկան 1 ԱՄՆ դոլարից պակաս եկամուտ ունեցող բնակչության մասնաբաժինը բնակչության այն 
տոկոսն է, որոնց օրեկան եկամուտը, 1993թ.-ի միջազգային գներով, 1.08 ԱՄՆ դոլարից պակաս է:  Օրեկան 
1 ԱՄՆ դոլարից պակաս աղքատության գիծը համեմատվում է  մեկ շնչի հաշվով եկամտի կամ սպառման 
հետ և ներառում է սեփական արտադրանքի և բնաիրեղեն եկամտի սպառումը: Այս աղքատության գիծը, 
որը հաճախ անվանվում է ՙբացարձակ կամ ծայրահեղ աղքատության գիծ՚ և կամ ծայրահեղ աղքատության 
գնահատման միջոց, ունի ամրագրված գնողականության ուժ տարբեր պետություններում և 
տարածաշրջաններում:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 1. Կրճատել ծայրահեղ աղքատությունն ու սովը: Թիրախ  1. Մինչև 2015 թվականը 1990 
թվականի համեմատ, կիսով չափ կրճատել օրական 1 ԱՄՆ դոլարից պակաս եկամուտ ունեցող մարդկանց 
թվաքանակը:   
 
Հիմնավորում  
Այս ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս համեմատել ծայրահեղ աղքատության գծից ցածր բնակչության 
թվի կրճատման ագրեգացված առաջընթացն ըստ երկրների և վերահսկել գլոբալ մակարդակով առկա 
միտումները:   
 
Հաշվարկման  մեթոդները 
Համաշխարհային բանկը օրեկան 1 ԱՄՆ դոլար աղքատության գծի վրա հիմնվելով` կանոնավոր կերպով 
հաշվարկում է աղքատությունը: Հաշվարկները կատարվում են տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունից ստացված եկամտի և սպառման տվյալների հիման վրա:  Հնարավորության դեպքում, 
աղքատության գնահատման նպատակով` եկամտի վերաբերյալ տվյալների փոխարեն, գերադասելի է 
հաշվարկը կատարել սպառման հիման վրա: Սպառման վերաբերյալ տվյալների բացակայության 
դեպքում` հաշվարկը հիմնվում է եկամտի վրա:   
 
Սպառումը, որը ներառում է սեփական արտադրանքի սպառումը, կամ մեկ շնչի հաշվով եկամուտը և դրա 
բաշխումը, հաշվարկվում է տնային տնտեսությունների հետազոտությունից ստացված տվյալների հիման 
վրա:  Մեկ շնչի հաշվով եկամուտը հաշվարկելու նպատակով` տնային տնտեսության սպառումը կամ 
եկամուտը բաշխվում է տնային տնտեսության անդամների թվի վրա: 
 
Սպառման կամ եկամտի բաշխումը կատարվում է Լորենցի էմպիրիկ կորի միջոցով` կշռված տնային 
տնտեսության չափով: Բոլոր դեպքերում, աղքատությունը գնահատելու նպատակով Լորենցի կորը 
ստանալու համար, որպես հաշվարկի հիմք են ընդունվում նախնական տվյալները և ոչ թե առկա 
հաշվարկները:   
 
Յուրաքանչյուր երկրում աղքատությունը գնահատվում է դոլարը տվյալ երկրի արժույթի վերածելով` 
հաշվի առնելով դրա գնողականության համարժեքը: Փոխարժեքի վերաբերյալ տվյալները վերցվում են 
Համաշխարհային բանկի հաշվարկներից (ԳԱՀ):   Այնուհետև տեղական սպառողական գնի ինդեքսների 
միջոցով` տեղական արժույթով արտահայտված միջազգային աղքատության գիծը 
համապատասխանեցվում է հետազոտությունների ընթացքում գերակայող գներին: Աղքատության 



 

 

միջազգային գիծը կիրառվում է բացահայտելու համար օրեկան 1 ԱՄՆ դոլարից ցածր եկամուտ ունեցող 
բնակչության մասնաբաժինը` ընդհանուր բնակչության թվաքանակում:   
 
Գնողունակության համարժեքի վրա հիմնված միջազգային աղքատության գիծն անհրաժեշտ է 
բացառապես տարբեր պետությունների միջև համեմատություն կատարելու, ինչպես նաև ագրեգացված 
աղքատության մակարդակը հաշվարկելու նպատակով: Միևնույն ժամանակ, շատ երկրներ սահմանում են 
իրենց աղքատության գիծը  (տես ցուցանիշ 1ա): 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Ցուցանիշը մշակվել է Համաշխարհային բանկի Զարգացման հետազոտական խմբի կողմից` հիմնվելով 
պետությունների վիճակագրական գրասենյակների և Համաշխարհային բանկի տարածաշրջանային 
գրասենյակների կողմից տրամադրաված տվյալների վրա: Սովորաբար, այն ազգային 
գործակալությունների կողմից չի հաշվարկվում:   
 
Տնային տնտեսությունների եկամուտների, սպառման և ծախսերի` ներառյալ բնաիրեղեն եկամուտների, 
վերաբերյալ տվյալները ստացվում են տնային տնտեսությունների բյուջեի հետազոտությունների կամ 
եկամուտը և սպառումը  ուսումնասիրող այլ հետազոտությունների միջոցով: 
 
Հնարավորության դեպքում, առավել գերադասելի են սպառման և ոչ թե եկամտի վերաբերյալ տվյալները: 
Սովորաբար, նմանատիպ հետազոտություններ են իրականացնում ազգային վիճակագրական 
գրասենյակները` ազգային կամ միջազգային այլ գործակալությունների հետ համատեղ: 
 
Օգտագործվում են միայն այն հետազոտությունների տվյալները, որոնք բավարարում են հետևյալ 
պահանջները` ազգային մակարդակով ներկայացուցչական են, հնարավորինս ամփոփ տվյալներ են 
պարունակում սպառման և եկամտի ագրեգատների վերաբերյալ (ներառյալ սեփական արտադրանքից 
եկամուտը և սպառումը) և, որոնք հնարավորություն են տալիս մեկ շնչի հաշվով եկամտի և սպառման 
ճիշտ կշռված բաշխում կատարել: 
 
Ամենավերջին հաշվարկներով, զարգացող երկրների համար Գնողականության համարժեքը հաշվարկվում 
է 1993թ-ից 1996 թ.-ը ընկած ժամանակահատվածում հավաքված տվյալների հիման վրա, որոնք 
ստանդարտացված և համապատասխանեցրած են 1993թ.-ի միջազգային գներին: Գլոբալ գների 
համեմատությունն իրականացվում է Համաշխարհային բանկի Միջազգային համադրումների ծրագրի և 
այլ կազմակերպությունների կողմից:  Գնողականության համարժեքի  նոր հաշվարկները նախատեսվում 
են 2006թ.-ին: 
 
Գնահատման  պարբերականությունը 
Տնային տնտեսության բյուջեի կամ եկամտի հետազոտությունները տարբեր պետությունների կողմից 
տարբեր հաճախականությամբ են իրականացվում: Զարգացող երկրներում դրանք, որպես կանոն, 
իրականացվում են ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ:  
 
Գնողականության համադրելիության հետազոտությունները իրականացվում են ոչ շատ հաճախ: 
Միջազգային համադրումների ծրագրի կողմից գների վերջին հետազոտությունը իրականացվել է 1996թ.-
ին, և նախատեսվում է, որ հաջորդը կսկսվի 2003թ.-ին: Միևնույն ժամանակ, գնողականության 
համադրելիության հետազոտությունների միջոցով հնարավոր է ստանալ այդ տվյալները և 
Համաշխարհային բանկի փոխանակման գործոնները /գործակիցները/ հենց այս կերպ են հաշվարկվում:   
 
Համաշխարհային բանկի կողմից փոխարժեքի գործոնները այս կերպ են հաշվարկվում: 
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ  
Կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները, սովորաբար, ցածր եկամուտ ունեն, ուստի և 
հավանականությունը մեծ է, որ նմանատիպ տնային տնտեսություններում մեկ շնչին ընկնող եկամուտը 



 

 

օրեկան 1 ԱՄՆ դոլարից պակաս լինի:  Այնուամենայնիվ, այս փոխկապակցվածությունը բազմակողմանի 
քննության կարիք ունի, քանի որ, պետք է հաշվի առնվեն տվյալ երկրում իրավիճակը, տնային 
տնտեսության գլխավորի սահմանումը` տվյալների հավաքման ընթացքում, քանի որ, բոլորովին էլ 
պարտադիր չէ, որ տնային տնտեսության գլխավորը լինի տնտեսության հիմնական եկամուտ 
վաստակողը:  Անկախ նրանից, թե տնային տնտեսության գլխավորը կին է, թե տղամարդ` գենդերային 
փոխհարաբերություններն ազդում են տնային տնտեսությունների ներսում միջոցների բաշխման և 
օգտագործման վրա:  Առկա տվյալները հնարավորություն չեն տալիս սեռային գործոնը հաշվի առնելով 
որոշել աղքատության տոկոսը:   
 
Ապաագրեգացման  հետ կապված խնդիրներ 
Երբեմն այս ցուցանիշը հնարավոր է ապաագրերգացնել ըստ գյուղական և քաղաքային վայրերի: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Օրեկան 1 ԱՄՆ դոլարից ցածր եկամուտի վրա հիմնաված աղքատության գնահատումը կիրառվում է 
գլոբալ մակարդակով աղքատության գնահատման և վերահսկման համար, սակայն, ինչպես և նախորդ 
ցուցանիշների պարագայում` այն համադրելի է ոչ բոլոր տարածաշրջանների համար, քանի որ տարբեր 
պետություններ տարբեր կերպ են սահմանում աղքատությունը:   Պետությունների կողմից աղքատության 
գնահատումը, որպես կանոն, կատարվում է ազգային աղքատության գծից ելնելով: Գնողականության 
համարժեքի փոխանակման կուրսն օգտագործվում է, քանի որ այն հաշվի է առնում այն  ապրանքների և 
ծառայությունների տեղական գները, որոնք միջազգային շուկա չեն հանվում: Թեև Գնողականության 
համարժեքը նախատեսված է ազգային հաշիվների ագրեգատների համեմատության համար` այն կարող է 
ոչ ամբողջովին արտացոլել ծայրահեղ աղքատ բնակչության կողմից, որպես կանոն, սպառվող  
ապրանքների գները:    
 
 
Խնդիրներ են ծագում նաև առանձին պետության ներսում աղքատության մակարդակը համեմատելիս, ինչը 
հատկապես պայմանավորված է գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի տարբերություններով: Որպես 
կանոն, ապրուստի ծախսերը քաղաքում ավելի բարձր են քան գյուղական բնակավայրերում, ուստի և 
դրամային աղքատության գիծը քաղաքում պետք է ավելի բարձր լինի, քան գյուղում: Սակայն, 
գործնականում առկա երկու աղքատության գծերի վերհանումը ոչ միշտ է արտացոլում ապրուստի վրա 
ծախսերի տարբերությունը: 
 
Եկամուտը, թե սպառումը որպես բարեկեցության գնահատման չափանիշ ընտրելու հարցը քննարկելիս 
հարկավոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ սովորաբար դժվար է տալ եկամտի ճշգրիտ 
գնահատականը, և, որ սպառումը ավելի լավ է բնորոշում կենսամակարդակը, որը ժամանակի ընթացքում 
կարող է հաճախակի փոփոխության ենթարկվել` անգամ եթե կենսամակարդակը մնում է անփոփոխ:   
Այնուամենայնիվ, սպառման վերաբերյալ տվյալները ոչ միշտ են հասանելի և, նման դեպքերում, այլ 
տարբերակ չկա, քան եկամտի վերաբերյալ տվյալներն օգտագործելը:  
 
Խնդիրներ են ծագում նաև տարբեր հետազոտությունների տվյալների համադրելիության հետ կապված: 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների հարցաշարերը կարող են էականորեն տարբերվել, 
անգամ միանման հետազոտությունները կարող են ոչ համադրելի լինել` որակային տարբերություններով 
պայմանավորված: 
Անգամ, եթե հետազոտություններն ամբողջովին ճշգրտորեն են իրականացվել, աղքատությունը 
գնահատելիս հնարավոր է, անհատական բարեկեցության վերաբերյալ որոշ գործոններ հաշվի առնված 
չլինեն: Առաջինը` սպառումը հիմք ընդունելով անտեսվում է անհավասարությունը տնային տնտեսության 
անդամների միջև: Երկրորդ` այն հնարավորություն չի տալիս վեր հանել տնային տնտեսությունների որոշ 
անդամների   մտահոգությունը ինչ որ բաներից հարաբերականորեն զրկված լինելու հետ կապված, կամ, 
վերջիններիս մտահոգությունը կապված իրենց եկամտի կամ առողջությանն առնչվող չապահովագրված 
ռիսկերի հետ:   
 



 

 

Զարգացման տարբեր աստիճաններում գտնվող երկրների համեմատությունը ևս կարող է խնդիրների 
պատճառ հանդիսանալ` կապված ոչ շուկայական ապրանքների սպառման հարաբերական 
կարևորության տարբերության հետ: 
 
 
 
Հղումներ և միջազգային տվյալների համադրումներ 
 
CHEN, SHAOCHUA, and MARTIN    RAVALLION (2002). How Did the World’s Poorest Fare in the 1990s?, Working Paper 
No. 2409, pp.1-5. Washington, D.C.: World  Bank. Available from http://www.worldbank.org/research/ 
povmonitor/publications.htm. 
HESTON, ALAN, ROBERT    SUMMERS and BETTINA 
ATEN (2002). Penn World Tables 6.1. Internet 
site http://datacentre2.chass.utoronto.ca/pwt . UNITED    NATIONS   (1992).  Handbook of  the International
 Comparison Programme. Series F, No. 62 (United  Nations publica- tion, Sales No. E.92.XVII.12). 
Available from http://unstats.un.org/unsd/pubs. (A, C, E, F, R, S) 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT   PROGRAMME (2003  and  annual). Human  Development Report. New York: Oxford 
University Press. Available from http://hdr.undp.org. 
UNITED  NATIONS, COMMISSION OF THE  EUROPEAN COMMUNITIES, INTERNATIONAL  MONETARY  FUND, ORGANISATION  FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT    AND   WORLD    BANK    (1994). System  of  National Accounts  1993  
(SNA1993), Series F, No. 2, Rev. 4 (United http://www.worldbank.org/poverty/library 
/progr/2000-01/execsum.htm. 
WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. Print and CD-ROM. Table   2.6.  Washington, 
D.C.  Available  in part from http://www.worldbank.org/data. WORLD   BANK    (2003).  Data and  Statistics. Internet 
site http://www.worldbank.org/ data . Washington, D.C. 
WORLD BANK  (2003). Poverty Reduction Strategy Sourcebook, vol. 1, Core tech- niques: Poverty Measurement and 
Analysis. Washington, D.C. Available  from http:// www. worldbank.org/poverty/strategies/ sourcons.htm . 
 
Գործակալություն 
Համաշխարհային բանկ 
 
 



 

 

1ա. ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ (Ազգային աղքատության գծից ցածր 
գտնվող բնակչության տոկոսը ) 
 
Սահմանում 
Աղքատ բնակչության մասնաբաժինը տվյալ պետության առկա բնակչության թվաքանակում  այն 
բնակչության տոկոսն է, որոնց եկամուտը պետության կամ կառավարության կողմից պաշտոնապես 
ընդունված գծից (կամ շեմից) ցածր է:  Ազգային աղքատության գծերը, սովորաբար սահմանվում են 
տարբեր կազմ ունեցող տնային տնտեսությունների հիման վրա` հաշվի առնելով ընտանիքի տարբեր 
չափերը: Այնտեղ, որտեղ աղքատության գիծը պաշտոնապես սահմանված չէ, այն կարող է սահմանվել 
որպես եկամտի այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է միմյայն բավարար սնունդ կամ սնունդ գումարած 
գոյատևման համար այլ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք բերելու համար: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 1. Կրճատել ծայրահեղ աղքատությունն ու սովը: Թիրախ  1. Մինչև 2015 թվականը 1990 
թվականի համեմատ, կիսով չափ կրճատել օրական 1 ԱՄՆ դոլարից պակաս եկամուտ ունեցող մարդկանց 
թվաքանակը:   
 
Հիմնավորում  
Այս ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել բնակչության այն մասնաբաժինը, որոնք ազգային 
չափանիշներով համարվում են աղքատ: Առանձին պետությունների կողմից իրականացված 
աղքատության վերլուծությունները հիմնված են աղքատության ազգային գծի վրա:  Ազգային 
աղքատության գծերը միտում ունեն գնողականության համարժեքի առումով մեծանալու` 
պայմանավորված երկրի միջին եկամտի աճով: 
 
Հաշվարկման մեթոդները 
Տնային տնտեսությունների եկամուտը (կամ սպառումը)  հաշվարկվում է տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունից ստացված եկամտի և սպառման տվյալների հիման վրա (տես ցուցանիշ 1):    Ըստ 
կազմի տարբեր տիպերի տնային տնտեսությունների եկամուտները այնուհետև կարող են համեմատվել 
նմանատիպ տնային տնտեսությունների համար սահմանված աղքատության գծի հետ: Եթե աղքատության 
գծերն արտահայտված են` եկամուտը ըստ տնային տնտեսության մեծահասակ անդամի սկզբունքով կամ 
նմանատիպ այլ մեծությամբ, տնային տնտեսության եկամուտները հաշվարկելիս հարկավոր է նույն 
մոտեցումը կիրառել: Օգտվելով Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 
կողմից վերանայված համարժեքության սանդղակից  տնային տնտեսության եկամուտից կարելի է ստանալ 
եկամուտը ըստ տնային տնտեսության մեծահասակ անդամի` որտեղ տնային տնտեսության առաջին 16 
տարեկանից բարձր անդամը հավասար է 1-ի, 16-ից բարձր մյուս բոլոր անդամները 0.5, 16-ից ցածր 
անդամները` 0.3: Կարելի է կիրառել նաև համարժեքության այլ սանդղակ: Այնուհետև, տնային 
տնտեսության եկամուտը բաշխվում է տնային տնտեսության ՙհավասարեցված՚ անդամների վրա 
(համաձայն ՏՀԶԿ սանդղակի երկու մեծահասակները գնահատվում են 1.5) և ստանում ամեն շնչին ընկնող 
եկամուտը: 
 
Աղքատության գծից ցածր գտնվող տնային տնտեսությունների թիվը հաշվարկելուց հետո, հաշվարկվում է 
այդ տնային տնտեսությունների անդամների ագրեգատը և որոշվում աղքատության գծից ցածր գտնվող 
բնակչության տոկոսը: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները  
Տնային տնտեսությունների եկամուտների, սպառման և ծախսերի վերաբերյալ տվյալները` ներառյալ 



 

 

բնեղեն եկամուտները, սովորաբար ստացվում են տնային տնտեսությունների բյուջեի 
հետազոտություններից կամ այլ հետազոտություններից, որոնք անդրադառնում են եկամուտին և 
սպառմանը: 
 
Սովորաբար, նմանատիպ հետազոտություններ են իրականացնում ազգային վիճակագրական 
ծառայությունները` երբեմն այլ ազգային կամ միջազգային գործակալությունների հետ համատեղ: 
 
Գնահատման  պարբերականությունը 
Տնային տնտեսության բյուջեի կամ եկամտի հետազոտությունները տարբեր պետությունների կողմից 
տարբեր հաճախականությամբ են իրականացվում: Զարգացող երկրներում դրանք, որպես կանոն, 
իրականացվում են ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ: 
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ  
Կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները, սովորաբար, ցածր եկամուտ ունեն, ուստի և 
հավանականությունը մեծ է, որ նմանատիպ տնային տնտեսություններ աղքատության գծից ցածր 
հայտնվեն:  Այնուամենայնիվ, այս փոխկապակցվածությունը բազմակողմանի քննության կարիք ունի, 
քանի որ, պետք է հաշվի առնվեն տվյալ երկրում իրավիճակը, տնային տնտեսության գլխավորի 
սահմանումը` տվյալների հավաքման ընթացքում, քանի որ, բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ տնային 
տնտեսության գլխավորը լինի տնտեսության հիմնական եկամուտ վաստակողը:  Անկախ նրանից, թե 
տնային տնտեսության գլխավորը կին է, թե տղամարդ` գենդերային փոխհարաբերություններն ազդում են 
տնային տնտեսությունների ներսում միջոցների բաշխման և օգտագործման վրա:  Առկա տվյալները 
հնարավորություն չեն տալիս սեռային գործոնը հաշվի առնելով որոշել աղքատության տոկոսը:   
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Սովորաբար, աղքատ բնակչության մասնաբաժնի վերաբերյալ ապաագրեգացված տվյալների ստացումը 
պայմանավորված է տնային տնտեսությունների հետազոտության ծավալներով /ընտրանքի չափով/: 
Սակայն, ընդունված է այդ ցուցանիշները  ստանալ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի կտրվածքով` 
հնարավորության դեպքում, եթե ընտրանքը թույլ է տալիս, ապա նաև մարզային կտրվածքով: 
Ապաագրեգացման ցածր մակարդակի դեպքում` հաշվարկները կատարվում են ՙաղքատության 
քարտեզագրման՚ միջոցներն օգտագործելով, որի ժամանակ վերցվում են մարդահամարի ամենից ցածր 
մակարդակի ապաագրեգացված տվյալները` մասնավորապես այն դեպքերում, երբ մարդահամարի և 
հետազոտության միջև ընկած ժամանակահատվածը մեծ չէ:  Տնային տնտեսությունների կողմից եկամտի և 
սպառման վերաբերյալ տվյալները ըստ տնային տնտեսության գլխավորի սեռի ապաագրեգացված 
ներկայացնելու դեպքում` այդ տվյալները պետք է օգտագործվեն: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Այս ցուցանիշի առավելությունը նրանում է, որ այն բնորոշ է այն կոնկրեն երկրին, որտեղ հավաքվում են 
տվյալները և, որտեղ սահմանված է աղքատության գիծը: Մինչ օրեկան 1 ԱՄՆ դոլարին հավասար եկամտի 
վրա հիմնված աղքատության գիծը հնարավորություն է տալիս միջազգային համադրելիությունն 
ապահովել, ազգային աղքատության գծերը թույլ են տալիս աղքատության ավելի ճշգրիտ հաշվարկներ 
կատարել, որոնք հիմնված կլինեն և հաշվի կառնեն տվյալ երկրի առանձնահատկությունները և 
զարգացման աստիճանը: Խնդիրներ են ծագում նաև առանձին պետության ներսում աղքատության 
մակարդակը համեմատելիս, ինչը հատկապես պայմանավորված է գյուղական և քաղաքային 
բնակավայրերի տարբերություններով: Որպես կանոն, ապրուստի ծախսերը քաղաքում ավելի բարձր են 
քան գյուղական բնակավայրերում, ուստի և դրամային աղքատության գիծը քաղաքում պետք է ավելի 
բարձր լինի, քան գյուղում: Սակայն, գործնականում առկա երկու աղքատության գծերի վերհանումը ոչ 
միշտ է արտացոլում ապրուստի վրա ծախսերի տարբերությունը:  
 
 



 

 

 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներ 
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Գործակալություն 
Համաշխարհային բանկ 
 
 

2. ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ (Աղքատության մակարդակ X 
աղքատության խորություն) 
 
Սահմանում 
Աղքատության ճեղքվածքը այն տարածությունն /հեռավորությունն/ է, որը մարդկանց բաժանում է 
աղքատության գծից (որտեղ ոչ աղքատներին տրվում է 0 տարածություն) արտահայտված է որպես 
աղքատության գծի տոկոս: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 1. Կրճատել ծայրահեղ աղքատությունն ու սովը: Թիրախ  1. Մինչև 2015 թվականը 1990 
թվականի համեմատ, կիսով չափ կրճատել օրական 1 ԱՄՆ դոլարից պակաս եկամուտ ունեցող մարդկանց 
թվաքանակը:   



 

 

Հիմնավորում  
Այս ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել ամբողջ բնակչության ՙաղքատության ճեղքվածքը՚, 
որտեղ աղքատության ճեղքվածքը մեկ շնչի հաշվով միջոցների այն քանակն է, որն անհրաժեշտ է լավ 
կազմակերպված նպատակային դրամային տրանսֆերտների միջոցով ամբողջ աղքատ բնակչությանը 
աղքատության գծից վեր բարձրացնելու համար:   
 
Հաշվարկման  մեթոդները 
Աղքատության ճեխքվածքի տոկոսը եկամուտների ճեխքվածքների հանրագումարն է` աղքատության գծից 
ցածր գտնվող բնակչության համար, բաժանած բնակչության ամբողջ թվաքանակի վրա, ինչը կարող է 
արտահայտվել հետևյալ բանաձևի միջոցով` 
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որտեղ` z-ը աղքատության գիծն է, Yi-ն առանձին i-ի եկամուտն է, q-աղքատների թիվն է, իսկ n-ը 
համակցության չափն է: Աղքատության ճեղքվածքը կարող է նաև արտահայտվել (ուստի նաև հաշվարկվել) 
որպես աղքատ բնակչության միջին եկամտի ճեղքվածքի արդյունք և թվաքանակի ճեղքվածք, այսինքն` 
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Բոլոր բանաձևերը հաշվարկվում են անհատական տվյալների հիման վրա (Yi որպես անհատի եկամուտ 
կամ սպառում): Տնային տնտեսությունների մակարդակով տվյալներ օգտագործելիս` բանաձևերը պետք է 
համապատասխանեցվեն Wi կշռի միջոցով, որը տնային տնտեսության չափն է` բազմապատկած 
յուրաքնաչյուր տնային տնտեսության համար ընտրանքի տարածման գործակցով i: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
 
Օրեկան 1 Ամն դոլարին հիման վրա աղքատության գծի դեպքում, նշյալ  ցուցանիշը հաշվարկվում է 
Համաշխարհային բանկի կողմից: Ազգային աղքատության գծերը հիմք ընդունելիս այս ցուցանիշը 
հաշվարկվում է ազգային գործակալությունների կողմից: 
 
Պահանջվում են նույն տվյալները, ինչ որ ցուցանիշ 1-ի համար: 
 
Գնահատման  պարբերականությունը 
Տնային տնտեսության բյուջեի կամ եկամտի հետազոտությունները տարբեր պետությունների կողմից 
տարբեր հաճախականությամբ են իրականացվում: Զարգացող երկրներում դրանք, որպես կանոն, 
իրականացվում են ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ: 
 
Գենդերային Հիմնախնդիրներ  
Կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները, կարող են վերջից հինգերորդ տեղը գրավել:  
Այնուամենայնիվ այս փոխկապակցվածությունը բազմակողմանի քննության կարիք ունի, քանի որ, պետք է 
հաշվի առնվեն տվյալ երկրում իրավիճակը, տնային տնտեսության գլխավորի սահմանումը` տվյալների 
հավաքման ընթացքում, քանի որ, բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ տնային տնտեսության գլխավորը լինի 
տնտեսության հիմնական եկամուտ վաստակողը:  Անկախ նրանից, թե տնային տնտեսության գլխավորը 
կին է, թե տղամարդ` գենդերային փոխհարաբերություններն ազդում են տնային տնտեսությունների 
ներսում միջոցների բաշխման և օգտագործման վրա:    
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
1 և 1ա ցուցանիշների վերաբերյալ մեկնաբանությունները կիրառելի են նաև այստեղ: Այս մոտեցումները 
կարող են կիրառվել նաև ոչ դրամային արտահայտություն ունեցող ցուցանիշների պարագայում` անշուշտ 
հեռավորության /ժամանակահատվածի/  գնահատման  խելամիտ սահմանները պահպանելով: Օրինակ` 
Կրթության ոլորտում աղքատության ճեղքվածքը կարող է լինել կրթության առումով բաց թողնված այն 
տարիների թիվը, որոնց բացակայությունը թույլ չի տվել հասնել սահմանված նպատակակետին: 
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներ 
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Գործակալություններ 
Ազգային վիճակագրական ծառայություններ 
Համաշխարհային բանկ 
 
 
 
 

  
3. ԱՄԵՆԱԱՂՔԱՏ ՔՎԱՆՏԻԼԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌԸ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՍՊԱՌՄԱՆ ՄԵՋ 
 
Սահմանում 
Ամենաաղքատ քվանտիլի տեսակարար կշիռը այն եկամուտն է, որը բաժին է ընկնում բնակչության 
ամենաաղքատ մեկ հինգերորդ մասին: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 1. Կրճատել ծայրահեղ աղքատությունն ու սովը: Թիրախ  1. Մինչև 2015 թվականը 1990 
թվականի համեմատ, կիսով չափ կրճատել օրական 1 ԱՄՆ դոլարից պակաս եկամուտ ունեցող մարդկանց 
թվաքանակը:   
 
Հիմնավորում 
Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս բնակչության ամենաաղքատ մեկ հինգերորդ մասի սպառման և եկամտի 
բաշխումը: Քանի որ բնակչության ամենաաղքատ քվանտիլը ներկայացված է որպես տնային 
տնտեսությունների ընդհանուր սպառման (կամ եկամտի) տոկոս, ուստի այս ցուցանիշը հանդիսանում է 
ՙհամեմատական աղքատության՚ գնահատման չափանիշ: Ուստի, ամենաաղքատ հինգ տոկոսի բացարձակ 
սպառման աճի դեպքում անգամ, վերջինիս մասնաբաժինը ընդհանուր սպառման մեջ կարող է նույնը մնալ  
(եթե նույն հարաբերակցությամբ ընդհանուր տոկոսի աճ գրանցվի): Այն կարող է նվազել, (եթե ընդհանուրի 
աճի մասնաբաժինը լինի ավելի մեծ) կամ աճել (եթե գրանցվի ընդհանուրի փոքր համամասնությամբ աճ): 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Տնային տնտեսության եկամուտը և դրա բաշխումը հաշվարկվում է տնային տնտեսությունների 
հետազոտության տվյալների հիման վրա: Տնային տնտեսության եկամուտը համապատասխանեցվում է 
/հարմարեցվում է/ տնային տնտեսության չափին մեկ շնչին ընկնող սպառման եկամուտը ավելի ճշգրիտ 
որոշելու համար: Այնուհետև բնակչությունը /համակցությունը/ դասակարգվում է ըստ եկամտի. Ստորին 
մեկ հինգերորդի  եկամուտը արտահայտվում է տնային տնտեսության եկամտի ագրեգատի տոկոսով: 
Հաշվարկները կատարվում են տեղական արժույթով, առանց համապատասխանեցնելու գների 
փոփոխությանը կամ տարադրամի փոխանակման կուրսին, կամ տարբեր պետություններում ապրուստի 



 

 

համար ծախսերին, քանի որ նման հաշվարկներ կատարելու համար անհրաժեշտ տվյալները մատչելի չեն:    
 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Միջազգային համադրումների նպատակով` այս ցուցանիշը հաշվարկվում է Համաշխարհային բանկի 
կողմից, սակայն. այն կարող է հաշվարկվել նաև ազգային գործակալությունների կողմից: 
Համաշխարհային բանկի թիմի Զարգացման հետազոտության  խումբը այս ցուցանիշը ստանում է ազգային 
վիճակագրական ծառայությունների և Համաշխարհային բանկի տարածաշրջանային գրասենյակների 
կողմից տրամադրված տնային տնտեսությունների հետազոտությունների առաջնային տվյալների հիման 
վրա:  
 
Տնային տնտեսությունների եկամտի կամ սպառման վերաբերյալ տվյալները ստացվում են տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունից: Պայմանավորված վերոնշյալ հետազոտությունների մեթոդների և 
հավաքվող տվյալների,  ըստ երկրների տարբերությամբ` Համաշխարհային բանկը փորձում է  ստանալ 
համադրելի տվյալներ, որոնք թույլ կտան դրանք համեմատել և ագրեգացված մակարդակում 
(տարածաշրջանային կամ գլոբալ)  վերլուծել:  
Հետազոտությունները տվյալներ են տրամադրում մեկ շնչի հաշվով եկամտի կամ սպառման վերաբերյալ: 
Հնարավորության դեպքում, սպառման տվյալները գերադասելի են եկամտի տվյալներից: Այն դեպքերում. 
երբ տնային տնտեսության հետազոտության տվյալները մատչել չեն, մասնաբաժինը հաշվարկվում է 
լավագույն խմբավորված տվյալների միջոցով: 
 
Գնահատման  պարբերականությունը 
Տնային տնտեսության բյուջեի կամ եկամտի հետազոտությունները տարբեր պետությունների կողմից 
տարբեր հաճախականությամբ են իրականացվում: Զարգացող երկրներում դրանք, որպես կանոն, 
իրականացվում են ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ:  
 
Գենդերային Հիմնախնդիրներ  
Կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները, կարող են վերջից հինգերորդ տեղը գրավել:  
Այնուամենայնիվ այս փոխկապակցվածությունը բազմակողմանի քննության կարիք ունի, քանի որ, պետք է 
հաշվի առնվեն տվյալ երկրում իրավիճակը, տնային տնտեսության գլխավորի սահմանումը` տվյալների 
հավաքման ընթացքում, քանի որ, բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ տնային տնտեսության գլխավորը լինի 
տնտեսության հիմնական եկամուտ վաստակողը:  Անկախ նրանից, թե տնային տնտեսության գլխավորը 
կին է, թե տղամարդ` գենդերային փոխհարաբերություններն ազդում են տնային տնտեսությունների 
ներսում միջոցների բաշխման և օգտագործման վրա:    
 
Միջազգային տվյալների համադրելիությունը 
Քանի որ տնային տնտեսությունների հետազոտությունները տարբերվում են կիրառվող 
մեթոդաբանությամբ, ինչպես նաև հավաքվող տվյալներով` պետությունների միջև բաշխման տվյալների 
միջազգային համադրումն իրականացնելը բավականին դժվար է:  Հետազոտությունների մեթոդների 
բարելավման և ստանդարտացման արդյունքում` վերոնշյալ խնդիրները նվազում են, սակայն, ճշգրիտ 
համամետություն կատարելը /բացարձակ համադրելիությունը/ դեռևս անհնար է   (տես Ցուցանիշ 1-ի 
համար ներկայցվող ̔Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ՚ -ը): 
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 



 

 

Ոչ համադրելիության երկու պատճառ կարելի է մատնանշել: Առաջինը` հետազոտությունները կարող են 
տարբերվել մի շարք առումներով` այդ թվում նաև, թե եկամուտը, թե սպառումն են վերցվել որպես 
կենսապայմանների գնահատման չափանիշ:  Որպես կանոն, սովորաբար եկամտի բաշխումն ավելի 
անհավասար է, քան սպռման բաշխումը: Ի հավելումն, սովորաբար տարբեր հետազոտություններում 
եկամուտը տարբեր կերպ է սահմանվում: Ընդհանրապես, սպառումը մարդկանց բարեկեցության առավել 
բնորոշ ցուցանիշ է` հատկապես զարգացող երկրների պարագայում ( տես Ցուցանիշ 1-ի համար 
ներկայցվող ̔Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ՚ -ը):  
 
Երկրորդ, տնային տնտեսությունները տարբերվում են իրենց չափերով (տնային տնտեսությունների 
անդամների թվով), տնային տնտեսության անդամների միջև եկամտի բաշխման չափով, անդամների 
տարիքով և սպառման կարիքներով:   
 
Այստեղ քննարկվում է բնակչության բարեկեցության սանդղակով ստորին մեկ հինգերորդ տոկոսը 
(քվանտիլ): Ազգային եկամտի մեջ  այս խմբի մասնաբաժինը կարող է աճել, մինչդեռ, մյուս տոկոսինը` 
օրինակ ստորին տասերրոդինը  (դեցիլ), կարող է անկում ապրել` և հակառակը:  
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներRAVALLION, MARTIN, and SHAOHUA CHEN 
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Available   from  http://  www.un.org/esa/ sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm . 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
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Գործակալություններ 
Ազգային վիճակագրական ծառայություններ 
Համաշխարհային բանկ



 

 

 

4. ՄԻՆՉԵՎ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ ԹԵՐՔԱՇ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ 
ԿՇԻՌԸ, % 
 
Սահմանում 
Թերքաշ  (միջինից մինչև խիստ)  երեխաների տեսակարար կշիռը մինչև 5 տարեկան այն երեխաների 
տոկոսն է, որոնց քաշը  տարիքի համեմատ 0-59 ամսականների համար միջազգայնորեն ընդունված 
միջինից պակաս է քան երկու ստանդարտ շեղումը:     Միջազգային ստանդարտները սահմանվել են 
Առողջապահության վիճակագրության ազգային կենտրոնի կողմից` Միացյալ նահանգներում 
ստանդարտ կիրառման նպատակով, իսկ հետագայում նաև Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից` միջազգային կիրառման նպատակով (հաճախ կոչվում է 
դիտարկվող բնակչության ԱՎԱԿ/ԱՀԿ սահմանում):   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 1. Կրճատել ծայրահեղ աղքատությունն ու սովը: Թիրախ  1. Մինչև 2015 թվականը 1990 
թվականի համեմատ, կիսով չափ կրճատել օրական 1 ԱՄՆ դոլարից պակաս եկամուտ ունեցող 
մարդկանց թվաքանակը:   
 
Հիմնավորում  
Երեխաների թերսնուցումը, որն արտահայտվում է մարմնի քաշով, ընտրվել է մի քանի նպատակներից 
ելնելով:  Երեխաների թերսնուցումը սերտորեն կապված է աղքատության, կրթության ցածր 
մակարդակի, և աողջապահական ծառայությունների պակաս հասանելիության խնդիրների հետ:  
Անգամ միջին թերսնուցումը երեխաների շրջանում մեծացնում է մահվան, մտավոր զարգացման, 
հետագայում` նաև առողջության հետ կապված խնդիրներ ծագելու հավանականությունը:  
 
Բավարար և որակյալ սնունդը  ներկա և հաջորդ սերունդների զարգացման, առողջության և 
գոյատևման հիմնական նախապայմանն է: Առողջ սնունդը հատկապես կարևորագույն նշանակություն 
ունի կանանց հղիության, ինչպես նաև երեխաների կերակրման ընթացքում, քանի որ դրանով է 
պայմանավորված երեխաների նորմալ ֆիզիկական և մտավոր զարգացումը:  
Յուրաքանչյուր պետության շարունակական տնտեսական աճի նախապայմանը աճող սերնդի 
օպտիմալ առողջության ապահովումն է: 
 
Մինչև 5 տարեկան թերքաշ երեխաների տեսակարար կշիռը հասարակության առողջության 
վերաբերյալ միջազգայնորեն ընդունված ցուցանիշ է, որով վերահսկվում է բնակչության սննդի և 
առողջության վիճակը:  Միևնույն ժամանակ, երեխաների թերսնուցման խնդիրը ավելի խորը 
ուսումնասիրության առարկա է հանդիսանում, քան մեծահասակներինը:  
 
Հաշվարկի  մեթոդը  
Տվյալ երկրում մինչև 5 տարեկան թերքաշ երեխաների կշիռը համեմատվում է երեխաների տարբեր 
տարիքային խմբերի համար ԱՎԱԿ/ԱՀԿ կողմից  կազմված աղյուսակի տվյալների հետ: Որից հետո, 
յուրաքանչյուր խմբում այն երեխաների թիվը, որոնց աճը պակաս է քան երկու ստանդարտ շեղումը 
գումարվում է` մինչև 5 տարեկան թերքաշ երեխաների տեսակարար կշիռը որոշելու համար:   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Ազգային մակարդակով, վերոնշյալ տվյալները ստացվում են տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունից` ներառյալ Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունները, 
բազմացուցանիշ քլաստերների /շերտերի/ հետազոտությունները և սնուցման հարցերի ազգային 
հետազոտությունները:    
 
Միջազգային համադրության, ինչպես նաև, գլոբալ կամ տարածաշրջանային մոնիտորինգի 
նպատակով, Միացյալ ազգերի Երեխաների հիմնադրամը (UNICEF)  և Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպությունը հավաքում են միջազգային տվյալների շարք, որով ազգային 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

հետազոտություններից ստացված տվյալների հիման վրա հաշվարկում և համեմատում  են 
տարածաշրջանային կամ գլոբալ թվերը: 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, սովորաբար, իրականացվում են ամեն երեք կամ 
հինգ տարին մեկ: 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Ազգային տնային տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալները, որպես կանոն, չեն ցույց 
տալիս մինչև 5 տարեկան թերքաշ երեխաների թվաքանակում տղա և աղջիկ երեխաների 
մասնաբաժինը: Այնուամենայնիվ, նշյալ միտումները պետք է շարունակվեն վերահսկվել` 
մասնավորապես, բնակչության ենթաազգային /մարզեր/ և ենթախմբային մակարդակներում: 
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Սովորաբար, թերսնուցման ցուցանիշները ցույց են տալիս քաղաքային և գյուղական բնակչության 
միջև առկա տարբերությունները: Որոշ երկրներում, երեխաների սնուցման ցուցանիշները 
աշխարհագրական դիրքով, սոցիալ-տնտսեսական խմբերի տիպով, էթնիկ պատկանելիությամբ  
պայմանավորված` կարող են տարբեր լինել:  Սակայն, ըստ ազգային /էթնիկ/ խմբերին 
պատկանելիության տվյալների ներկայացումը և վերլուծությունը  բավականին զգայուն թեմա կարող է 
լինել որոշ պետությունների համար: Սեռային տարբերությունները կարող են հատկապես ցայտուն 
լինել որոշ էթնիկ կամ սոցիալական խմբերում:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Տ̔արիքի համապատասխան քաշ՚ ցուցանիշն արտահայտում է մարմնի քաշի և տարիքի 
հարաբերակցությունը և պայմանավորված է թե երեխայի հասակով (տարիքին համապատասխան 
հասակը), և, թե, տվյալ հասակի համար սահմանված քաշով: Օրինակ, ՙըստ տարիքի քաշ՚ ցուցանիշը 
տարբերակում չի դնում որոշակի մարմնի քաշ ունեցող կարճահասակ և նույն քաշն ունեցող 
բարձրահասակ և նիհար երեխաների միջև:   
 
Տարիքի համար ցածր հասակը կամ թերաճությունը, որը սահմանվում է որպես դիտարկվող 
ազգաբնակչության տվյալ տարիքի միջին հասակից հանած երկու ստանդարտ շեղում, չափում է աճի 
կումուլատիվ անբավարարությունը, որը կապված է երկարաժամկետ  գործոնների հետ, այդ թվում 
սպիտակուցի օրական նորմայի ընդունման քրոնիկ անբավարարության: 
 
Հասակի համար ցածր քաշը կամ թերքաշությունը, որը սահմանվում է որպես դիտարկվող 
ազգաբնակչության տվյալ տարիքի միջին քաշից հանած երկու ստանդարտ շեղում, վկայում է 
հիմնականում քաշի ընթացիկ խիստ անկման մասին, որը հաճախ պայմանավորված է սուր քաղցով 
կամ ծանր հիվանդությամբ:   
 
Հնարավորության դեպքում, երեք ցուցանիշներն էլ պետք է վերլուծվեն և ներկայացվեն, քանի որ 
դրանք գնահատում և արտացոլում են երեխաների թերսնուցմանն առնչվող տարբեր խնդիրներ:   
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներ 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (2003). Progress  since  the   World   Summit   for Children.   New   York.    
Available    from http://www.childinfo.org. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (annual). The State of the World’s Children.  New York. UNITED     NATIONS     

(2001).    Indicators   of Sustainable  Development:  Guidelines and Methodologies.  Department  of  Economic 
and Social Affairs, Division for Sustainable Development. Sales No. E.01.II.A. Available from http:// 
www.un.org/esa/sustdev/ natlinfo/indicitors/isd.htm. 
  UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators 
Database. Statistics  Division Internet  site http://millenniumindicators.un.org . 
WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. Print and CD-ROM. Washington, D.C.  
Available   in  part  from http://www.worldbank.org/data . 



 

 

WORLD   HEALTH   ORGANIZATION   (1986).  The Growth Chart: A Tool for Use in Infant and Child Health Care. 
Geneva. 
WORLD    HEALTH   ORGANIZATION    (2002  and annual).  World  Health  Report.  Geneva. Available  from  
http://www.who.int/whr/ en. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2003).  Global Database on Child Growth and Malnutrition. Internet    site    
http://www.who.int/nut- growthdb/. Geneva. 
 
UNICEF and WHO produce international data sets based on survey data. In some countries, ages may have to 
be estimated. 
 
Գործակալություններ 
Առողջապահության նախարարություններ 
ՄԱ Մանկական հիմնադրամ 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
 
 
 
 

5. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂԻՑ ՑԱԾՐ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ 
ՍՊԱՌՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ  
 

 
Սահմանում 
Նվազագույն պարենային զամբյուղից ցածր էներգետիկ սպառում ունեցող բնակչության մասնաբաժինը  
ասելով, նկատի է առնվում բնակչության այն մասի մասնաբաժինը, որոնց սննդի էներգետիկ 
սպառումը ցածր է սահմանված պահանջներից: Այն երբեմն անվանվում է նաև թերսնուցման 
համարժեք, ինչը այն բնակչության տոկոսն է, ովքեր ոչ լիարժեք սնունդ են ստանում:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 1. Կրճատել ծայրահեղ աղքատությունն ու սովը: Թիրախ  1. Մինչև 2015 թվականը 1990 
թվականի համեմատ, կիսով չափ կրճատել սովից տառապող բնակչության թվաքանակը:   
   
Հիմնավորում 
Այս ցուցանիշը թույլ է տալիս գնահտել բնակչության սննդով ոչ ապահովված լինելու աստիճանը: 
Շարունական զարգացումը պահանջում է կենտրոնացնել ջանքները աղքատությունը կրճատելու 
ուղղությամբ` այդ թվում սովը և թերսնուցումը վերացնելու, ուղիներ որոնել:  Սովի վերացումը 
աղքատության կրճատման կարևորագույն նախապայմաններից մեկն է, քանի որ թերսնուցումը 
անդրադառնում է մարդկանց աշխատանքի արտադրողականության և վաստակելու հնարավորության 
վրա: Թերսնուցումը կարող է պայմանավորված լինել մի շարք հանգամանքներով:  Աղքատության 
կրճատման ռազմավարությունների արդյունավետությունն ապահովելու համար` վերջիններս պետք է 
լուծեն սննդի մատչելիության, հասանելիության  (թե ֆիզիկական, և, թե տնտեսական)  և  
աանվտանգության խնդիրները:  
 
Հաշվարկման  մեթոդները 
Ոչ բավարար սնունդ ստացող (թերսնուցում) բնակչության մասնաբաժնի հաշվարկը ներառում է 
նվազագույն պարենային զամբյուղից ցածր էներգետիկ սպառում ունեցող բնակչության բաշխումը, 
հաշվի առնելով պարենի ընդհանուր մատչելիությունը (ազգային և գլոբալ վիճակագրության 
տվյալների հիման վրա), ինչպես նաև պարենի ոչ հավասարաչափ մատչելիությունը (Տնային 
տնտեսությունների հետազոտություններից): Ենթադրվում է, որ բաշխումը միակողմանի է 
խեղաթյուրված: Փոփոխականի լոգարիթմի նորմալ  բաշխման գործառույթը կիրառվել է հաշվարկելու 



 

 

համար էներգետիկ սպառման նվազագույն շեմից կամ հատման կետից ցածր բնակչության տոկոսը:  
Հատման կետը հաշվարկվում է որպես ազգաբնակչության միջին արժեքը մեկ անձի հաշվով, հիմնված 
սեռատարիքային տարբեր խմբերի համար անհրաժեշտ սննդային էներգիայի և յուրաքանչյուր 
տարիքային խմբում ներկայացված բնակչության մասնաբաժնի վրա:  
 
Որպես կանոն, առանձին երկրների կողմից նման հաշվարկներ չեն իրականացվում: Միացյալ ազգերի 
պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (ՄԱԿ-ի ՊԳԿ) այդ հաշվարկները կատարում է 
ազգային մակարդակով: Այնուհետև դրանց ագրեգատի միջոցով տվյալներ են ստացվում 
տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակով:  
 
Տվյալների հավաքումը և  աղբյուրները  
Տվյալների հիմնական աղբյուրներն են սննդի տեղական արտադրության, առևտրի, պահեստների, ոչ 
պարենային օգտագործման, սննդամթերքի սպառման վերաբերյալ տվյալները, որոնք ստացվում են 
տվյալ երկրում տնային տնտեսությունների հետազոտությունից` բաշխված ըստ տարիքի և սեռի և  
Միացյալ ազգերի կողմից տվյալ երկրի բնակչության վերաբերյալ տվյալները` սեռային և տարիքային 
կտրվածքով: 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Ամեն տարի տվյալներ են ներկայացվում վերջին ժամանակահատվածի, ինչպես նաև նախանշված 
որոշակի կոնկրետ ժամանակահատվածների վերաբերյալ (եռամյա միջինի տեսքով):  
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Տնային տնտեսությունների ներսում սննդի հասանելիությունը կարող է ցույց տալ նաև վերջինիս 
տարբերությունը ըստ սեռի: Միևնույն ժամանակ, որոշ մշակութային առանձնահատկություններ և 
որոշակի սննդամթեքների ընդունման հետ կապված արգելքները կարող են ազդել կանանց 
սննդակարգի վրա:  Հղիության և կրծքով կերակրելու ընթացքում երկաթի մեծ պահանջը կարող է 
հանգեցնել երկաթի պակասով պայմանավորված սակավարյունության` ինչն էլ կարող է 
անդրադառնալ հղիության ընթացքի, ինչպես նաև այլ հիվանդությունների նկատմամբ զգայունության 
բարձրացման վրա: Թեև սննդի սպառման վերաբերյալ տվյալները հնարավորություն չեն տալիս 
ստանալ դրանց բաշխումն ըստ սեռի, այնուամենայնիվ, պետք է հնարավորինս ձգտել 
վերլուծություններ կատարելիս հաշվի առնելու գենդերային խնդիրները:   
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Պարենային անապահովվածությունը գնահատելիս հարկավոր է հաշվի առնել հատկապես խոցելի 
աշխարհագրական տարածաշրջանները (օրինակ այն տարածքները, որոնք աչքի են ընկնում 
արտադրության կամ մատակարարման  մեծ տարբերությամբ , կամ այն տարածքները, որոնք առավել 
հաճախ են ենթարկվում բնական աղետների) և բնակչության այն խմբերը, որոնց համար սննդի 
մատչելիությունը ոչ կանոնավոր, պատահական բնույթ է կրում` օրինակ, որոշ էթնիկ կամ 
սոցիալական խմբեր:    
 
Հաշվի առնելով ապաագրեգացված տվյալների անհրաժեշտությունը, Միացյալ ազգերի պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՄԱԿ-ի ՊԳԿ) մեթոդաբանությունը կիրառվում է նաև 
ենթաազգային /մարզային/ մակարդակներով տնային տնտեսությունների տվյալների հիման վրա 
սննդից զրկված լինելու աստիճանը որոշելու համար:  Ապաագրեգացված տվյալներ ստանալու 
խնդրում երկրներին օժանդակելու նպատակով` Միացյալ ազգերի պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպությունը ազգային վիճակագրական ծառայություններում տեղական ներուժի զարգացման 
նպատակներով ծրագրեր է իրականացնում:  
 



 

 

 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Միացյալ ազգերի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՄԱԿ-ի ՊԳԿ) կողմից 
կիրառվող մեթոդները և ստացված տվյալները հնարավորություն են տալիս որոշակի հաշվարկներ 
կատարել և քաղաքականություն իրականացնել:  
Առաջին հերթին, հաշվարկները հիմնված են տնային տնտեսությունների կողմից ձեռք բերված (կամ 
հասանելի) սննդի ծավալների և ոչ սննդի անմիջական ընդունման  վրա: Երկրորդ, հաշվի չեն առնված 
սննդի հավասար մատչելիությունը տնային տնտեսության բոլոր անդամների համար: Երրորդ` հաշվի 
չեն առնվել գնահատվող ժամանակահատվածների միջև սննդի անհավասար բաշխման առումով տեղ 
գտած փոփոխությունները:   Այնուամենայնիվ Միացյալ ազգերի պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպությունը  (ՄԱԿ-ի ՊԳԿ) վերահսկում է ժամանակի ընթացքում տեղ գտած այն 
փոփոխությունները, որոնց պետք է համապատասխանեցվեն հաշվարկները: 
 
Ցուցանիշները չպետք է առանձին- առանձին կիրառվեն: Սովից տառապող մարդկանց թվաքանակի 
կրճատում թիրախի մոնիտորինգը երկու նպատակ է հետապնդում` վերահսկել սննդազրկությունը և 
երեխաների թերսնուցումը:  Սննդազրկության վերլուծությունը հիմնված է ամբողջ ազգաբնակչության 
մեջ թերսնուցման տարածվածության աստիճանի վրա: Երեխաների թերսնուցման վերլուծությունը 
հիմնված է մանկական բնակչության շրջանում թերքաշության տարածվածության աստիճանի վրա: 
Սա առանձին երեխաների սնուցման կարգավիճակի ցուցանիշն է (տվյալ տարիքիք համապատասխան 
քաշ), և վերջնական արդյունքը կախված է ոչ միայն սննդի համապատասխանությունից, այլ նաև այլ 
բազմակի գործոններից, ինչպես օրինակ վարակները, շրջակա միջավայրի պայմանները և խնամքը: 
Ուստի, երկու ցուցանիշների համատեղ կիրառումը կօգնի ավելի հստակ պատկերացնել սննդի և 
սնուցման իրավիճակի փոփոխությունները:   
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Գործակալություն 
ՄԱ Պարենի և գյուղատնտեսույան կազմակերպություն 
 
6. ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽԱՌՆ 
ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 
Սահմանումը  
Տարրական ընդհանուր կրթության համախառն ընդգրկվածությունը պաշտոնապես 
սահմանված դպրոցական տարիքի (համաձայն ազգային կրթական համակարգի 
սահմանման) երեխաների տոկոսն է, պաշտոնապես սահմանված դպրոցական տարիքի 
երեխաների ընդհանուր թվաքանակում: Տարրական կրթությունը երեխաների մոտ 
ձևավորում է գրելու, կարդալու հմտություններ, վերջիններս գիտելիքներ են ձեռք բերում 
մաթեմատիկայից, ինչպես նաև, տարրական գիտելիքներ են ստանում պատմությունից, 



 

 

աշխարհագրությունից, բնագիտական առարկաներից, հասարակագիտությունից, արվեստից 
և երեժշտությունից:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 2. Ապահովել համընդհանուր տարրական կրթությունը Թիրախ 3. Մինչև 2015 թվականն 
ամենուրեք ապահովել բոլոր երեխաների  համար` թե տղաների, և, թե աղջիկների համար 
հավասարապես, տարրական ընդհանուր կրթություն:   
 
Հիմնավորում 
Այս ցուցանիշի նպատակն է վերահսկել ընդհանուր տարրական կրթություն ապահովելու նպատակի 
ուղղությամբ առաջընթացը, որը ոչ միայն ՀԶՆ, այլև Կրթությունը բոլորի համար նախաձեռնության 
նպատակներից մեկն է:  Այն ցույց է տալիս տարրական դպրոցում ընդգրկված դպրոցական տարիքի 
երեխաների տոկոսը: Զուտ ընդգրկվածությունը վերաբերում է միայն այն երեխաներին, ովքեր 
պաշտոնապես սահմանված տարրական դպրոցի տարիքի են:  (Համախառն ընդգրկվածությունը 
վերաբերում է բոլոր տարիքի երեխաներին): 100 տոկոսից ցածր զուտ ընգրկվածությունը ցուցանիշ է 
հանդիսանում այն դպրոցական տարիքի երեխաների տոկոսը հաշվարկելու համար, ովքեր 
ընդգրկված չեն տարրական դպրոցում: Բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ այդ տարբերությունը 
ներկայացնի չընդգրկված դպրոցականների թիվը, քանի որ որոշ երեխաներ կարող են ընդգրկված 
լինել կրթության այլ մակարդակներում:    
 
Հաշվարկի մեթոդը  
Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է դպրոցներում գրանցված և վերջիններիս կողմից Կրթության 
նախարարություն ներկայացրած համապատասխան տարիքի երեխաների վերաբերյալ տվյալները 
տարրական դպրոցի տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի վրա բաժանելու միջոցով: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Դպրոցում ընդգրկված երեխաների մասին տվյալները, սովորաբար, տրամադրվում են Կրթության 
նախարարության կողմից կամ վերցվում են հետազոտությունների կամ մարդահամարների տվյալների 
բազաներից: Տարրական դպրոց հաճախելու տարիքի երեխաների մասին տվյալներ կարելի է ստանալ 
նաև վիճակագրական ծառայություններից: Միևնույն մեթոդները և հաշվարկները կիրառելու դեպքում` 
ազգային և միջազգային տվյալները պետք է նույնը լինեն: 
 
Միջազգային համադրումների նպատակով, ինչպես նաև տարածաշրջանային կամ գլոբալ ագրեգատը 
հաշվարկելու համար, Միացյալ ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության 
Վիճակագրության ինստիտուտը`  ազգային կրթության նախարարությունների, վիճակագրական 
ծառայությունների և ՄԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա դպրոցներում ընդգրկված 
երեխաների վերաբերյալ պարբերաբար տվյալների շարք է հրատարակում: . 
 
Այն երկրներում, որոնց վերաբերյալ վարչական տվյալներ ստանալ հնարավոր չէ` կարելի է 
օգտագործել տնային տնտեսությանունների հետազոտություններից ստացված տվյալները: Սակայն, 
այս դեպքում հնարավոր կլինի հաշվարկել դպրոց հաճախումը և ոչ թե ընդգրկվածությունը:   
Միջազգային հետազոտություններից Բազմացուցանիշային   կլաստերների /շերտերի/ 
հետազոտությունը և Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտություններն են (երբեմն 
նաև կենսամակարդակի գնահատման հետազոտությունները, Աֆրիկայում` կենսամակարդակի 
հիմնական ցուցանիշների հարցաշարը որ տվյալներ են տրամադրում դպրոց հաճախողների 
վերաբերյալ:  
 



 

 

Գնահատման պարբերականությունը 
Ընգրկվածության վերաբերյալ տվյալները կանոնավորապես գրանցվում են կրթութայն 
նախարարությունների կողմից և դրանք կարելի է ստանալ տարիների կտրվածքով: 
Հետազոտություններից և մարդահամարներից ստացված տվյալները դպրոցում ընդգրկվածների սեռի 
և տարիքի վերաբերյալ, այն դեպքերում, երբ դրանք վարչական գրառումներում բացակայում են, ավելի 
հազվադեպ են:  Միացյալ ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության կողմից 
զուտ ընդգրկվածների տոկոսը  միայն տարեկան կտրվածքով է  հաշվարկվում` երկրների երկու 
երրորդի համար, սովորաբար, հղման տարեթվից մեկ տարի հետո:  ՄԱԿ-ի Բնակչության բաժինը 
երկու տարին մեկ կատարում է ըստ տարիքի բնակչության հաշվարկ, թեև այդ հաշվարկները կարող 
են հիմնված լինել մարդահամարների տվյալների վրա, որը շատ երկրներում 10 տարին մեկ է 
անցկացվում: Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալները Բազմացուցանիշային   
կլաստերների /շերտերի/ հետազոտությունների և Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի 
հետազոտությունների տվյալների նման շատ զարգացող  երկրների համար  հաշվարկվում են 
կանոնավոր կերպով` երեք կամ հինգ տարին մեկ:   
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Սահմանափակ ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող ընտանիքները իրենց երեխաներին 
դպրոց ուղարկելիս հայտնվում են երկընտրանքի առջև: Հնարավոր է, որ նրանք տարբեր կերպ 
կարևորեն տղաների և աղջիկների կրթություն ստանալու անհրաժեշտությունը: Տղաների համեմատ, 
հատկապես գյուղական բնակավայրերում,  կրթության հասանելիությունը աղջիկների համար ավելի 
սահմանափակ է:  Այնուամենայնիվ, այն երկրներում, որտեղ ընդունված է պարտադիր կրթության 
համակարգը և ընդգրկվածությունը բարձր է` տարրական և միջնակարգ մակարդակներում 
աղջիկների թիվը հավասար է, կամ գերազանցում է տղաների թվին:   
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Պայմանավորված դպրոցների հարմարություններով, առկա ռեսուրսներով /միջոցներով/, երեխաների 
աշխատանքի վրա ծախսվող ժամանակով, դուրս մնալու  հավանականությամբ` ընդգրկվածության 
վերաբերյալ տվյալները վերլուծելիս հարկավոր է հաշվի առնել գյուղական և քաղաքային 
բնակավայրերի միջև առկա տարբերությունները: Պետք է հաշվի առնվեն նաև ըստ աշխարհագրական 
դիրքի, սոցիալական կամ էթնիկ խմբին պատկանելիության ապաագրեգացման խնդիրները: Սակայն, 
որոշ երկրներում, առանձին էթնիկ խմբերի վերաբերյալ տվյալների ներկայացումը կամ 
վերլուծությունը կարող է զգայուն թեմա լինել:  Գենդերային խնդիրները ևս կարող են ավելի 
արտահայտված լինել որոշ սոցիալական և էթնիկ խմբերում:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Երբեմն, տարբեր պատճառներով, դպրոցներում ընդգրկվածների թիվը կարող է ուռճացվել: 
Հետազոտության տվյալները կարող են չարտահայտել տարվա ընթացքւմ հաճախումների և դուրս 
մնացած աշակերտների թիվը:  Դպրոցի ղեկավարությունը կարող է ուռճացրած թիվ ներկայացնել` 
հատկապես, երբ ֆինանսական ակնկալիքներ կան: Միևնույն դասարանում մնացած երեխաները 
կարող են սխալմամբ ընդգրկվել զուտ թվաքանակում: Երեխաների տարիքը ևս կարող է սխալ 
հաշվարկվել կամ սխալ ներկայացվել:  Մարդահամարի տվյալները կարող են լինել հին և ոչ հավաստի: 
Ըստ սեռի տվյալները ևս կարող ոչ բավարար լինել, իսկ հաշվարկման հետ կապված խնդիրները 
հնարվորություն չտան ճիշտ գնահատել իրավիճակը:   
 
Այս ցուցանիշի օգնությամբ փորձ է արվում ուսումնասիրել կրթական համակարգը և վերջինիս 
արդյունավետությունը: Սակայն, այն ամբողջապես չի լուծում խնդիրը:   Որոշ երեխաներ դուրս են 
մնում պաշտոնապես ընդունված դպրոց հաճախելու տարիքի երեխաների խմբից, քանի որ ավելի շուտ 
կամ ավելի ուշ են սկսել դպրոց հաճախել, և ոչ այն պատճառով, որ նույն դասարանում են մնացել:    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Միացյալ ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության կողմից հավաքված 
տվյալները համապատասխանեցվում են 1997թ.-ին ընդունված Կրթության միջազգային 
դասակարգմանը (ICSCED) և հետևաբար համադրելի են այլ երկրների տվյալների հետ:  Վարչական 
աղբյուրներից ստացված ազգային տվյալները ոչ միշտ են միևնույն դասակարգման վրա հիմվում, և, 
ուստի հնարավոր է, որ համադրելի չլինեն այլ երկրների տվյալների հետ` եթե իհարկե, միևնույն 
դասակարգումը չի կիրառվել:  Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների և մարդահամարների 
ժամանակ ընդունված հայեցակարգերը և տերմինները /եզրերը/ ևս կարող են ժամանակի ընթացքում 
փոփոխության ենթարկվել: 
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներ 
ASIAN DEVELOPMENT   BANK.  Gender Issues  in Basic and  Primary Education. In  Gender Checklist:Education. 
Manila. Available from http://www.adb.org/documents/Manuals/ Gender_checklists/Education. 
UNITED    NATIONS    (1998).   Principles   and Recommendations   for   Population   and Housing Censuses, 
Revision 1. Series M, No. 
67, Rev. 1, para. 2.156 Sales No. E.98.XVII.1. Available  from http://unstats. un.org/unsd/pubs (A, E, F, S). 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (2003). 
 
 
 

777. 5-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ ՀԱՍԱԾ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ 
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 1-ին ԴԱՍԱՐԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՀԵՏ 
 
Սահմանում 
5-րդ դասարան հասած աշակերտների թվաքանակի հարաբերակցությունը նրանց 1-ին դասարան 
ընդունվածների թվաքանակին, որը 5-րդ դասարան հասած աշակերտների տոկոսն է` այսինքն, այն 
աշակերտների համակցության տոկոսն է, ովքեր տվյալ ուսումնական տարում ընդունվել են 
տարրական դպրոցի առաջին դասարան և ակնկալվում է, որ պետք է հասնեն 5-րդ դասարան:    
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 2. Ապահովել համընդհանուր տարրական կրթություն Թիրախ 3. Մինչև 2015 թվականն 
ամնեուրեք ապահովել բոլոր երեխաների համար (հավասարապես` տղաների և աղջիկների համար) 
տարրական ընդհանուր կրթություն:  
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս հետևել կրթական համակարգի հաջողություններին` 
աշակերտներին մեկ դասարանից մյուսը տեղափոխելու առումով, ինչպես նաև համակարգի ներքին 
արդյունավետությանը: Այս ցուցանիշը պայմանավորված է մի շարք գործոններով` ներառյալ 
դպրոցավարության կազմակերպման ցածր որակը,  անարդյունավետ գործունեությունից 
հուսալքվածությունը և դպրոցավարման ուղղակի և անուղղակի ծախսերը:   
 
Հաշվարկի  մեթոդները 
Սովորաբար, այս ցուցանիշը հաշվարկվում է իրար հաջորդող երկու տարիներին ընդունված և 
դասընթացը կրկնող /նույն դասարանում մնացած/ աշակերտների թվաքանակից: Այս մեթոդը հայտնի 
է վերակառուցված համակցության մեթոդ անվանմամբ: Սույն մեթոդը հիմնված է երեք 



 

 

ենթադրությունների վրա` դուրս մնացած աշակերտներն այլևս երբեք դպրոց չեն վերադառնում, 
առաջխաղացում ունեցած /թռիչքաձև  1 դասարան բարձր տեղափոխված/, նույն դասարանում մնացած 
և դպրոցից դուրս մնացած աշակերտների թիվը, ժամանակի ընթացքում, տվյալ համակցության համար 
մնում է կայուն, և նույն  գործակիցները կիրառվում են տվյալ դասարնում սովորող բոլոր երեխաների 
նկատմամբ` անկախ այն հանգամանքից, թե վերջիններս երկրորդ տարին են մնացել նույն 
դասարանում, թե ոչ:   
 
Հաշվարկը կատարվում է դպրոցում սովորող յուրաքանչյուր դասարանի երեխաների ընդհանուր թիվը 
/նրանք, ովքեր փոխադրվում են հաջորդ դասարան/  դպրոցում սովորող երեխաների թվի վրա 
բաժանելու միջոցով  (այս դեպքում, տարրական դպրոցի 1-ին դասարան ընդունված աշակերտները) և 
արդյունքը 100-ով բազմապատկելով: 
 
Տնային տնտեսությունների հետազոտության տվյալների հիման վրա հաշվարկելիս` հարաբերակ- 
ցությունը հաշվարկվում է որպես մինչև 5-րդը` յուրաքանչյուր դասարան տեղափոխված երեխաների 
թվի հարաբերակցության հանրագումար:  Հաշվարկի հիմքում ընկած է ՄԱ Կրթության, գիտության և 
մշակույթի կազմակերպության կողմից առաջարկված մեթոդը (UNESCO): 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները  
ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության Վիճակագրության ինստիտուտի կողմից 
առաջարկված մեթոդը հիմնվում է տվյալ երկրում յուրաքանչյուր դասարանին բնորոշ 
ընդգրկվածության ինչպես նաև երկտարեցիների  վերաբերյալ տվյալների վրա` իրար հաջորդող երկու 
տարիների կտրվածքով:   
 
Տվյալները ստացվում են տնային տնտեսությունների հետազոտություններից` ինչպես օրինակ,  
բազմացուցանիշային կլաստերների /շերտերի/ հետազոտությունները կամ ժողովրդագրական և 
առողջության հարցերի հետազոտությունները` ստանդարտ եղանակով,  և ներառում են ընթացիկ և 
նախորդ տարում տվյալ դասարանում երեխաների թվի և հաճախումների մակարդակի վերաբերյալ 
տվյալները:   
 
Գնահատման  պարբերականությունը 
Եթե տվյալները հասանելի են, դրանք հրատարակվում են տարեկան կտրվածքով` հղման տարվանից 
երկու տարի անց:  Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները` ինչպես օրինակ, 
բազմացուցանիշային կլաստերների /շերտերի/ հետազոտությունները, ինչպես նաև, 
Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունները, սովորաբար, իրականացվում են 
ամեն երեք կամ չորս տարին մեկ անգամ:   
 
Գենդերային  հիմնախնդիրներ 
Հաճախումների և դուրս մանալու առումներով տղաների և աղջիկների մոտ պատկերը տարբեր է: 
Դպրոցը թողնելու պատճառները ևս տղաների և աղջիկների մոտ տարբեր են: Ծնողների պահանջը` 
իրենց տնային տնտեսության հետ կապված հարցերում օգնելու վերաբերյալ, կարևորագույն 
գործոններից մեկն է, որն ավելի հաճախ ազդում է  աղջիկ երեխաների վրա:  Աղջիկների համար 
կարևորագույն գործոններից են նաև ապահովությունը, դպրոցի հարմարությունները,  սանիտարական 
պայմանները և դպրոցում տրամադրվող այլ ծառայությունների որակը: 
 
Ապաագրեգացման հետ կապված խնդիրներ 
Կրթության վերաբերյալ տվյալները վերլուծելիս, շատ կարևոր է հատկապես ուշադրություն դարձնել 
գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև առկա տարբերություններին` հաշվի առնելով 
դպրոցների շենքային  պայմանների էական տարբերությունները, առկա միջոցները, երեխաներին 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ներկայացվող պահանջը` իրենց աշխատանքում օգնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դպրոցից դուրս 
մնալու դեպքերը:  Շատ կարևոր է նաև նկատի առնել ըստ աշխարհագրական դիրքի, կամ 
սոցիալական ու էթնիկ խմբին պատկանելության ապաագրեգացված տվյալների ստացման 
կարևորությունը: Սակայն, որոշակի էթնիկ խմբերի վերաբերյալ տվյալների հրատարակումը որոշ 
երկրներում կարող է զգայուն թեմա հանդիսանալ:  Որոշ սոցիալական և էթնիկ խմբերում  գենդերային 
հարցերը ևս կարող են ավելի արտահայտված լինել:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Հաշվարկի մեթոդն ունի որոշակի սահմանափակումներ, քանի որ հաշվի չի առնվում տարրական 
դպրոց նորեկների, վերադարձածների, մեկ դասարան թռիչքաձև տեղափոխվածների, տվյալ 
բնակավայրից տեղափոխվածների կամ տարվա ընթացքում դպրոցից դպրոց տեղափոխվածների  
փաստը: 
 
Հնարավորության դեպքում, հարկավոր է առանձին հաշվարկել 1-ին դասարան հաճախողների 
վերաբերյալ ցուցանիշը, քանի որ այս երկու ցուցանիշները համատեղ` ավելի հասկանալի կդարձնեն 
տարրական կրթություն ստացածների համընդհանուր պատկերը:   
 
 
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներ 
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ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը վարչական տվյալների հիման մոտ 40 
տոկոս  երկրների վերաբերյալ` տարրական կրթության համակարգում ուսումը շարունակողների 
մասնաբաժնի վերաբերյալ տվյալներ է ստանում: Ժամանակի ընթացքում, այս ցուցանիշը 
հաշվարկելու նպատակով տվյալներ տրամադրող պետությունների թիվը մեծացել է` մասամբ 
պայմանավորված այն հանգամանքով, որ վերջիններս Բազմացուցիչային կլաստերների և 
ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտություններից ստանում են այդ տվյալները:    
 
Գործակալությունները 
Կրթության նախարարություններ 
ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությն Վիճակագրության ինստիտուտ 



 

 

7². ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՆ ԱՎԱՐՏԱԾՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ 
 
Սահմանում 
Տարրական դասարաններն ավարտածների հարաբերակցությունը,%, նախորդ տարում տարրական 
վերջին դասարանը   հաջողությամբ ավարտածների թվի հարաբերակցությունն է  տվյալ տարում 
պաշտոնապես ընդունված տարիքի տարրական դպրոցն ավարտող աշակերտների թվիաքանակին: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 2. Ապահովել համընդհանուր տարրական կրթություն Թիրախ 3. Մինչև 2015 թվականն 
ամնեուրեք ապահովել բոլոր երեխաների համար (հավասարապես` տղաների և աղջիկների համար) 
տարրական ընդհանուր կրթություն:  
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշը, որի նպատակն է իրականացնել ողջ կրթական համակարգի և աշակերտների 
առաջընթացի մոնիտորինգ, նպատակ ունի գնահատելու մարդկային կապիտալի ձևավորման 
գործընթացը, ինչպես նաև, դպրոցական համակարգի որակը և արդյունավետությունը: 
 
Ցուցանիշի նպատակն է հաշվարկել երբևէ ուսումնական ցիկլն ավարտած երեխաների 
մասնաբաժինը, և նպատակ չի հետապնդում գնահատելու տարրական դպրոցը ՙժամանակին՚ 
ավարտելը:   Սույն ցուցանիշի արդյունավետությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով` 
ներառյալ դպրոցավարման ցածր որակը, անարդյունավետ գործունեությունից հուսալքվածությունը և 
դպրոցավարման ուղղակի և անուղղակի ծախսերը:  Աշակերտների բարձր դասարաններ 
տեղափոխվելը սահմանափակող հանգամանքներից են` ուսուցիչների,  դասասենյակների, և 
ուսումնական նյութերի պակասը: 
 
  Հաշվարկի մեթոդը 
Հաշվարարը կարող է ցուցակում ընդգրկել նաև տարրական դպրոցի դասընթացը կրկնող /միևնույն 
դասարանում մեկ կամ երկու տարի մնացած/ աշակերտներին, որոնք սակայն, այժմ հաջողությամբ 
ավարտում են տարրական դպրոցը:  Այն երկրներում, որտեղ տարրական դպրոցն ավարտողների 
թվաքանակի վերաբերյալ տվյալներ չկան, տարրական դպրոցն ավարտողների միջին տոկոսը 
հաշվարկվում է  տարրական դպրոցի վերջին դասարանում սովորող աշակերտների ընդհանուր 
թվաքանակից պաշտոնապես սահմանված` ավարտելու տարքի հասած և տվյալ տարում դասընթացը 
կրկնող աշակերտների թիվը հանելու միջոցով:  
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Ցուցանիշները հավաքվում են Համաշխարհային բանկի Մարդկային զարգացման ցանցի 
աշխատակազմի կողմից` հիմնվելով տվյալների երկու հիմնական աղբյուրների վրա, որոնք 
օգտագործվում են համախառն և զորտ ընդգրկվածությունը հաշվարկելու համար: Դրանք են` 
ընգրկվածության վերաբերյալ տվյալ երկրների կրթության նախարարություններից և ՄԱ Կրթության, 
գիտության և մշակույթի կազմակերպության կողմից  (UNESCO) բնակչության վերաբերյալ ստացված 
տվյալները: Համաշխարհային բանկը և ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը 
(UNESCO) նպատակ ունեն հետագայում այս տվյալները ստանալ տարեկան կտրվածքով: 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տարեկամ մեկ ամգամ: 
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 



 

 

Ավելի շատ տվյալներ են հարկավոր ըստ սեռի ավարտածների վերաբերյալ: 
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Կրթության վերաբերյալ տվյալները վերլուծելիս` շատ կարևոր է հատկապես ուշադրություն դարձնել 
գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև առկա տարբերությունների վրա` հաշվի առնելով 
դպրոցների շենքային  պայմանների էական տարբերությունները, առկա միջոցները, երեխաներին 
ներկայացվող պահանջը` իրենց աշխատանքում օգնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դպրոցից դուրս 
մնալու դեպքերը:  Շատ կարևոր է նաև նկատի առնել ըստ աշխարհագրական դիրքի, կամ 
սոցիալական ու էթնիկ խմբին պատկանելության ապաագրեգացված տվյալների ստացման 
կարևորությունը: Սակայն, որոշակի էթնիկ խմբերի վերաբերյալ տվյալների հրատարակումը որոշ 
երկրներում կարող է զգայուն թեմա հանդիսանալ:  Որոշ սոցիալական և էթնիկ խմբերում  գենդերային 
հարցերը ևս կարող են ավելի արտահայտված լինել:   
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Սույն ցուցանիշը արտացոլում է Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգիչների վրա 
հիմնված և տվյալ պետության կողմից պաշտոնապես սահմանված տարրական դպրոցի ցիկլը, որի 
օրինակն է ընդգրկվածության զուտ և համախառն հարաբերակցությունը: 
 
Մինչ Համաշխարհային բանկը և ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը 
(UNESCO) պատրաստվում են յուրաքանչյուր տարի իրականացնել այս ցուցանիշների մոնիտորինգը` 
155 զարգացող երկրներում նշյալ տվյալների հավաքման և ստանդարտացման համար 
պատասխանատու օղակները դեռևս պատրաստ չեն այդ տվյալները տրամադրել: Սրա արդյունքում, 
ընթացիկ տվյալների բազան ունի բազմաթիվ բացթողումներ` հատկապես կապված փոքր երկրների, 
նախորդ տարիների վերաբերյալ տվյալների, գենդերային բաշխվածության հետ: Կան նաև բազմաթիվ 
արտառոց դեպքեր և կասկած հարուցող տվյալներ: Ներկայիս տվյալների բազան իրենից 
ներկայացնում է ընդգրկվածության և ավարտական տարբեր համակարգերի վրա հիմնված տվյալների 
խառնուրդ (քննություններ, դիպլոմներ, ավտոմատ առաջխաղացում), ինչն էլ դրանք դարձնում է 
միջազգայնորեն ոչ համադրելի: 
 
Ցուցանիշը ընդգրկում է միայն տարրական կրթական համակարգի վերջնական արդյունքները, ուստի 
քաղաքականության արդյունքում տեղ գտած փոփոխությունները կգրանցվեն ժամանակի ընթացում: 
 
Ըստ տարիքի հաշվարկները պակաս հավաստի են քան բնակչության ընդհանուր թվաքանակի վրա 
հիմնված հաշվարկները` հատկապես այն երկրներում, որտեղ ներքին և արտաքին միգրացիայի, 
քաղաքացիական պայքարի կամ մարդկանց երկրից վտարելու պատճառով բնակչության կազմի 
հաճախակի փոփոխություններ են տեղի ունենում: Ըստ տարիքային խմբերի տվյալների 
բացակայության դեպքում, տարրական դպրոցն ավարտածների տոկոսը հնարավոր չէ հաշվարկել: 
 
Նախնական ընդգրկվածության թվի վրա հիմնվելով` տարրական դպրոցն ավարտողների հաշվարկը 
կարող է ոչ ճշգրիտ /ավելի մեծ/ լինել, քանի որ, այդ դեպքում, վերջին տարում դպրոցից դուրս 
մնացածները չեն հաշվառվի: Սա նշանակում է, որ ավարտածների փաստացի թիվը ստանալուց հետո, 
երկրում տարրական դպրոցն ավարտողների թիվը կնվազի /անկում կապրի/:  
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներUNITED    NATIONS   EDUCATIONAL, SCIENTIFIC   AND 

CULTURAL ORGANIZATION (1997). International Standard Classification of Education, 1997 (ISCED). Montreal. 
Available at http://www. uis.unesco.org. Select: Core  Themes/ Education/Technical Guides. 



 

 

WORLD BANK (2003). Millennium Development Goals: Achieve universal primary education. Internet   site    
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Գործակալությունները 
Կրթության նախարարություններ 
ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությն Վիճակագրության ինստիտուտ 



 

 

8.  15-ԻՑ 24 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ 
 
 
Սահմանում 
15-ից 24 տարեկանների գրագիտության տոկոսը, կամ երիտասարդների գրագիտության տոկոսը, 15-ից 
24 տարեկան բնակչության տոկոսն է, որոնք կարող են գրել և կարդալ, ինչպես նաև ամենօրյա կյանքի 
վերաբերյալ ասված պարզ և հասարակ մտքեր հասկանալ: Երբեմն, գրագիտության սահմանումը 
ենթադրում է նաև պարզագույն թվաբանական գիտելիքների և այլ հմտությունների առկայություն: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 2. Ապահովել համընդհանուր տարրական կրթություն Թիրախ 3. Մինչև 2015 թվականն 
ամնեուրեք ապահովել բոլոր երեխաների համար (հավասարապես` տղաների և աղջիկների համար) 
տարրական ընդհանուր կրթություն:  
 
Հիմնավորում 
Երիտասարդների գրագիտության տոկոսը արտացոլում է տարրական կրթության արդյունքները 
նախորդ տաս /մոտ տաս / տարիների կտրվածքով: Հաճախ,  որպես տարրական կրթական 
համակարգի արդյունավետության գրավական են դիտվում սոցիալական առաջընթացը և տնտեսական 
հաջողությունները: Այս վերլուծության համար գրագիտության տոկոսը պարզապես ոչ գրագետների 
տոկոսի լրացումն է: Այն տվյալ հասարակությունում անհատի գործունեության համար պահանջվող 
գրագիտության աստիճանը կամ որակի գնահատականը չէ:  Գրագիտության ստանդարտներին 
/չափորոշիչներին/ չբավարարելու պատճառները կարող են ներառել դպրոցավարման ցածր 
մակարդակը, դպրոց հաճախելու հետ կապված դժվարությունները, կամ, մինչև 5-րդ դասարան 
հասնելը դպրոցից դուրս մնալը:   
 
Հաշվարկի մեթոդները 
Հաշվարկի ընդունված մեթոդը 15-ից 24 տարեկան գրագետ երիտասարդների թիվը բաժանելն է 
միևնույն տարիքային խմբի ընդհանուր բնակչության վրա և արդյունքը բազմապատկել 100-ով:  Քանի 
որ գրագիտության վերաբերյալ տվյալները ոչ միշտ, ոչ բոլոր մարդահամարներից և ոչ բոլոր երկրների 
համար են հասանելի` ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության (UNESCO) 
Վիճակագրության ինստիտուտի կողմից կիրառվում են մոդելավորման եղանակներ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս տարեկան կտրվածքվ հաշվարկներ կատարել` հիմվելով տվյալ երկրում 
անցկացված մարդահամարների կամ հետազոտությունների տվյալների վրա:   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Գրագիտության վերաբերյալ տվյալներ կարելի է ստանալ մարդահամարներից, տնային 
տնտեսությունների և գրագիտության հետազոտություններից, իսկ ընդհանուր բնակչության թիվը 
վերցվում է տվյալ երկրում անցկացված մարդահամարների կամ ընտրանքային հետազոտությունների 
տվյալներից:  Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր մարդահամարների կամ հետազոտությունների 
հարցաշարերն են գրագիտության վերաբերյալ հարցեր պարունակում: Որոշ երկրներում, որտեղ 
հարցաշարերում գրագիտության վերաբերյալ հարցեր չկան` գրագիտության աստիճանը որոշվում է 
անձի կրթության վերաբերյալ (դպրոց հաճախած տարիները)  տվյալների հիման վրա: Միջազգային 
պրակտիկայում ընդունված է դպրոց ընդհանրապես չհաճախածներին համարել ոչ գրագետ իսկ 
տարրական դպրոցի 5-րդ դասարան հաճախածներին` գրագետ:   
 
Շատ տնային տնտեսությունների հետազոտություններ, ներառյալ բազմացուցանիշային կլաստերների 
հետազոտությունները, Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունները, 
Բարեկեցության առանցքային ցուցանիշների հարցաշարը` Աֆրիկայում և կենսամակարդակի 



 

 

գնահատման ուսումնասիրությունները ևս բնակչության գրագիտության վերաբերյալ   տվյալներ են 
հավաքում, որոնք կարող են հաշվարկի հիմք ծառայել այն երկրներում, որտեղ վերջին շրջանում 
մարդահամար չի իրականացվել: Այնուամենայնիվ, սահմանումները ոչ միշտ են ստանդարտացված  
(տես ̔Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ՚): 
 
Գրագիտության վերաբերյալ տվյալների մեծ մասը հիմված են հարցվողի կողմից տրված բանավոր 
պատասխանի վրա, դրանց իսկությունը, մեծամասամբ, չի ստուգվել, ուստի և, շատ դեպքերում, 
տվյալների միջև տարբերություններ կան:   
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Երիտասարդների գրագիտության տոկոսը կարող է  շատ ավելի հաճախակի փոփոխվել քան 
մեծասհասակներինը, ուստի և,  պետք է ավելի հաճախ գնահատվի: Քանի որ մարդահամարները 
սովորաբար 10 տարին մեկ են անցկացվում, ամենամյա հաշվարկների համար տվյալները վերցվում են 
աշխատուժի և տնային տնտեսությունների հետազոտություններից: 15-ից 19 տարեկանների 
վերաբերյալ տվյալները հասանելի են հինգ տարվա կտրվածքով: Սովորաբար, զարգացող երկրների 
մեծ մասը տնային տնտեսությունների հետազոտություններ է անցկացնում ամեն երեք կամ հինգ 
տարին մեկ:   
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Կանաց դեպքում` անգրագիտության բարձր մակարդակը պայմանավորված է նրանց դպրոցական 
համակարգում ընդգրկվածության և դպրոցից ցածր դասարանում դուրս մնալու բարձր տոկոսով: 
Ավելին, քանի որ տեղեկատվությունն ու ուսուցումը, ինչպես նաև գրագիտության բարձրացմանն 
ուղղված ծրագրերը կանանց համար պակաս հասանելի են` ընդգրկվածության տվյալների վրա 
հիմնված հաշվարկներում` կանանց գրագիտության թիվը կարող է գերագնահատվել: 
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Կրթության վերաբերյալ տվյալները վերլուծելիս շատ կարևոր է հատկապես ուշադրություն դարձնել 
գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև առկա տարբերությունների վրա` հաշվի առնելով 
դպրոցների շենքային  պայմանների էական տարբերությունները, առկա միջոցները, երեխաներին 
ներկայացվող պահանջը` իրենց աշխատանքում օգնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դպրոցից դուրս 
մնալու դեպքերը:  Շատ կարևոր է նաև նկատի առնել ըստ աշխարհագրական դիրքի, կամ 
սոցիալական ու էթնիկ խմբին պատկանելության ապաագրեգացված տվյալների ստացման 
կարևորությունը: Սակայն, որոշակի էթնիկ խմբերի վերաբերյալ տվյալների հրատարակումը որոշ 
երկրներում կարող է զգայուն թեմա հանդիսանալ:  Որոշ սոցիալական և էթնիկ խմբերում  գենդերային 
հարցերը ևս կարող են ավելի արտահայտված լինել:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Գրագիտության գնահատումը կարող է տարբեր եղանակներով իրականացվել: Կարելի է պարզապես 
հարցնել. ՙԴուք գրագե±տ եք, թե, ոչ՚, կամ գրագիտության թեստ անցկացնել: Որոշ դեպքերում, 
գրագիտության աստիճանը որոշվում է մարդահամարների միջոցով` կամ գրագիտության վերաբերյալ 
ուղղակի հարցման միջոցով, և, կամ էլ, ընդունելով, որ եթե մարդը դպրոց չի հաճախել, ապա գրագետ 
չէ: Սա ևս դժվարացնում է միջազգային տվյալների համադրելիությունը: Անգամ միևնույն 
հետազոտության տվյալների հետ կապված` հետագայում կարող են խնդիրներ ծագել, քանի որ 
հետազոտությունների հիմքում ընկած գրագիտության սահմանումները ստանդարտացված չեն և 
կարող են տարբեր լինել: ՙԲնակչության և տնային տնտեսությունների հաշվառման սկզբունքները և 
դրանց վերաբերյալ խորհուրդներ՚ -ի վերջին, վերանայված տարբերակում, երկրներին խորհուրդ է 
տրվում զերծ մնալ հաճախումների վերաբերյալ թվերի միջինացումից: Այն խորհուրդ է տալիս 
գրագիտության վերաբերյալ առանձին հարց ներառել մարդահամարների, տնային տնտեսությունների 



 

 

հետազոտությունների, ինչպես նաև մարդահամարից հետո անցկացվող ընտրանքային հաշվառման 
հարցաշարերում: 
 
Գրագիտության սահմանման թերությունները, դրա գնահատմանն առնչվող խնդիրները, ոչ 
հաճախակի մարդահամարներ և գրագիտության հետազոտություններ անցկացնելը, թուլացնում են 
այս ցուցանիշի դերը որպես համընդհանուր գրագիտություն ապահովելու նպատակով կրթական 
արդյունքների մոնիտորինգի միջոց: 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներUNITED    NATIONS    (1998).   Principles   and 
Recommendations   for   Population   and Housing Censuses, Revision 1, Series M, No. 
67, Rev. 1. Sales No. E.98.XVII.1. Available from http://unstats. un.org/unsd/pubs (A, E, F, S). 
UNITED     NATIONS     (2001).   Indicators    of Sustainable Development: Guidelines  and Methodologies.   Sales   
No.    E.01.II.A.6. Available   from   http://www.un.org/esa/ sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (annual). The State of the World’s Children. New York. UNITED   NATIONS   

DEVELOPMENT   PROGRAMME (2003  and  annual). Human Development Report. New York: Oxford University 
Press. Available at http://hdr.undp.org. 
UNITED    NATIONS   EDUCATIONAL, SCIENTIFIC   AND CULTURAL ORGANIZATION (1978). Revised Rec- ommendations 
concerning the International Standardization  of  Educational Statistics. Paris. See  also  UNESCO 
 Statistical Yearbook, 1998, chap. 2. 
UNITED    NATIONS   EDUCATIONAL, SCIENTIFIC   AND CULTURAL ORGANIZATION (2003). Education for All: The Year 
2000  Assessment:  Technical Guidelines. Paris. Available  from http://www.unescobkk.or g/inf ores/ 
efa2000/tech.htm . 
UNITED    NATIONS   EDUCATIONAL,  SCIENTIFIC   AND CULTURAL   ORGANIZATION    (2003).  UNESCO Institute   for    
Statistics.    Internet    site http://www.uis.unesco.org. Montreal. WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World 
Development Indicators. Print and CD-ROM. Washington, D.C.  Available   in  part  from 
http://www.worldbank.org/data. 
 
Միակ միջազգային աղբյուրը ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության կողմից 
տրամադրվող միջազգային տվյալների շարքն է, որոնք ստացվում են տարեկան կամ 
կաննխատեսումների հաշվարկների միջոցով, որոնք հիմնված են տվյալ երկրներում անցկացվող 
մարդահամարների, տնային տնտեսությունների և այլ հետազոտությունների  տվյալների հիման վրա: 
Կան մոտ 130 երկրների վերաբերյալ հաշվարկներ:   
 
 
Գործակալությունները 
Կրթության նախարարություններ 
ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության Վիճակագրության ինստիտուտ



 

 

9. ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏՂԱՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ 
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ, ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԵՎ 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ   
 

 
Սահմանում 
Աղջիների և տղաների թվաքանակի հարաբերակցությունը տարրական, միջնակարգ և բարձրագույն 
կրթության համակարգերում ` տարրական, միջնակարգ և բարձրագույն կրթության համակարգերում 
ընդգրկված աղջիկ աշակերտների թվաքանակի հարաբերակցությունն է նույն համակարգերում 
ընդգրկված տղա աշակերտների թվաքանակին:    
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 3. Խրախուսել գենդերային հավասարությունը և ընդլայնել կանաց իրավունքները  
Թիրախ 4. Մինչև 2005 թվականը վերացնել գենդերային անհավասարությունը տարրական և 
միջնակարգ կրթության մակարդակներում, իսկ մինչև 2015 թվականը կրթության բոլոր 
մակարդակներում:  
 
Հիմնավորում 
Կրթություն ստանալու հավասար հնարավորության ցուցանիշը, որը հաշվարկվում է դպրոցում 
ընդգրկվածության աստիճանով` հնարավորություն է տալիս գնահատելու թե արդարության, և , թե 
արդյունավետության աստիճանը: Կրթությունը մարդկային զարգացման կարևորագույն 
նախապայմաններից է: Կրթության բոլոր մակարդակներում գենդերային խտրականությունը 
վերացնելը` կնպաստի կանանց կարգավիճակի և հնարավորությունների բարձրացմանը: Կանաց 
կրթությունը նաև տնտեսական զարգացման կարևորագույն ցուցանիշներից է:  
 
Հաշվարկի մեթոդը 
Այս ցուցանիշը կրթության համակարգերում ընդգրկված աղջիկների և տղաների թվաքանակի 
հարաբերակցությունն է` անկախ վերջիններիս տարիքից:  
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Դպրոցում ընդգրկվածների թվաքանակը, սովորաբար, ստացվում է կրթության 
նախարարություններից կամ մարդահամարներից և հետազոտություններից: Այն դեպքերում, երբ 
վարչական աղբյուրներից տվյալներ ստանալ հնարավոր չէ, կարելի է հաշվարկներ կատարել տնային 
տնտեսությունների տվյալների հիման վրա, թեև վերջիններս գնահատում են ըստ իրենց բանավոր 
հարցմանը ստացած պատասխանի և ոչ թե ընդգրկվածության վերաբերյալ դպրոցների տրամադրած 
տվյալների: Միջազգային հետազոտություններից Բազմացուցանիշային   կլաստերների /շերտերի/ 
հետազոտությունը և Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտություններն են (երբեմն 
նաև կենսամակարդակի գնահատման հետազոտությունները, Աֆրիկայում` կենսամակարդակի 
հիմնական ցուցանիշների հարցաշարը, որոնք տվյալներ են տրամադրում դպրոց հաճախողների 
վերաբերյալ: 
 
Միջազգային համադրումների նպատակով, ինչպես նաև տարածաշրջանային կամ գլոբալ 
ագրեգատները ստանալու համար` կարելի է օգտվել դպրոցներում ընդգրկվածների թվաքանակների 
վերաբերյալ տվյալներից, որոնք հրատարակվում են ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի 
կազմակերպության Վիճակագրության ինստիտուտի կողմից: Տվյալների նշյալ շարքը հիմված է 
կրթության նախարարությունների և ազգային գործակալությունների տրամադրած տվյալների վրա: 
 
ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը ՀԶՆ-ի նպատակների մոնիտորինգի 
նպատակով` առանձին երկրի, տարածաշրջանի և գլոբալ մակարդակով, հաշվարկում է նաև աղջիկ 
երեխաների թվաքանակի հարաբերակցությունը տղա երեխաներին:  Այդ տվյալները տեղակայված են 
Հազարամյակի ցուցանիշների կայքում http://millenniumindicators.un.org. 
 
Գնահատման պարբերականությունը 



 

 

Եթե տվյալները հասանելի են, ապա դրանք, սովորաբար, ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի 
կազմակերպության կողմից հրատարակվում են տարեկան կտրվածքով` հղման տարվանից երկու 
տարի անց:  Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները տարբեր երկրներում տարբեր 
պարբերականությամբ են իրականացվում, և, ուստի դրանց կողմից տվյալների տրամադրման 
ժամկետները կարող են տարբեր լինել:     
 
Բարձրագույն կրթության վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ` տարրական և միջնակարգ 
կրթության համեմատ ավելի հազվադեպ են տրամադրվում:  
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Սահմանափակ ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող ընտանիքները իրենց երեխաներին 
դպրոց ուղարկելիս հայտնվում են երկընտրանքի առջև: Հնարավոր է, որ նրանք տարբեր կերպ 
կարևորեն տղաների և աղջիկների կրթություն ստանալու անհրաժեշտությունը: Տղաների համեմատ, 
հատկապես գյուղական բնակավայրերում,  կրթության հասանելիությունը աղջիկների համար ավելի 
սահմանափակ է:  Այնուամենայնիվ, այն երկրներում, որտեղ ընդունված է պարտադիր կրթության 
համակարգը և ընդգրկվածությունը բարձր է` տարրական և միջնակարգ մակարդակներում 
աղջիկների թիվը հավասար է, կամ գերազանցում է տղաների թվին:   
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Մոտ 50 պետություններ չունեն բարձրագույն կրթության համակարգ: Մասանվոր կրթությունը ոչ 
ամբողջովին է ներգրավված, սակայն, միջազգային տվյալների ստացման առումով ՄԱ Կրթության, 
գիտության և մշակույթի կազմակերպության Վիճակագրության ինստիտուտի կողմից իրականացված 
հետազոտությունների չորս շրջափուլերի /ցիկլերի/ արդյունքում` վիճակը զգալիորեն բարելավվել է: 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները կարող են բարձրագույն և մասնավոր կրթության 
վերաբերյալ  տվյալներ ներառել, սակայն, հնարավոր է, որ այդ տվյալները  համադրելի չլինեն նախորդ 
հետազոտությունների տվյալների հետ: 
 
Այս ցուցանիշը աղջիկների համար կրթության հասանելիության աստիճանը որոշելու ոչ կատարյալ 
գործիք է, քանի որ հստակ չէ, թե ընդհանուր տոկոսի աճը աղջիկների ընդգրկվածության թվաքանակի 
ավելոցումով է պայմանավորված (ինչը գերադասելի է), թե տղաների հաճախելիության նվազմամբ: 
Այն չի ցույց տալիս նաև, թե կրթական համակարգում ընդգրկվածներն ավարտում են 
համապատասխան համակարգերը, թե ոչ:     
 
Սույն ցուցանիշի սահմանափակումներից մեկը նաև այն է, որ այն արտացոլում է դպրոցահասակ 
երեխաների սեռային հարաբերակցությունը: Երբ դպրոցահասակ տարիքի երեխաների սեռային 
հարաբերակցության շեղումը գերազանցում է 1-ը` ցուցանիշը չի ցույց տալիս աղջիկների և տղաների 
ընդգրկվածության իրական պատկերը: Սա հատկապես բնորոշ է այն երկրներին, որտեղ փոքր 
տարիքի տղա երեխաների թվաքանակը գերազանցում է աղջիկներինը:    
 
Այս ցուցանիշի գնահատման նպատակով, առավել ընդունելի է հիմնվել զուտ (ցուցանիշ 6) կամ 
համախառն ընդգրկվածության վրա, քանի որ այն հաշվի է առնում տվյալ երկրի բնակչության կազմը:  
 
Հղումներ և տվյալների համադրումներ 
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Գործակալություններ 
Կրթության նախարարություններ 
ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությն Վիճակագրության ինստիտուտ 
 
 
 

10. 15-ԻՑ 24 ՏԱՐԵԿԱՆ ԳՐԱԳԵՏ ԿԱՆԱՆՑ և ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ  
ԹՎԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 
Սահմանում 
15-ից 24 տարեկան կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի հարաբերակցությունը (գրագիտության 
գենդերային տարբերության ցուցիչ) 15-ից 24 տարիքային խմբի գրագետ կանանց թվաքանակի 
հարաբերակցությունն է նույն տարիքի տղամարդկանց թվաքանակին:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 3. Խրախուսել գենդերային հավասարությունը և ընդլայնել կանաց իրավունքները  
Թիրախ 4. Մինչև 2005 թվականը վերացնել գենդերային անհավասարությունը տարրական և 
միջնակարգ կրթության մակարդակներում, իսկ մինչև 2015 թվականը կրթության բոլոր 
մակարդակներում:  
 
 
Հիմնավորում 
Սույն ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս գնահատել գրագիտության և սովորելու 
հնարավորությունների հարցում` գենդերային հավասարության հասնելու ուղղությամբ 
աշխատանքների առաջընթացը` կանաց և տղամարդկանց հավասարության առումով:  Այն նաև 
գնահատում է դպրոց հաճախելու ենթադրյալ արդյունքները, և հասարակության մեջ կանանց 
իրավունքների ընդլայնման կարևորագույն ցուցանիշն է: Գրագիտությունը այն կարևորագույն գործոնն 
է, որը կնոջն իր կյանքի տերը լինելու, ուղղակիորեն իշխանությունների հետ երկխոսության մեջ 
մտնելու, և ավելի խորը և բազմակողմանի կրթություն ստանալու   հնարավորություն է տալիս:   
 
Հաշվարկի մեթոդը  
Ցուցանիշը ստացվում է 15-ից 24 տարեկան գրագետ կանանց տոկոսը 15-ից 24 տարեկան գրագետ 
տղամարդկանց տոկոսի վրա բաժանելու միջոցով: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 



 

 

Գրագիտության վերաբերյալ տվյալներ կարելի է ստանալ մարդահամարներից, տնային 
տնտեսությունների և գրագիտության հետազոտություններից, իսկ ընդհանուր բնակչության թիվը 
վերցվում է տվյալ երկրում անցկացված մարդահամարների կամ ընտրանքային հետազոտությունների 
տվյալներից:  Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր մարդահամարների կամ հետազոտությունների 
հարցաշարերն են գրագիտության վերաբերյալ հարցեր պարունակում: Որոշ երկրներում, որտեղ 
հարցաշարերում գրագիտության վերաբերյալ հարցեր չկան` գրագիտության աստիճանը որոշվում է 
անձի կրթության վերաբերյալ (դպրոց հաճախած տարիները)  տվյալների հիման վրա: Միջազգային 
պրակտիկայում ընդունված է դպրոց ընդհանրապես չհաճախածներին համարել ոչ գրագետ իսկ 
տարրական դպրոցի 5-րդ դասարան հաճախածներին` գրագետ:   
 
Շատ տնային տնտեսությունների հետազոտություններ, ներառյալ բազմացուցանիշային կլաստերների 
հետազոտությունները, Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունները, 
Բարեկեցության առանցքային ցուցանիշների հարցաշարը` Աֆրիկայում և կենսամակարդակի 
գնահատման ուսումնասիրությունները ևս բնակչության գրագիտության վերաբերյալ   տվյալներ են 
հավաքում, որոնք կարող են հաշվարկի հիմք ծառայել այն երկրներում, որտեղ վերջին շրջանում 
մարդահամար չի անցկացվել: Այնուամենայնիվ, սահմանումները ոչ միշտ են ստանդարտացված  (տես 
ՙՄեկնաբանություններ և սահմանափակումներ՚): 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
 Քանի որ մարդահամարները սովորաբար 10 տարին մեկ են անցկացվում, ամենամյա հաշվարկների 
համար տվյալները վերցվում են աշխատուժի և տնային տնտեսությունների հետազոտություններից: 
Սովորաբար, զարգացող երկրների մեծ մասը տնային տնտեսությունների հետազոտություններ են 
անցկացնում ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ:   
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Կանաց դեպքում` անգրագիտության բարձր մակարդակը պայմանավորված է նրանց` դպրոցական 
համակարգում ընդգրկվածության և դպրոցից ցածր դասարանում դուրս մնալու բարձր տոկոսով: 
Ավելին, քանի որ տեղեկատվությունն ու ուսուցումը, ինչպես նաև գրագիտության բարձրացմանն 
ուղղված ծրագրերը կանանց համար պակաս հասանելի են` ընդգրկվածության տվյալների վրա 
հիմնված հաշվարկներում կանանց գրագիտության թիվը կարող է գերգնահատվել: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Գրագիտության գնահատումը կարող է տարբեր եղանակներով իրականացվել: Կարելի է պարզապես 
հարցնել. ՙԴուք գրագե±տ եք, թե, ոչ՚, կամ գրագիտության թեստ անցկացնել: Որոշ դեպքերում, 
գրագիտության աստիճանը որոշվում է մարդահամարների միջոցով` կամ գրագիտության վերաբերյալ 
ուղղակի հարցման, և, կամ էլ, ընդունելով, որ եթե մարդը դպրոց չի հաճախել, ապա գրագետ չէ: Սա ևս 
դժվարացնում է միջազգային տվյալների համադրելիությունը: Անգամ միևնույն հետազոտության 
տվյալների հետ կապված` հետագայում կարող են խնդիր ծագել, քանի որ հետազոտությունների 
հիմքում ընկած գրագիտության սահմանումները ստանդարտացված չեն և կարող են տարբեր լինել: 
ՙԲնակչության և տնային տնտեսությունների հաշվառման սկզբունքները և դրանց վերաբերյալ 
խորհուրդներ՚ -ի վերջին վերանայված տարբերակում երկրներին խորհուրդ է տրվում զերծ մնալ 
հաճախումների վերաբերյալ թվերի միջինացումից: Այն խորհուրդ է տալիս գրագիտության 
վերաբերյալ առանձին հարց ներառել մարդահամարների, տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների, ինչպես նաև մարդահամարից հետո անցկացվող ընտրանքային հաշվառման 
հարցաշարերում: 
 
Գրագիտության սահմանման թերությունները, դրա գնահատմանն առնչվող խնդիրները, ոչ 
հաճախակի մարդահամարներ և գրագիտության հետազոտություններ անցկացնելը, թուլացնում են 



 

 

այս ցուցանիշի դերը որպես համընդհանուր գրագիտություն ապահովելու նպատակով կրթական 
արդյունքների մոնիտորինգի միջոց: 
 
   
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներUNITED    NATIONS    (1998).   Principles   and 
Recommendations   for   Population   and Housing Censuses, Revision 1, Series M, No. 
67, Rev. 1, Sales No. E.98.XVII.1. Available at http://unstats. un.org/unsd/pubs. (A, E, F, S) 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (annual). The State of the World’s Children. New York. UNITED   NATIONS   

DEVELOPMENT   PROGRAMME (2003  and  annual). Human Development Report. New York, Oxford University 
Press. Available at http://hdr.undp.org. 
UNITED    NATIONS   EDUCATIONAL, SCIENTIFIC   AND CULTURAL   ORGANIZATION    (1978).   Revised Recommendations  
concerning the  Inter- national  Standardization  of  Educational Statistics. Paris. See also UNESCO Statistical 
Yearbook, 1998, chap. 2. 
UNITED    NATIONS   EDUCATIONAL,  SCIENTIFIC   AND CULTURAL ORGANIZATION (2003). Education for All: The Year 
2000  Assessment:  Technical Guidelines. Paris. Available at http://www. 
unescobkk.org/infores/efa2000/tech.htm . UNITED    NATIONS   EDUCATIONAL,  SCIENTIFIC   AND CULTURAL   

ORGANIZATION   (2003).  UNESCO Institute    for    Statistics    Internet    site http://www.uis.unesco.org. 
Montreal. WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. Print and CD-ROM. 
Washington, D.C.  Available   in  part  from http://www.worldbank.org/data. 
 
Միակ միջազգային աղբյուրը ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության կողմից 
տրամադրվող միջազգային տվյալների շարքն է, որոնք ստացվում են տարեկան կամ 
կանխատեսումների հաշվարկների միջոցով, որոնք հիմնված են տվյալ երկրներում անցկացվող 
մարդահամարների, տնային տնտեսությունների և այլ հետազոտությունների  տվյալների վրա: Կան 
մոտ 130 երկրների վերաբերյալ հաշվարկներ:   
 
Գործակալությունները 
Կրթության նախարարություններ 
ՄԱ Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությն Վիճակագրության ինստիտուտ 
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11. ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ ԶԲԱՂՎԱԾ ԿԱՆԱՆՑ  ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ 
ԿՇԻՌԸ ՈՉ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 
 
Սահմանում 
Վարձու աշխատանքով զբաղված կանանց տեսակարար կշիռը ոչ գյուղատնտեսական հատվածում` ոչ 
գյուղատնտեսական հատվածում կին վարձու աշխատանքով զբաղվածների տոկոսային 
հարաբերակցությունն է հատվածում զբաղված վարձու աշխատողներին:    
 
Ոչ գյուղատնտեսական հատվածը ներառում է արդյունաբերությունը և ծառայությունները: Հետևելով 
բոլոր տնտեսական գործունեության տեսակների միջազգային ստանդարտ դասակարգմանը/ ISIC/, 
արդյունաբերությունը ներառում է հանքային և նավթային արդյունաբերությունը, արտադրությունը, 
շինարարությունը, էլեկտրաէներգիան, գազը և ջուրը:  Ծառայությունները ներառում են` մեծածախ և 
մանրածախ առևտուրը, ռեստորաններն ու հյուրանոցները, տրանսպորտը, պահեստները և 
հաղորդակցությունը, ֆինանսավորումը, ապահովագրությունը, անշարժ գույքի և  բիզնես 
ծառայությունները, համայնքային, սոցիալական և անհատական ծառայությունները:   
 
Զբաղվածությունը վերաբերում է որոշակի տարիքից բարձր այն մարդկանց, ովքեր աշխատել կամ 
իրենց գործն են ունեցել հղման ժամանակահատվածում:  Զբաղվածության տվյալները վերաբերում են 
թե հիմնական աշխատողներին, և, թե ոչ ոչ լրիվ աշխատանքային օրը զբաղված աշխատողներին` 
որոնց աշխատավարձը պայմանավորված է աշխատած ժամերի քանակով կամ արտադրված միավոր 
ապրանքի քանակով, և, որը կապված չէ շահույթից կամ վերջինիս վերաբերյալ ակնկալիքներից: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 3. Խրախուսել գենդերային հավասարությունը և ընդլայնել կանաց իրավունքները  
Թիրախ 4. Մինչև 2005 թվականը վերացնել գենդերային անհավասարությունը տարրական և 
միջնակարգ կրթության մակարդակներում, իսկ մինչև 2015 թվականը կրթության բոլոր 
մակարդակներում:  
 
Հիմնավորում  
Ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս պարզել, թե արդյունաբերության և ծառայությունների 
հատվածում, աշխատանքային շուկաները որքանով են բաց կանանց համար, քանի որ 
աշխատաշուկայի բաց լինելը անդրադառնում է ոչ միայն կնոջ հավասար զբաղվածության, այլև 
աշխատանքային շուկայի ճկունության, և, հետևաբար, փոփոխություններին հարմարվելու 
տնտեսության կարողության վրա:   
 
Ոչ գյուղատնտեսական հատվածում վերջին տասնամյակում գրանցված կին զբաղվածների 
թվաքանակի աճը ցույց է տալիս, որ աշխատող կանայք` ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հատվածներում 
աշխատելով, ավելի հեշտ են ինտեգրվում վարձու տնտեսությանը: Այնուամենայնիվ, աշխատանքային 
շուկան չափազանց խտրականացված է: Շատ երկրներում բացակայում է ազատության, 
հավասարության և մարդկային արժանապատվությունը չվիրավորելու պայմաններում աշխատելու 
հնարավորությունը, ինչը, առաջին հերթին, անդրադառնում է կանանց վրա: Կանայք, առավել հաճախ, 
օժանդակում են ընտանիքի աշխատող անդամներին` առանց աշխատանքի դիմաց վճարվելու և կամ էլ 
ներգրավված են ոչ ֆորմալ հատվածում, թեև, իրավիճակը էականորեն տարբեր է ըստ երկրների, 
տարածաշրջանների և գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերի, ինչը, շատ հաճախ, 
պայմանավորված է գյուղատնտեսության հարաբերական կարևորությամբ:   
 
Հաշվարկի մեթոդը 
Ոչ գյուղատնտեսական հատվածում վարձու աշխատանքով զբաղված կանանց թիվը բաժանվում է 



 

 

նույն հատվածում աշխատող մարդկանց ընդհանուր թվի վրա: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները ստացվում են մարդահամարներից, աշխատուժի հետազոտություններից, 
ձեռնարկությունների հաշվառումներից և հետազոտություններից, սոցապահովման համակարգերի 
վարչական ռեգիստրներից և վերոնշյալ հետազոտությունների արդյունքների վրա պաշտոնական 
հաշվարկներից: Ձեռնարկությունների հետազոտությունների և վարչական ռեգիստրների ընդգրկման 
դաշտը` հատկապես զարգացող երկրներում, հիմնականում սահմանափակվում է խոշոր մասնավոր և 
պետական ձեռնարկությունների աշխատողներով:  Չընդգրկված հատվածների վերաբերյալ տվյալներ 
կարելի է ստանալ այլ աղբյուրներից:   
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Մարդահամարի տվյալները, սովորաբար հասանելի են 10 տարին մեկ, իսկ այլ հետազոտությունների 
տվյալները կարելի է ստանալ տարեկան կտրվածքով. զարգացող երկրների դեպքում` ավելի 
հազվադեպ: 
 
Գենդերային հիմնահարցեր  
Ոչ գյուղատնտեսական հատվածում զբաղված կանանց և տղամարդկանց միջև առկա են բազմաթիվ 
տարբերություններ: Սա պայմանավորված է կանանց և տղամարդկանց մասնակցության 
հարաբերակցության տարբերությամբ, ինչպես նաև, զբաղվածության բնույթով: Շատ 
տարածաշրջաններում, կանանց` ոչ ֆորմալ հատվածում ներգրավվածության, ինչպես նաև տնային 
տնտեսության աշխատող անդամներին անվճար օժանդակելու հավանականությունը ավելի բարձր է: 
 
Աֆրիկայում, ասիական և Խաղաղ օվկիանոսի որոշ երկրներում վարձու աշխատանքը բնորոշ է 
քաղաքաբնակ միջին խավին:  Քաղաքից դուրս` բնակչությունը հիմնականում զբաղված է 
գյուղատնտեսական հատվածում: Ոչ գյուղատնտեսական հատվածում աշխատելու հնարավորության 
դեպքում, դրանից օգտվում են տնային տնտեսության տղամարդ անդամները:   
 
Տնտեսության զարգացմանը զուգահեռ` գնալով կարևորվում է կնոջ դերը վարձու աշխատանքով 
զբաղված ոչ գյուղատնտեսական հատվածում:  Զբաղվածության շուկայում նրանց առավել ակտիվ 
մասնակցությունը նրանց համար կարող է ավելի բարձր եկամուտ, տնտեսական ապահովվածություն 
և բարեկեցություն ապահովել:  Այնուամենայնիվ, այս փոփոխությունները ինքնաբերաբար չեն 
կատարվում, և ոչ էլ առավել բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ են ստեղծում կանանց 
համար:  Այլ ցուցանիշներ ևս պետք է հաշվի առնվեն,  ինչպես օրինակ` կրթության մակարդակը, 
պարգևատրման և աշխատավարձի չափի տարբերությունները, և, նաև այն, թե աշխատանքային 
օրենսդրությունը և սոցիալական ծրագրերը որքանով են շահեկան կանանց համար: Տղամարդիկ 
ավելի մեծ հնարավորություն ունեն մշտական և լավ վարձատրվող աշխատանք գտնելու, մինչդեռ 
կանայք հիմնականում պատահական, ժամանակավոր կամ ոչ լրիվ աշխատանքային օրով 
աշխատանք են  գտնում` ամենահեռավոր, անապահով վայրերում կամ աշխատում են որպես տնային 
ծառայողներ: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Թեև նշյալ հայեցակարգերի վերաբերյալ կան հստակ սահմանված միջազգային չափորոշիչներ` 
տարբեր երկրներ կարող են տարբեր կերպ սահմանել զբաղվածության կարգավիճակը` հատկապես ոչ 
լրիվ աշխատանքային օրը զբաղվածների, ուսանողների, զինվորականների, տնային 
տնտեսություններում կամ ընտանիքին տանը օժանդակողների դեպքում: Տվյալների տարբեր 
աղբյուրները ևս կարող են տարբեր սահմանումներ կիրառել և տարբեր ընդգրկում ունենալ` 
սահմանափակելով համադրելիությունը   տարբեր երկրների, իսկ ժամանակի ընթացքում, նաև 



 

 

միևնույն երկրի վերաբերյալ տվյալների միջև: Գյուղատնտեսական հատվածի վերաբերյալ տվյալները 
չափազանց նվազեցված են: Ի հավելումն, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սովորական 
մարդահամար իրականացնելիս` զբաղվածության վերաբերյալ հարցին տրվող պատասխանների 
արդյունքում, զգալիորեն նվազեցվում է կանանց ցանկացած տիպի զբաղվածության աստիճանը:   
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներ 
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INTERNATIONAL LABOUR  OFFICE (2002). Women and Men in the Informal Economy: A statis- tical picture. 
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Available   in  part  from http://www.worldbank.org/data . 
 
Միջազգային տվյալները հավաքվում են Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից` 
երկրների տրամադրած տվյալների հիման վրա: Գնալով ավելի մեծ թվով երկրներ են իրենց 
տնտեսական գործունեության վերաբերյալ տվյալներ տրամադրում ISIC դասիչներն օգտագործելով:  
 
Գործակալություններ 
Աշխատանքի նախարարություններ 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 
 
 
 

12. ԿԱՆԱՆՑ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌԸ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏՈՒՄ, % 
 

 
Սահմանում 
Կանանց տեսակարար կշիռը պառլամենտում այն տեղերի թիվն է, որ զբաղեցնում են կանայքի 
ընդհանուրի համեմատ` տոկոսային հարաբերությամբ: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 3. Խրախուսել գենդերային հավասարությունը և ընդլայնել կանաց իրավունքները  



 

 

Թիրախ 4. Մինչև 2005 թվականը վերացնել գենդերային անհավասարությունը տարրական և 
միջնակարգ կրթության մակարդակներում, իսկ մինչև 2015 թվականը կրթության բոլոր 
մակարդակներում:  
 
Հիմնավորում 
Կանանց ներկայությունը պառլամենտում վերջիններիս` քաղաքական և հասարակական կյանքում 
իրենց տեղը գտնելու հնարավորություններից մեկն է, և , այդ իսկ պատճառով, կապված է կանանց 
իրավունքների հետ: 
 
Հաշվարկի մեթոդը 
Ցուցանիշը ստացվում է պառլամենտում տեղեր ունեցող կանանց թիվը բաժանելով պառլամենտում 
ընդհանուր տեղերի թվի վրա: Ազգային պառլամենտները բաղկացած են մեկ կամ երկու պալատներից: 
Միջազգային համադրումներ իրականացնելիս, սովորաբար, որպես ցուցանիշ է վերցվում  մեկը` 
ստորին պալատը:   
 
Հավաքվող տվյալները և աղբյուրները 
Երկրի մակարդակով` տվյալները ստացվում են տվյալ երկրների պառլամենտների ռեգիստրներից: 
Ազգային պառլամենտները տվյալներ են տրամադրում նաև պառլամենտում ընդհանուր տեղերի 
թվաքանակի, ինչպես նաև միջպառլամենտական միություններում ներգրավված տղամարդկանց և 
կանանց թվաքանակի վերաբերյալ:  
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տվյալները, սովորաբար, ստացվում են ազգային պառլամենտներից և թարմացվում են յուրաքանչյուր 
ընտրությունից հետո:  Ազգային պառլամենտները, տարեկան առնվազն մեկ անգամ, նաև այն 
դեպքերում, երբ թվաքանակի էական փոփոխություններ են կատարվում /օրինակ ընտրություններից 
հետո/, իրենց տվյալները տրամադրում են նաև Միջպառլամենտական միություններին: 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Կանաց թիվը իշխանության տարբեր օղակներում և քաղաքական կուսակցություններում շատ փոքր է` 
մասնավորապես բարձր օղակներում: Դեռևս առկա են բազմաթիվ խոչընդոտներ, որոնք կնոջը թույլ 
չեն տալիս իրեն լիարժեք դրսևորել քաղաքական կյանքում:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Պառլամենտները էականորեն տարբերվում են իրենց անկախության և հեղինակության աստիճանով, 
թեև, վերջիններս, որպես կանոն, զբաղվում են օրենսդևական հարցերով, կառավարությունից անկախ 
են և ընտրված են ժողովրդի կողմից: Քաղաքական որոշումների կայացման մեջ կանանց իրական 
մասնակցությունը որոշելու համար, այս ցուցանիշը կարող է բավարար չլինել, քանի որ դեռևս առկա 
են բազմաթիվ խոչնդոտներ, որոնք կնոջը թույլ չեն տալիս ամբողջովին և արդյունավետորեն 
ներգրավվել  քաղաքական գործընթացներում: Այսպիսով, զարգացող և ժողովրդավարության ուղին 
նոր բռնած երկրների համար պառլամենտի անդամ լինելը չի երաշխավորում, որ կինը կունենա 
անհրաժեշտ ռեսուրսներ և ազդեցություն:   
 
 
Հղումներ և տվյալների  միջազգային համդրումներ 
INTER-PARLIAMENTARY  UNION  (2003).  Women in  National  Parliaments.   Internet   site 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm. Geneva. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 



 

 

http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN (2000). Progress of the World’s Women. New York.  available  
from  http://www.unifem. undp.org/progressww/2000. 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT   PROGRAMME (2003  and  annual). Human  Development Report. New York: 
Oxford University Press. Available at http://hdr.undp.org. 
 
Միջպառլամենտական միությունը տվյալների շարք է հավաքում, ինչպես նաև գլոբալ և 
տարածաշրջանային ագրեգատներ:   
Գործակալություններ 
Ազգային պառլամենտներ 
Միջպառլամենտական միություններ 
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13. ՄԻՆՉԵՎ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍԸ 
 
Սահմանում 
Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության տոկոսը` տվյալ տարում ծնված երեխաների մինչև 5 
տարեկան դառնալը մահացության տոկոսի հավանականությունն է (արտահայտված 1,000 
կենդանածինների հաշվով) ըստ տվյալ տարիքային խմբին բնորոշ մահացության մակարդակի:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 4. Կրճատել մանկամահացությունը 
Թիրախ 5. Մինչև 2015 թվականը 1990 թվականի համեմատ երկու երրորդով կրճատել մինչև 5 
տարեկան երեխաների մահացության մակարդակը:  
 
Հիմնավորում 
Սույն ցուցանիշը, որն ուղղակիորեն արտացոլում է թիրախը, հնարավորություն է տալիս գնահատել 
կենդանի մնացածների տոկոսը: Այն արտացոլում է նաև այն սոցիալական, տնտեսական և շրջակա 
միջավայրի պայմանները, որում ապրում են  երեխաները (նաև հասարակության մյուս անդամները)` 
ներառյալ վերջիններիս առողջապահական խնդիրները: Քանի որ դեպքերի, հիվանդությունների 
գերակայության (մահացության տվյալները) վերաբերյալ տվյալները, մեծամասամբ, մատչելի չեն, 
մահացության տոկոսները հաճախ օգտագործվում են խոցելի խմբերը բացահայտելու համար:  Մինչև 5 
տարեկան մահացության տոկոսը ընդգրկում է մինչև 18 տարեկան երեխաների մահացության 
ընդհանուր դեպքերի 90 տոկոսը:    
 
Հաշվարկի մեթոդները 
Տվյալ տարիքային խմբերին բնորոշ մահացության տոկոսը հաշվարկվում է կենսական տվյալների 
ռեգիստրներում գրանցված ծնունդների և մահվան վերաբերյալ թվերից, զարգացող երկրներում` 
մարդահամարների և տնային տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալներից;. Տնային 
տնտեսությունների հետազոտություններից ստացված տվյալների հիման վրա հաշվարկները 
կատարվում են ուղղակիորեն (օգտագործելով ծննդի պամությունը` ինչպես դա արվում է 
Ժողովրդագրական և առողջության հարցերով հետազոտություններում) կամ անուղղակիորեն` 
(Բրասսի մեթոդ` ինչպես Բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտությունների ժամանակ): 
Այնուհետև մինչև հինգ տարեկանների համար ստացված տվյալները գումարվում են, որից հետո, 
ստացված արդյունքներն արտահայտվում են տոկոսային հարաբերությամբ`  1000 կենդանածինների 
հաշվով: 
 
 
Տվյալների հավաքման աղբյուրները 



 

 

Ազգային մակարդակով` տվյալների լավագույն աղբյուր է հանդիսանում կենսական տվյալների 
վիճակագրության համակարգը, որն ընդգրկում է ամբողջ բնակչությանը վերաբերող կենսական 
տվյալների առնվազն 90 %-ը:  Նման համակարգերը զարգացող երկրներում մեծ տարածում չունեն, 
ուստի հաշվարկները կատարվում են նաև ընտրանքային հետազոտություններից ստացված 
տվյալների հիման վրա կամ ուղղակի կամ անուղղակի հաշվարկման եղանակներ կիրառելով` 
ռեգիստրների, մարդահամարների կամ հետազոտությունների տվյալների հիման վրա: Զարգացող 
երկրներում տվյալները հիմնականում ստացվում են բազմաթիվ հետազոտություններից, այդ թվում` 
Բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտությունները, նաև, Ժողովրդագրական և առողջության 
հարցերի վերաբերյալ հետազոտությունները:   
 
Մի շարք միջազգային գործակալություններ` միջազգային համադրումների և գլոբալ կամ 
տարածաշրջանային միտումները գրանցելու նպատակով, ազգային տվյալների հիման վրա 
հաշվարկում են վերոնշյալ ցուցանիշները տվյալ երկրի համար (տես ստորև, ՙՄիջազգային տվյալների 
համեմատություն՚): 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Կենսական նշանակության տվյալները, սովորաբար, ստացվում են տարեկան մեկ անգամ` սակայն 
զարգացող երկրներում դրանց հավաստիության աստիճանը ցածր է: Իրենց հարցաշարերում 
ծնունդների և մահերի վերաբերյալ տվյալներ պարունակող տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունները, սովորաբար, յուրաքանչյուր երեք կամ հինգ տարին մեկ են անցկացվում:   
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Տղա երեխաների մասնաբաժինը մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացության տոկոսում` 
աղջիկների համեմատ ավելի մեծ է` անկախ այն հանգամանքից, թե ծնողները որ սեռի երեխային են 
նախապատվություն տալիս: Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության մակարդակը առավել լավ 
պատկերացում է տալիս սեռային խտրականության վերաբերյալ, քան մանկամահացության 
տվյալները, քանի որ, այս տարիքում սնուցումը և բժշկական միջամտությունները առավել կարևոր են: 
Մինչդեռ, կենսաբանական տարբերությունները առավել մեծ ազդեցություն ունեն երեխաների կյանքի 
առաջին տարում  (տես նաև ցուցանիշ 14,  մանկական մահացության տոկոսը): Սեռային 
խտրականության դեպքեր կարող են գրանցվել նաև երեխաների մահը գրանցելու հետ կապված: 
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացության տվյալները, սովորաբար, վեր են հանում այն 
հսկայական տարբերությունները, որոնք գոյություն ունեն տարբեր աշխարհագրական դիրք ունեցող, 
ինչպես նաև գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև: Մինչև հինգ տարեկան երեխաների 
մահացության մակարդակը կարող է տարբեր լինել նաև ըստ սոցիալական- տնտեսական  խմբերին 
պատկանելության: Որոշ էթնիկ խմբերում բարձր է երեխաների մահացության մակարդակը 
թերսնուցումից: Սակայն, առանձին էթնիկ խմբերի վերաբերյալ տվյալների հրատարակումը կամ 
վերլուծությունը տվյալ երկրի համար կարող է զգայուն թեմա լինել:  Սեռային տարբերությունները ևս 
կարող են որոշ սոցիալական և էթնիկ խմբերում առավել ընդգծված լինել: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության վերաբերյալ տվյալներն առավել ամբողջական և 
արդիական են, քան մեծահասակների մահացության վերաբերյալ տվյալները: Տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների հիման վրա հաշվարկված մինչև 5 տարեկան երեխաների 
մահացության տոկոսը ևս ավելի ճշգրիտ է, քան մանկամահացությանը: 
 
Զարգացող երկրներում տնային տնտեսություններ հետազոտությունները էական նշանակություն 
ունեն այս ցուցանիշի ստացման համար, սակայն դրանց /հետազոտությունների/  որակը ոչ միշտ է 
բավարար: Հետազոտության տվյալները կարող են սխալներ պարունակել, բացի այդ, մինչև 5 
տարեկան երեխաների մահացության վերաբերյալ ներկայացուցչական տվյալներ ստանալու համար 
ավելի մեծ ընտրանք է հարկավոր, քանի որ նման դեպքերը տարածված չեն:  Ավելին, նմանատիպ 
հետազոտությունները ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ են անցկացվում, և, հետևաբար, հարկավոր է 
հաշվի առնել նաև սխալվելու հավանականությունը:  Ի հավելումն, անուղղակի հաշվարկները 



 

 

հիմնված են    ակտուարյալ ( ՙկենդանի երեխաների՚) աղյուսակների վրա, որը կարող է տվյալ 
համակցության համար ոչ կիրառելի լինել:  
 
Երեխաների մահվան վերաբերյալ տվյալների տրամադրումը ևս կարող է պայմանավորված լինել 
սեռային խտրականությամբ:  
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներ 
UNITED     NATIONS     (2001).   Indicators    of Sustainable  Development: Guidelines  and Methodologies.
 Sales No. E.01.II.A.6. Available    from   http://www.un.org/esa/ 
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UNITED    NATIONS    (2001).   Principles   and Recommendations  for  a  Vital   Statistics System, Revision 2. Series 
M, No. 19, Rev. 2. Sales No. 01.XVII.10. Available from http:// unstats.un.org/unsd/pubs. 
UNITED   NATIONS  (2003 and biennial). World Population Prospects: The 2002  Revision, vol. 1.  Comprehensive  
Tables  (Sales  No. E.03.XIII.6) and vol. 2, Sex and Age distribu- tion  of  the  World  Population  (Sales  No. 
E.03.XIII.7).   Available   from  http://esa. un.org/unpp. 
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Available   in  part  from http://www.worldbank.org/data . 
WORLD  HEALTH ORGANIZATION (1992). 
International  Statistical  Classification of 
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Տարբեր երկրների միջև սոցիալ -տնտեսական զարգացման աստիճանը որոշելիս մահացության 
տոկոսները ամենից հաճախ օգտագործվող ցուցանիշներից են:  Ստացված ազգային տվյալների հիման 
վրա` ՄԱ Բնակչության բաժինը, ԱՆ Երեխաների հիմնադրամը և ԱՀԿ-ն պարբերաբար այդ 
երկրներում մահացության վերաբերյալ տվյալներ են հրատարակում: Տվյալների շարքերը, 
այնուամենայնիվ, կարող են իրարից տարբերվել` կապված տարբեր ժամանակահատվածներում  
կատարված հաշվարկների հիմքում ընկած մեթոդաբանությունից:. 
Գործակալությունները 
Առողջապահության նախարարությունները  
Ազգային վիճակագրական ծառայությունները  
ՄԱ Մանկական հիմնադրամը 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 
 
14. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍԸ 
 
Սահմանում 
Մանկական մահացության տոկոսը, սովորաբար, սահմանվում է, որպես մինչև 1 տարեկան հասնելը 
մահացած երեխաների թիվը` 1000 կենդանածինների հաշվով:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 4. Կրճատել մանկամահացությունը 
Թիրախ 5. Մինչև 2015 թվականը 1990 թվականի համեմատ երկու երրորդով կրճատել մինչև 5 



 

 

տարեկան երեխաների մահացության մակարդակը:  
 
Հիմնավորում 
Թեև թիրախի անմիջական խնդրո առարկան մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունն է, 
մանկական մահացությունը թիրախի մոնիտորինգի առումով կարևորագույն նշանակություն ունի, 
քանի որ այն մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության բաղկացուցիչն է:   
 
Մանկական մահացության տոկոսի միջոցով գնահատվում է կենդանի մնացածների տոկոսը: Միևնույն 
ժամանակ, դրանք արտացոլում են այն սոցիալական, տնտեսական և շրջակա միջավայրի 
պայմանները, որում ապրում են երեխաները (նաև հասարակության մյուս անդամները) , ներառյալ` 
առողջապահական խնդիրները: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեպքերի (մահացության 
տվյալներ)  և հիվանդությունների հաճախականության վերաբերյալ տվյալները շատ հաճախ մատչելի 
չեն, մահացության հաշվարկները հաճախ օգտագործվում են խոցելի խմբերը բացահայտելու համար:   
 
Հաշվարկի մեթոդը 
Այս ցուցանիշը հղման տարում  մինչև 1 տարեկան մահացած երեխաների թվաքանակն է` այդ տարվա 
1000 կենդանածինների հաշվով:   
 
Կենսական տվյալների ռեգիստրից  (վերջինիս առկայության դեպքում), հաշվարկվում է տվյալ տարում 
մինչև մեկ տարեկան կենդանածինների և մահացածների թիվը: Մահացածների թիվը բաժանվում է 
ծնվածների թվի վրա` և արդյունքը բազմապատկվում է 1.000-ով:   
 
Տնային տնտեսությունների հետազոտություններից մանկական մահացության վերաբերյալ ստացված 
տվյալների հիման վրա` հաշվարկները կատարվում են ուղղակիորեն (օգտագործելով ծննդի 
պամությունը` ինչպես դա արվում է Ժողովրդագրական և առողջության հարցերով 
հետազոտություններում) կամ անուղղակիորեն` (Բրասսի մեթոդ` ինչպես Բազմացուցանիշային 
կլաստերների հետազոտությունների ժամանակ): Այնուհետև մինչև մեկ տարեկան մահացած 
երեխաների համար ստացված տվյալները պետք է համահունչ լինեն մինչև 5 տարեկան մահացած 
երեխաների թվին: 
 
Տվյալների հավաքման աղբյուրները 
Ազգային մակարդակով` տվյալների լավագույն աղբյուր է հանդիսանում կենսական տվյալների 
վիճակագրության համակարգը, որը ընդգրկում է ամբողջ բնակչությանը վերաբերող կենսական 
տվյալների առնվազն 90 %-ը:  Նման համակարգերը զարգացող երկրներում մեծ տարածում չունեն, 
ուստի հաշվարկները կատարվում են նաև ընտրանքային հետազոտություններից ստացված 
տվյալների հիման վրա կամ ուղղակի կամ անուղղակի հաշվարկման եղանակներ կիրառելով` 
ռեգիստրների, մարդահամարների կամ հետազոտությունների տվյալների հիման վրա: Զարգացող 
երկրներում տվյալները հիմնականում ստացվում են բազմաթիվ հետազոտություններից, այդ թվում` 
Բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտությունները, նաև, Ժողովրդագրական և առողջության 
հարցերի վերաբերյալ հետազոտությունները:   
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Կենսական նշանակության տվյալները, սովորաբար ստացվում են տարեկան մեկ անգամ` սակայն 
զարգացող երկրներում դրանց հավաստիության աստիճանը ցածր է: Իրենց հարցաշարերում 
ծնունդների և մահերի վերաբերյալ տվյալներ պարունակող տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունները, սովորաբար, յուրաքանչյուր երեք կամ հինգ տարին մեկ են անցկացվում:   
 
Գենդերային հիմնահարցեր 



 

 

Կյանքի առաջին տարում` աղջիկ երեխաների ապրելու հավանականությունն ավելի մեծ է, քան 
տղաներինը` ինչը հիմնականում պայմանավորված է կենսաբանական առանձնահատկություններով: 
Սա հատկապես դրսևորվում է կյանքի առաջին ամսում, երբ պերինատալ պայմանները կարող են շատ 
հաճախ մահվան պատճառ հանդիսանալ: Թեև, կենսաբանական առանձնահատկություններով 
պայմանավորված, մանկական մահացությունը տղաների շրջանում, որպես կանոն, ավելի բարձր է, 
որոշ երկրներում սեռային խտրականության արդյունքում` աղջիկների թիվը կարող է գերազանցել  
(տես նաև  Ցուցանիշ  13, ՙՄինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը՚): Այնուամենայնիվ, մինչև 5 
տարեկան երեխաների մահացության վերաբերյալ տվյալները ավելի լավ են արտացոլում սեռային 
խտրականությունը քան մանկամահացության տվյալները, քանի որ սնուցումը և բժշկական 
միջամտությունը առավել կարևոր են հենց այս տարիքում:   
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Մինչև մեկ տարեկան երեխաների մահացության տվյալները, սովորաբար, վեր են հանում այն 
հսկայական տարբերությունները, որոնք գոյություն ունեն տարբեր աշխարհագրական դիրք ունեցող, 
ինչպես նաև գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև: Մանկական  մահացության մակարդակը 
կարող է նաև արտացոլել տվյալ հասարակության սոցիալական ծանր պայմանները: Որոշ էթնիկ 
խմբերում բարձր է երեխաների մահացության մակարդակը թերսնուցումից: Սակայն, առանձին էթնիկ 
խմբերի վերաբերյալ տվյալների հրատարակումը կամ վերլուծությունը տվյալ երկրի համար կարող է 
զգայուն թեմա լինել:  Սեռային տարբերությունները ևս կարող են որոշ սոցիալական և էթնիկ խմբերում 
առավել ընդգծված լինել: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության վերաբերյալ տվյալներն առավել ամբողջական և 
արդիական են, քան մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության վերաբերյալ տվյալները` եթե այդ 
տվյալները վերցված են կենսական տվյալների ռեգիստրից: 
 
Զարգացող երկրներում տնային տնտեսություններ հետազոտությունները էական նշանակություն 
ունեն այս ցուցանիշի ստացման համար, սակայն դրանց /հետազոտությունների/  որակը ոչ միշտ է 
բավարար: Հետազոտության տվյալները կարող են սխալներ պարունակել, բացի այդ, մինչև 1 
տարեկան երեխաների մահացության վերաբերյալ ներկայացուցչական տվյալներ ստանալու համար 
ավելի մեծ ընտրանք է հարկավոր, քանի որ նման դեպքերը տարածված չեն:  Ավելին, նմանատիպ 
հետազոտությունները ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ են անցկացվում, և, հետևաբար, հարկավոր է 
հաշվի առնել նաև սխալվելու հավանականությունը:  Ի հավելումն, անուղղակի հաշվարկները 
հիմնված են    ակտուարյալ ( ՙկենդանի երեխաների՚) աղյուսակների վրա, որը կարող է տվյալ 
համակցության համար ոչ կիրառելի լինել:  
 
Երեխաների մահվան վերաբերյալ տվյալների տրամադրումը ևս կարող է պայմանավորված լինել 
սեռային խտրականությամբ:  
 
 
 
Հղումներ և տվյալների միջազգային համադրումներ 
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Տարբեր երկրների միջև սոցիալ -տնտեսական զարգացման աստիճանը որոշելիս մահացության 
տոկոսները ամենից հաճախ օգտագործվող ցուցանիշներից են:  Ստացված ազգային տվյալների հիման 
վրա` ՄԱ Բնակչության բաժինը, ԱՆ Մանկական հիմնադրամը և ԱՀԿ-ն պարբերաբար այդ 
երկրներում մահացության վերաբերյալ տվյալներ են հրատարակում: Տվյալների շարքերը, 
այնուամենայնիվ, կարող են իրարից տարբերվել` կապված տարբեր ժամանակահատվածներում  
կատարված հաշվարկների հիմքում ընկած մեթոդաբանությունից:. 
Գործակալությունները 
Առողջապահության նախարարությունները  
Ազգային վիճակագրական ծառայությունները  
ՄԱ Մանկական հիմնադրամը 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 
 
 

.13  
15.  ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 1 ՏԱՐԵԿԱՆ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ   
 

 
Սահմանում 
 Պատվաստում ստացած 1 տարեկան երեխաների տեսակարար կշիռն է, %, մինչև 1 տարեկան` 
կարմրուկի պատվաստանյութի առնվազն   1 դոզա /չափաբաժին/ ստացած երեխաների 
թվաքանակում: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 4. Կրճատել մանկամահացությունը 
Թիրախ 5. Մինչև 2015 թվականը 1990 թվականի համեմատ երկու երրորդով կրճատել մինչև 5 
տարեկան երեխաների մահացության մակարդակը:  
 
Հիմնավորում 
Սույն ցուցանիշը թույլ է տալիս գնահատել տվյալ երկրում երեխաների առողջության պահպանմանն 
ուղղված համակարգի ընդգրկման սահմանները և որակը: Պատվաստումը մինչև 5 տարեկան 
երեխաների շրջանում մահացության կրճատման կարևորագույն գործոններից է: Սովորաբար, 
զարգացող երկրների կառավարությունները` առողջապահական հիմնական ծառայությունների 
փաթեթի շրջանակներում` ֆինանսավորում են կարմրուկի, դիֆտերիայի, կապույտ հազի և 
փայտացման դեմ պատվաստումները: Այս բնորոշ մանկական հիվանդություններից կարմրուկը 
ամենից հաճախ է մահվան ելքով ավարտվում:  Այս բնորոշ հիվանդությունների դեմ ուղղված 
առողջապահական և այլ ծրագրերը` մանկական մահացության կրճատման կարևորագույն 



 

 

միջոցներից են:   
 
Հաշվարկի  մեթոդը 
Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես 12-ից 23 ամսական երեխաների տոկոս, որոնք 
հետազոտության ընթացում կամ դրանից առաջ, և. կամ մինչև 12 ամսական դառնալը, առնվազն մեկ 
չափաբաժին /դոզա/ մալարիայի դեմ պատվաստանյութ են ստացել:   Պատվաստման ընդգրկման 
վերաբերյալ հաշվարները, որպես կանոն, ստացվում են երկու էմպիրիկ աղբյուրներից` վարչական 
տվյալներ, և ընգրկվածության գնահատման հետազոտություններ (տես ՙՏվյալների հավաքում և 
աղբյուրներ՚): Վարչական տվյալների հիման վրա հաշվարկելիս` պատվաստավծների ընդհանուր 
թվաքանակը բաժանվում է թիրախային խմբի երեխաների թվաքանակի վրա: Որոշ 
պատվաստանյութերի դեպքում` թիրախային բնակչությունը տվյալ երկրում ընդհանուր տարեկան 
ծնունդների կամ կենդանի մնացածների թիվն է (տվյալ երկրի քաղաքականությամբ և տվյալ 
պատվաստանյութի տեսակով պայմանավորված` կարող է տարբեր լինել): Վարչական տվյալները 
համալրելու նպատակով` պատվաստումների ընգրկվածության հետազոտություններ հաճախ են 
անցկացվում: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Ազգային մակարդակով` նշյալ տվյալների ստացման երկու աղբյուրներն են պատվաստումն 
իրականացնող ծառայությունների կողմից տվյալների տրամադրումը  (վարչական տվյալներ) և 
տնային տնտեսությունների այն հետազոտությունները, որոնք տվյալներ են պարունակում 
պատվաստման պատմության վերաբերյալ (ընգրկվածության հետազոտություններ): Տվյալների 
հիմնական աղբյուր հանդիսացող  հետազոտություններն են` Պատվաստման ընդլայնված ծրագիրը 
(ՊԸԾ), 30 կլաստերնեի հետազոտությունները, Բազմացուցանիշային կլաստերների 
հետազոտությունները, ինչպես նաև Ժողովրդագրական և առողջության հարցերով 
հետազոտությունները: Ընթացիկ տվյալները հավաքվում են ազգային ՊԸԾ-ների մենեջերների կողմից:  
 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը և ՄԱ Մանկական հիմնադրամը 
համատեղ մշակած ձևաչափերով`  երկու տիպի տվյալների հիման վրա, պատվաստումների միջոցով 
կանխարգելվող հիվանդությունների վերաբերյալ տվյալների շարք են ստանում: 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Վարչական տվյալները, սովորաբար հավաքվում են տարեկան կտրվածքով: Հետազոտությունները,  
որպես կանոն, երեք կամ հինգ տարին մեկ են անցկացվում:  
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Պատվաստման ծրագրերը ընդհանրապես անվճար են, ուստի, աղջիկների և տղաների միջև սեռային 
խտրականություն պետք է որ չլինի: Սակայն, Հարավ-կենտրոնական Ասիայի, ինչպես նաև 
հյուսիսային Աֆրիկայի   որոշ երկրներում` թերևս, ավելի շուտ մշակութային, և ոչ քաղաքական 
պատճառներով պայմանավորված` աղջիկների պատվաստման տոկոսը ավելի ցածր է, քան 
տղաներինը:  
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Կարմրուկի դեմ առաջին պատվաստումը կատարվում է ինը ամսական կամ մի փոքր ավելի մեծ 
տարիքում: Մինչև 2000թ.-ը երկրների մեծ մասին կարմրուկի դեմ պատվաստման ՙերկրորդ 
հնարավորություն՚ տրվեց` կամ կրկնակի չափաբաժնով առանձին օրացուցային պլանով, և կամ էլ, 
միասնական օրացուցային պլանով և օժանդակ միջոցառումների միջոցով:  Կարմրուկի դեմ 
պատվաստման ընդգրկվածությունը արտահատվում է կարմրուկի դեմ առնվազն գոնե մեկ անգամ 
պատվաստում ստացած երեխաների տոկոսով:   
 
Բացիլի փոխանցումը կանխելու համար` պատվաստման ընդգրկավածությունը պետք է  գերազանցի 
90 տոկոսը: Դրա պատճառը միայն այն չէ, որ այս հիվանդության բացիլը փոխանցվում է շփման 
միջոցով, այլև այն, որ 9 ամսական հասակում պատվաստում ստացած երեխաների 15 տոկոսի մոտ 
նշյալ հիվանդության հանդեպ  դիմադրողականությունը չի բարձրանում: Օրնակ. Լատինական 
Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի մի շարք երկրներ երեխաների համատարած պատվաստումն 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

իրականացնում են 12-ից 15 ամսական հասակում: Տնային տնտեսությունների հետազոտություններից 
ստացված տվյալների վրա հիմնվելիս, այս փաստը ևս հարկավոր է հաշվի առնել: 
Մի շարք զարգացող երկրներում նշյալ համակցության չափի վերաբերյալ տվյալների բացակայության 
պատճառով` մինչև մեկ տարեկան երեխաների պատվաստման ընդգրկվածության վերաբերյալ 
տվյալներ հնարավոր չէ ստանալ:   
 
 
Հղումներ և միջազգային տվյալների համադրումներ 
GUNN, S.W.A., KLUWER   ACADEMIC  PUBLISHERS (1990). Multilingual Dictionary  of Disaster Medicine and  
International  Relief. Dordrecht,  The Netherlands. English/ Français/Español/Arabic. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (2003). 
Health. Internet  site  http://www.uniceforg/health/index.html.  New York. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (2003). Routine Immunization. Internet  site 
http://www.childinfo.org/eddb/immuni/in dex.htm. New York. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (annual). The State of the World’s Children. New York. WORLD HEALTH

 ORGANIZATION  (1992). International  Statistical  Classification of Diseases and  
Related  Health  Problems, Tenth Revision (ICD-10), vol. 1. Geneva. WORLD HEALTH ORGANIZATION  (1999). 
Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases. WHO/EPI/GEN/99012. 
Geneva. 
WORLD  HEALTH ORGANIZATION (2003). Measles. Internet site http://www.who.int/ 
health_topics/measles/en. Geneva. 
WORLD  HEALTH ORGANIZATION (2003). Surveillance. Internet site http://www.who. int/vaccines-
surveillance. Geneva. 
 
ԱՀԿ-ն և ՄԱ Մանկական հիմնադրամը կառավարելի հիվանդությունների վերաբերյալ միասնական 
հաշվետվության ձևի միջոցով`  վարչական աղբյուրներից և տնային տնտեսությունների 
հետազոտություններից հավաքում են տվյալները :  
 
Գործակալությունները 
Առողջապահության նախարարությունները  
Ազգային վիճակագրական ծառայությունները  
ՄԱ Մանկական հիմնադրամը 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 
 

16. ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍԸ 
 
Սահմանում 
Մայրական մահացության տոկոսը այն կանանց թիվն է, որոնք մահացել են հղիության կամ ծնունդը 
ընդունելու հետ կապված խնդիրներից (դժբախտ պատահարները կամ պատահականությունները 
բացառվում են)` հղիության կամ ծննդաբերության կամ հղիությունը ընդհատելուց 42 օրվա 
ընթացքում` անկախ հղիության տևողությունից /100.000 կենդանածինների հաշվով/: 
Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման  10-րդ վերանայված տարբերակում առաջարկվում է 
հաշվառել ծննդաբերությունից հետո 6 շաբաթից մինչև 1 տարի ժամանակահատվածում գրանցված 
մայրամահացության դեպքերը:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 5. Բարելավել մայրական առողջությունը 
Թիրախ 6. 2015 թվականին 1990 թվականի համեմատ երեք քառորդով կրճատել մայրական 
մահացության մակարդակը:  
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշը, որի կապը թիրախի հետ անմիջական է, վերահսկում է հղիության հետ կապված 



 

 

մահացության մակարդակը: Մահացության դեպքերը կարող են պայմանավորված լինել տարբեր 
հանգամանքներով` ներառյալ ընդհանուր առողջական վիճակը, կրթությունը և հղիության և 
ծննդաբերության ընթացքում տրամադրված ծառայությունները:    
 
Հաշվարկի մեթոդը 
Մայրական մահացության տոկոսը կարելի է հաշվարկել մայրական մահացության գրանցված (կամ 
հաշվարկված) ընդհանուր դոպքերի թվաքանակը միևնույն ժամանակահատվածում գրանցված 
կենդանածինների թվաքանակի վրա բաժանելու և ստացված թիվը 100.000-ով բազմապատկելու 
միջոցով: Ցուցանիշը կարող է հաշվարկվել ուղղակիորեն` կենսական տվյալների ռեգիստրներից, 
տնային տնտեսությունների հետազոտություններից և հիվանդանոցներից: Սակայն, թվարկված 
աղբյուրները ունեն որակի հետ կապված խնդիրներ (տես` ՙՏվյալների հավաքումը և աղբյուրները՚): 
Այլընտրանքային մեթոդները ներառում են վերարտադրողական տարիքի բոլոր կանանց մահվան 
պատճառների ուսումնասիրությունը (այսպես կոչված` վերարտադրողական տարիքի մահացության 
պատճառներ կամ  RAMOS),  հղի կանանց երկարաժամկետ ուսումնասիրությունները, կրկնվող 
տնային տնտեսությունների ուսումնասիրությունները:  Այնուամենայնիվ, այս բոլոր մեթոդները 
կախված են հղի կանանց և նրանց նահվան պատճառների վերաբերյալ տվյալների ճշգրտության 
աստիճանից` ինչը բավականին բարդ խնդիր է: 
 
Մյուս խնդիրը  մեծ ընտրանքի անհրաժեշտությունն է, ինչը մեծ ծախսեր է պահանջում: Այս խնդրից 
կարելի է խուսափել օգտվելով Քույրերի վերաբերյալ հարցման մեթոդից: Այս անուղղակի մեթոդը 
ենթադրում է հարցվողներին չորս պարզագույն հարցի ուղղում` նրա քույրերից քանիսն են 
չափահասության տարիքի հասել, քանիսն են մահացել, և, որն է մահվան պատճառը, և մահվանը մոտ 
ժամանակահատվածում եղել են հղի, թե ոչ:   Այնուամենայնիվ, նմանատիպ հաշվարկի համար հղման 
ժամանակահատվածը հետազոտությունից առնվազն 10-12 տարի առաջ ընկած ժամանակահատվածն 
է: Ժողովրդագրական և Առողջապահական հետազոտությունների ժամանակ կիրառվող Քույրերի 
վերաբերյալ հարցման մեթոդը, ենթադրոււմ է նաև հարցնել մահվան կոնկրետ օրը, որը 
հնարավորություն է տալիս հաշվարկելիս հաշվի առնել ամենավերջին տվյալները: Այնուամենայնիվ, 
անգամ այդ դեպքում, հղման ժամանակահատվածը կազմում է հետազոտությունից 0-6 տարի առաջ:   
 
Մայրական մահացության դեպքերը հարկավոր է բաժանել երկու խմբի: Ուղղակի`մանկաբարձական  
մահեր, որոնք պայմանավորված են հղիության բարդություններով (գեստացիոն, ծննդաբերության և 
հետծննդաբերական); բժշկական միջամտությունների, բացթողումների և սխալ բուժման արդյունքում, 
կամ դրանցից որևէ մեկի արդյունքում զարգացող դեպքերի շղթայից: Անուղղակի մանկաբարձական 
մահերը պայմանավորված են նախկինում կնոջ ունեցած հիվանդություններով կամ հղիության 
ընթացքում զարգացած հիվանդությամբ, որը թեև էքստրագենիտալ է, սակայն վատթարացել է 
հղիության ֆիզիոլոգիական ազդեցության արդյունքում: Մահացության վերաբերյալ տվյալներ 
հրատարակելիս հարկավոր է միշտ պարզաբանում մտցնել, թե համարիչը (մայրերի մահացության 
գրանցված դեպքերի թիվը) գրանցված մանկաբարձական, թե անմիջապես մանկաբարձական  
(ուղղակի մահերի և անուղղակի մահերի հանրագումարը) մահերի թիվն է:  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ և 
մանկաբարձական փայտացման արդյունքում մահերը ընդգրկվում են մայրական մահացության 
տոկոսում:  
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Զարգացող երկրներում կենսական տվյալների լավ ձևավորված ռեգիստրներ հազվադեպ են վարվում:  
Պաշտոնական տվյալները, սովորաբար, ստացվում են առողջապահական ռեգիստրներից, սակայն, 
գյուղական բնակավայրերում բուժծառայություններից օգտվողների թիվը բավականին փոքր է: 
Այսպիսով, զարգացող երկրներում առավել ընդունված է օգտվել հետազոտությունների տվյալներից: 
Ամենից հաճախ, որպես տվյալների աղբյուր են ծառայում Ժողովրդագրական և առողջապահության 
հարցերով հետազոտությունները և նմանատիպ տնային տնտեսությունների հետազոտությունները:    
Սխալ դասակարգման և ոչ միշտ գրանցվելու արդյունքում` մայրական մահացության վերաբերյալ 
տվյալները թերի են: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ՄԱ Բնակչության 
հիմնադրամը և ՄԱ Մանկական հիմնադրամը հաշվի առնելով վերոնշյալ խնդիրները, ճշգրտել են 
ստացված տվյալները և հաշվարկման մոդելներ են մշակել այն երկրների համար, որոնց մայրական 
մահացության վերաբերյալ տվյալները հավաստի չեն:   Միջազգային տվյալները, սովորաբար, այս 



 

 

հաշվարկի հիման վրա են հրատարակվում:   
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Յուրաքանչյուր  7–10 տարին: 
 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Կանանց և աղջիկների ցածր սոցիալական և տնտեսական կարգավիճակը, շատ երկրներում, 
մայրական մահացության հիմնական պատճառներից մեկն է: Ցածր կարգավիճակը սահմանափակում 
է կանանց և աղջիկների` կրթության, լավ սնուցման, ինչպես նաև առողջության պահպանման, 
ընտանիքի պլանավորման ծառայությունների համար վճարելու տնտեսական ռեսուրսներից օգտվելու 
հնարավորությունը:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Այս ցուցանիշի բացարձակ հավաստիությունը կարող է հստակ չլինել` այնպես, ինչպես շատ այլ 
պատճառային մահացության ցուցանիշներինը, քանի որ դժվար է տարանջատել հղիության և ոչ 
հղիության հետ կապված մահերը:  Նույնիսկ բավականին հարուստ կենսական տվյալների 
ռեգիստրներ ունեցող, արդյունաբերապես զարգացած երկրներում` մայրական մահացության 
տվյալների սխալ դասկարգումը և թերի լինելը կարող է հանգեցնել բավականին լուրջ 
թերհաշվարկների:   Քանի-որ նմանատիպ դեպքերը ոչ այնքան հաճախ են տեղի ունենում` տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալներից օգտվելու համար, հարկավոր է, որ ընտրանքը 
բավականաչափ մեծ լինի:   Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, ինչպես օրինակ` 
Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունները փորձում են լրացնել այս բացը` 
քույրերի վերաբերյալ հարցեր տալով: Թեև ՙքույրերի վերաբերյալ հարցման մեթոդը՚ հնարավորություն 
է տալիս փոքրացնել ընրանքի չափը, ստացված թվերը ընդգրկում են հատազոտությունից առաջ 6-12 
տարիները, որը հնարավորություն չի տալիս գնահատել առաջընթացը կամ միջամտությունների 
արդյունքները:  Ի հավելումն, հաշվարկների հավաստիության ցածր աստիճանը թույլ չի տալիս 
գնահատել առկա միտումները կամ երկրների միջև համեմատություն կատարել:  Արդյունքում, 
առաջարկվում է օգտագործել պրոցեսը նկարագրող ցուցանիշները` օրինակ որակյալ 
բուժանձնակազմի միջամտությամբ ընթացող ծնունդները և անհետաձգելի մանկաբարձական 
օգնություն ցուցաբերող բուժհաստատությունների դիմելիությունը` գնահատելու համար մայրական 
մահացության կրճատման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը: 
Մայրական մահացության տեսկարար կշիռը չպետք է շփոթել մայրական մահացության տոկոսի հետ  
 (ում հայտարարը վերարտադրողական տարիքի կանանց թիվն է),  որով գնահատվում է հղիանալու և 
հղիության կամ հետծննդաբերական փուլում /ծննդաբերությունից հետո 6 շաբաթվա ընթացքում/ 
մահանալու հավանականությունը: Մայրական մահացության տեսկարար կշիռը (ում հայտարարը 
կենդանածինների թիվն է), հիմնվում է պտղաբերության աստիճանների վրա (հղիանալու 
հավանականությունը): 
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Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ՄԱ Մանկական հիմնադրամը և ՄԱ 
Բնակչության հիմնադրամը ճշգրտել են առկա տվյալները` հաշվի առնելու համար վերոնշյալ 
խնդիրները և մշակել են տիպային հաշվարկներ այն երկրների համար, որոնք չունեն հավաստի 
ազգային տվյալներ մայրական մահացության վերաբերյալ: Միջազգային աղյուսակներում, 
սովորաբար, տպագրվում են հենց այդ հաշվարկները:  
 
Գործակալությունները 
Առողջապահության նախարարությունները  
Ազգային վիճակագրական ծառայությունները  
ՄԱ Մանկական հիմնադրամը 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 
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ԾՆՈՒՆԴՆԵՐԻ ՏԵԱԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌԸ   
 

 
Սահմանում 
Որակյալ բուժանձնակազմի միջամտությամբ ընթացած ծնունդների տեսակարար կշիռը հղիության, 
ծննդալուծման և հետծննդյան փուլերում կնոջն անհրաժեշտ հսկողություն, խնամք և 
խորհրդատվություն մատուցելու, ինքնուրույն ծնունդն ընդունելու և նորածնի խնամքն ապահովելու 
համար համապատասխան որակավորում ունեցող բուժաշխատողի միջամտությամբ ընթացած 
ծնունդների տոկոսն է:  
 
ՙՈրակյալ բուժանձնակազմ՚ արտահայտությունը վերաբերում է միայն նրանց, ովքեր անցել են պատշաճ 
վերապատրաստում և ունեն համապատասխան սարքավորումներ և դեղամիջոցներ: Ավանդաբար 
ծնունդ ընդունողները, նույնիսկ եթե անցել են կարճաժամկետ դասընթացներ, չեն ընդգրկված:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 5. Մայրական առողջության բարելավում 
Թիրախ 6. 1990-2015թթ. ժամանակահատվածում կրճատել  մայրական մահացության ցուցանիշը երեք 
քառորդով:  
 
 
Հիմնավորում 
Մայրական մահացության ճիշտ գնահատումը դժվարին խնդիր է, բացառությամբ եթե գործում է 
մահվան դեպքերի և դրանց պատճառների համակողմանի գրանցման համակարգ: Ընթացքին 
հետևելու նպատակով, առաջարկվել են գործընթացի տարբեր ցուցանիշներ` հիմնական 
ուշադրությունը դարձնելով հղիության և ծննդաբերության ընթացքում մասնագիտացված 
բուժօգնության վրա, մասնավորապես բարդություններով ուղեկցվող դեպքերի վարման նպատակով:  
Առավել մատչելի ցուցանիշը համապատասխան բժշկական որակավորում ունեցող անձնակազմի 



 

 

միջամտությամբ ծննդալուծված կանանց տոկոսն է: 
 
Հաշվարկման  մեթոդները 
Որակյալ բուժանձնակազմի (բժիշկ, բուժքույր կամ մանկաբարձ) միջամտությամբ ընթացած 
ծնունդների թիվն արտահայտվում է տվյալ ժամանակահատվածում տեղի ունեցած 
ծննդաբերությունների (կամ ծնունդների, եթե դրանք միակ առկա տվյալներն են) տոկոսային 
արտահայտությամբ: 
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Զարգացող երկրներում կանանց ցածր սոցիալական կարգավիճակը սահմանափակում է նրանց 
տնտեսական ռեսուրսներից կամ բազային կրթությունից օգտվելու հնարավորությունները, ուստի նաև 
առողջության և սնուցման վերաբերյալ որոշում կայացնելու նրանց կարողությունները:  Կանանց մի 
մասը հրաժարվում են անհրաժեշտության ժամանակ դիմել բժշկի` մեկուսացման մշակութային 
առանձնահատկություններից ելնելով կամ որովհետև ընտանիքի մյուս անդամներն են որոշումներ 
կայացնում: Կարևորագույն մանկաբարձական բուժօգնությունից չօգտվելը կամ վերջինիս 
անմատչելիությունը մայրական մահացության բարձր ցուցանիշին նպաստող հիմնական գործոններից 
է: 
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Այս ցուցանիշի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների հետազոտության տվյալները, սովորաբար, 
ներկայացվում են յուրաքանչյուր երեքից-հինգ տարվա համար:  
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Ցուցանիշը գնահատում է առողջապահության համակարգի` հղիներին համապատասխան 
բուժօգնություն ցուցաբերելու կարողությունը:  Մտահոգություններ են արտահայտվել առ այն, որ 
ծննդօգնության պարագայում ՙորակյալ բուժաշխատող՚  արտահայտությունը կարող է ճիշտ ձևով 
չարտահայտել կանանց կողմից որակյալ բուժօգնության ստանալու հնարավորությունը, հատկապես 
բարդությունների ժամանակ:  Որակյալ բուժաշխատողի ստանդարտացված սահմանում տալը երբեմն 
դժվար է` տարբեր երկրներում բժշկական կադրերի ուսուցման տարբերությունների պատճառով: Թեև 
փորձեր են արվել ստանդարտացնելու տնային տնտեսությունների հետազոտությունների մեծ մասում 
կիրառվող ՙբժիշկ՚, ՙբուժքույր՚, ՙմանկաբարձ՚ և ՙմանկաբարձի օգնական՚ տերմինները, այդուամենայնիվ, 
հավանաբար, բազմաթիվ ծնունդ ընդունող ՙորակյալ  բուժաշխատողներ՚ չեն կարող 
համապատասխանել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից տրված 
որակյալ բուժաշխատողի սահմանմանը: Սակայն, պարզ է, որ շտապ և անհետաձգելի 
բուժմիջամտություն պահանջող իրավիճակներում համապատասխան ծննդօգնություն ցուցաբերելու 
առումով որակյալ բուժաշխատողի կարողությունը կախված է նրա աշխատանքային միջավայրից:  
 
Տվյալների  հավաքումը և  աղբյուրները  
Տվյալները հավաքագրվում են տնային տնտեսությունների հետազոտությունների` մասնավորապես 
Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունների և բազմաշերտ ցուցանիշների 
կլաստերային հետազոտությունների  , ինչպես նաև այլ ազգային հետազոտությունների միջոցով: 
 
 
Հղումներ և միջազգային տվյալների համադրումներ 
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Գործակալությունները 
Առողջապահության նախարարությունները  
Ազգային վիճակագրական ծառայությունները  
ՄԱ Մանկական հիմնադրամը 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 
 
 
18. ՄԻԱՎ –ի ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 15-24 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀՂԻՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
Սահմանում 
ՄԻԱՎ տարածվածությունը 15-24 տարեկան հղիների շրջանում 15-24 տարեկան այն հղի կանանց 
տոկոսն է, ում արյան ՄԻԱՎ հետազոտության արդյունքը դրական է:    
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածումը:  
 
 Հիմնավորում 
ՄԻԱՎ վարակը հանգեցնում է ՁԻԱՀ-ի: Բուժում չստանալու դեպքում միջին ապրելունակությունը, 
վարակման պահից սկսած, կազմում է շուրջ ինն տարի:  Բուժօգնության մատչելիությունն 
անհավասար է, և ներկայումս չկա որևէ պատվաստանյութ:  
Բոլոր ՄԻԱՎ նոր դեպքերի համարյա կեսը հանդիպում են 24 և ավելի ցածր տարիքի երիտասարդների 
շրջանում: Ընդհանրացված համաճարակաբանության մեջ (հղիների շրջանում տարածվածությունը 
գրազանցում է 1 տոկոսը), հղիների շրջանում վարակի տեսակարար կշիռը հավասար է մեծահասակ 
բնակչության ընդհանուր տեսակարար կշռին: Ուստի ցուցանիշը գնահատում է համաճարակի 
տարածումը: Նախնական և խտացման համաճարակաբանական փուլերում ՄԻԱՎ տարածվածության 
մոնիտորինգը կատարվում է բարձր ռիսկի վարքագիծ ունեցող խմբերում, քանի որ հղիների շրջանում 
տարածվածության աստիճանը ցածր է:   
 
Հաշվարկման  մեթոդը 
Արյան ՄԻԱՎ հետազոտության դրական պատասխանով հղիների թիվը` տվյալ տարիքային խմբում 
արյան անալիզ հանձնած բոլոր կանանց նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ: 
 
Տվյալների հավաքումը և  աղբյուրները  
Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ մասին տվյալները հավաքվել են հղիության ընթացքում այլ նպատակներով 
այդ կանանցից վերցված արյան պահպանված նմուշների հետազոտության արդյունքների հիման վրա: 
Նմուշները  հավաքվել են առանձին անտենատալ բուժծառայություններ մատուցող  
հաստատություններից` հղիների ընթացիկ հսկողության ընթացքում և արտացոլում են քաղաքային, 
գյուղական և այլ սոցիալ-աշխարհագրական բաշխվածությունը հանրապետության տարածքում:  
Բաձր ռիսկի վարքագծի խմբերում ՄԻԱՎ տարածվածության մասին տվյալները հավաքվել են 
հսկողական համակարգի մասը կազմող սերոհետազոտությունների կամ տարածվածության 
նպատակային հետազոտությունների միջոցով:  
ՄԻԱՎ տարածվածության այս ցուցանիշը հաշվարկելջս, պետք է կիրառվեն միայն այլ նպատակներով 
վերցված արյան ոչ կապակցված և անանուն  նմուշների հետազոտության արդյունքները: Հրաժարումը 
և մասնակցության հակման այլ ձևերը զգալիոերն կրճատված են ոչ կապակցված և անանուն ՄԻԱՎ 
հետազոտություններում` հետազոտման այլ ձևերի հետ համեմատած, ինչպիսիք են օրինակ հղիների 
ՄԻԱՎ կամավոր խորհրդատվության և հետազոտության ծրագրերում, որոնց նպատակն է կրճատել 



 

 

մորից երեխային վարակի փոխանցումը: 
Տվյալները հավաքագրվել են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ դեմ ուղղված ՄԱԿ-ի միացյալ ծրագրի կողմից:    
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Բազմաթիվ զարգացող երկրներում տվյալները հավաքագրվում են տարեկան կտրվածքով: 
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Հղիներն ընտրվել են կլինիկական հսկողության համար ոչ գենդերային հարցերի պատճառով, այլ 
որովհետև նրանք եզակի հնարավորություն են ստեղծում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ մոնիտորինգի համար:  
Ամբողջ աշխարհում կանանց անհավասար սոցիալական կարգավիճակը նրանց ենթարկում է ՄԻԱՎ-
ով վարակվելու ավելի մեծ ռիսկի: Կանայք անշահավետ վիճակում են երբ խոսքը վերաբերում է ՄԻԱՎ 
կանխարգելման մասին տեղեկատվություն ստանալուն, անվտանգ սեռական հարաբերություններ 
վարելու կարողությանը, ինչպես նաև վարակման դեպքում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ բուժում ստանալուն: Այս 
անհավասարությունների և համաճարակի դինամիկայի արդյունքում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների 
թվում կանանց տոկոսն ավելանում է բազմաթիվ տարածաշրջաններում:  
 
Ապաագրեգացման հարցեր 
Անտենատալ բուժծառայություններ մատուցող հաստատություններում հսկողության տակ գտնվող 
հղիների մասին տվյալները բաժանվել են ըստ քաղաքային բնակչության և խոշոր քաղաքային 
բնակավայրերից դուրս բնակվողների թվերի: Բազմաթիվ երկրներում գյուղական բնակավայրերի 
մասին տվյալները հազմադեպ են հավաքվում:  15-24 տարեկան հղիների ցուցանիշը պետք է 
ներկայացվի որպես մայրաքաղաքի, այլ քաղաքային բնակավայրերի և գյուղական բնակավայրերի 
միջին ցուցանիշը:  
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
 
Ցուցանիշն օգնում է բավական հստակ պատկերացնել ՄԻԱՎ վարակի համեմատաբար վերջին 
ազգային միտումները  այն երկրներում, որտեղ համաճարակը տարածված է: Այն տարածքներում, 
որտեղ ՄԻԱՎ վարակակիրները, հիմնականում, սահմանափակվում են բարձր ռիսկի վարքագծի 
խմբերով, միտումները պետք է գնահատվեն բնակչության այդ խմբերում: 
 
Երկրների մեծ մասում սերոհսկողության վայրերը չեն ընտրվել որպես տվյալ երկրի 
ներկայացուցչական ընտրանքներ: Այդ վայրերի ընտրությունը կատարվում է հիմնվելով 
նյութատեխնիկական ապահովման, իրականացնելիության և ծախսային հարցերը:  Բացի այդ, 
բազմաթիվ երկրներում հսկողական համակարգում ներառված վայրերը ժամանակի ընթացքում 
փոփոխվել են` ավելի դժվարացնելով միտումների վերլուծությունը:   
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Գործակալությունները 
Առողջապահության նախարարությունները  
ՄԱ և ԱՀԿ համատեղ ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարի ծրագիր



 

 

19. ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍՈՒՄ 
ՊԱՀՊԱՆԱԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՈԿՈՍԸ 
 
Սահմանում 
Հակաբեղմնավորիչների տարածվածության տոկոսում պահպանակների օգտագործման տոկոսը 15-
49 տարեկան ամուսնացած կամ զուգընկերոջ հետ ապրող կանանց թիվն է, ովքեր  օգտագործում են 
հակաբեղմնավորիչներ` պահպանակի տեսքով` այլ հակաբեղմնավորիչ միջոցներ օգտագործող 
(իրենք կամ զուգընկերները) նույն տարիքի և զուգընկերոջ հետ ապրող կանանց նկատմամբ` 
տոկոսային արտահայտությամբ:     
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածումը  
 
 Հիմնավորում 
Պահպանակների օգտագործման տոկոսը օգտագործվում է հսկելու համար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 
կանգնեցնելու և տարածումը կրճատելու առումով արձանարված առաջընթացը, քանի որ 
պահպանակը ՄԻԱՎ-ի տարածումը կրճատելու միակ արդյունավետ հակաբեղմնավորիչ միջոցն է: 
Քանի որ պահպանակի օգտագործումւ գնահատվում է միայն զուգընկերոջ հետ կապի մեջ գտնվող 
կանանց շրջանում, այս ցուցանիշը պետք է լրացվի բարձր ռիսկայնության իրավիճակներում (տես 
ցուցանիշ 19ա) պահպանակի օգտագործման ցուցանիշով:  
 
Հաշվարկման  մեթոդը 
Ամուսնացած կամ զուգընկերոջ հետ ապրող 15-49 տարեկան կանանց թիվը, ովքեր նշել են, որ 
օգտագործում են պահպանակ հղիությւոնից խուսափելու համար (անկախ այն բանից, արդյոք 
օգտագործում են որևէ այլ բեղմնականխիչ եղանակ ևս) բաժանվել է ամուսնացած կամ զուգընկերոջ 
հետ ապրող 15-49 տարեկան կանանց ընդհանուր թվին, ովքեր կամ ում զուգընկերներն օգտագործում 
են հակաբեղմնավորիչ միջոցներ:   
Այս ցուցանիշը համազոր չէ պահպանակների օգտագործման տարածվածությանը, որը ներկայացնում 
է ամուսնացած կամ զուգընկերոջ հետ ապրող 15-49 տարեկան կանանց թիվը, ովքեր (կամ ում 
սեռական զուգընկերները) օգտագործում են հակաբեղմնավորիչ միջոցներ` որպես նույն տարիքային 
խմբում (և նույն ամուսնական կարգավիճակում, եթե կիրառելի է) գտնվող հետազոտված կանանց 
ընդհանուր թվի տոկոսը:     
Անկախ համաբեղմնավորիչների տարածվածության տոկոսի, եթե հակաբողմանվորիչ մջջոցներ 
օգտագործողների 10 տոկոսը օգտագործում է պահպանակ, ապա 19-րդ ցուցանիշի տոկոսը 10 է:  
Ցուցանիշի սահմանումը և հաշվարկման մեթոդը տարբեր է, երբ այն կիրառվում է միայն 
հակաբեղմնավորիչ միջոցների օգտագործման մոնիտորինգի նպատակով: Այդ դեպքում համարիչը 
ամուսնացած կամ զուգընկերոջ հետ ապրող 15-49 տարեկան կանանց թիվն է, ովքեր նշել են, որ 
որպես հիմնական բեղմնականխիչ օգտագործում են պահպանակ: 
 
Տվյալների հավաքումը և  աղբյուրները  
Հակաբեղմնավորիչների տարածվածության մասին տվյալները հիմնականում ստացվում են տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների միջոցով, մասնավորապես ժողովրդագրական և 
առողջության հարցերի հետազոտությունների, բազմաշերտ ցուցանիշների կլաստերային 
հետազոտությունների և հակաբեղմնավորիչների տարածվածության հետազոտությունների միջոցով: 
Պահպանակների օգտագործման մասին տվյալների դեպքում, ամուսնացած կանանց հարց է տրվում, 
արդյոք նրանք երբևէ լսել են պահպանակների մասին, այնուհետև արդյոք ներկայումս օգտագործում 
են պահպանակ` հղիություներից խուսափելու համար:  
 



 

 

Գնահատման հաճախականությունը 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, ինչպես օրինակ ժողովրդագրական և 
առողջության հարցերի հետազոտությունները, բազմաշերտ ցուցանիշների կլաստերային 
հետազոտությունները և հակաբեղմնավորիչների տարածվածության հետազոտությունները, որպես 
կանոն անցկացվում են յուրաքանչյուր երեքից-հինգ տարին մեկ:   
 
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Հակաբեղմնավորիչների տարածվածության տոկոսի մասին վիճակագրությունը հիմնված է 
գերազանցապես կանանց տվյալների վրա, հիմնականում քանի որ այսպես ավելի հեշտ է գնահատել 
հակաբեղմանվորիչ միջոցների օգտագործումը: Բացի այդ, հակաբեղմնավորիչ միջոցները կամ դրանց 
բացակայությունը, ավելի շատ են ազդում կնոջ, քան նրա սեռական զուգընկերոջ առողջության և 
կենսամակարդակի վրա: Նույն կերպ, պահպանակների օգտագործումը դեռևս տղամարդ զուգընկերոջ 
որոշելու հարցն է և կանանց պահպանակների օգտագործումը դեռևս այդքան տարածված չէ: 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ վարակակիր կանանց և աղջիկների աճող թիվը վկայում է այն մասին, որ հարկավոր է 
քարոզել և խթանել պահպանակների օգտագործումը և կանայք պետք է իրավունք ունենան 
հրաժարվելու չպաշտպանված սեռական հարաբերություններից:  
 
Ապաագրեգացման հարցեր 
Թե պահպանակների և թե ընդհանրապես հակաբեղմնավորիչ միջոցների օգտագործման աստիճանը, 
կարող է տարբերվել ըստ սոցիալտնտեսական խմբերի և աշխարհագրական տարածքների: Կարևոր է, 
որ վերլուծությունն անդրադառնա կոնկրետ ժողովրդագրական խմբերին, ինչպիսիք են օրինակ 
դեռահասները և չամուսնացած կանայք:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Ցուցանիշը չի արտացոլում պահպանակների օգտագործման աստիճանը չամուսնացած բնակչության 
և բարձր ռիսկի վարքագծի խմբերի շրջանում: Որպես կանոն, տվյալները ստացվել են որոշակի 
տարիքային խմբին պատկանող և զուգընկերոջ հետ ապրող կանանցից, մինչդեռ տվյալ հարցի 
առումով դիտարկվող բնակչությունը ընդգրկում է վերարտադրողական տարիքի բոլոր կանանց` 
անկախ ամուսնական կարգավիճակից:    
 
Սեռական ճանապարհով ՄԻԱՎ-ի տարածումը կախված է չպաշտպանված սեռական 
հարաբերություններից  այն մարդկանց հետ, ովքեր նույնպես ունեն այլ զուգընկերներ: Մոնոգամ 
հարաբերությունների մեծ մասը կենակցային /ամուսնական/ են, թեև հակառակը պարտադիր չէ, որ 
ճիշտ լինի: Տարվա ընթացքում նաև այլ սեռական զուգընկերներ ունենալու հավանականությունը 
բարձր է այն զուգընկերների շրջանում, ովքեր միասին չեն ապրում և պատահական սեռական 
հարաբերություններ են ունենում:  Այդ է պատճառը, որ այսպիսի կապերը ՄԻԱՎ տարածման առավել 
բարձր ռիսկայնություն են պարունակում, քան այն կապերը, որոնք չեն ներառում նաև այլ սեռական 
զուգընկերներ:   ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ծրագրերը փորձում են հետ կանգնեցնել մեծ թվով սեռական 
զուգընկերներ ունենալուց և խրախուսել փոխադարձ մոնոգամիան:  
Առ այդ, ցուցանիշ 19-ը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանխարգելումը գնահատելու առումով գործնական ցուցանիշ չէ: 
Հարկավոր է տեղետություններ հավաքել բարձր ռիսկի իրավիճակներում (ցուցանիշ 19Ա) 
պահպանակների օգտագործման և 15-24 տարեկանների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ մասին գիտելիքների 
և թյուր պատկերացումների (ցուցանիշ 19Բ) մասին այլ ցուցանիշներից: Այսպիսի ցուցանիշները 
հնարավորություն են տալջս ավելի լավ պատկերացնել բնակչության այն հատվածը, որը 
համեմատաբար բարձր ռիսկի սեռական կապերի մեջ է ներգրավված, ուստի և ավելի հակված է 
ենթարկվելու լայն սեռական ցանցերի, որտեղ կարող է շրջանառել ՄԻԱՎ վարակը: 
 
 
 



 

 

19Ա. ՊԱՀՊԱՆԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԻ ՍԵՌԱԿԱՆ  
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ     
 
Սահմանում 
Պահպանակի օգտագործումը վերջին բարձր ռիսկի սեռական հարաբերության ժամանակ  15-24 
տարեկան երիտասարդների տոկոսն է, ովքեր նշել են անցած 12 ամսվա ընթացքում ոչ մշտական 
զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ  պահպանակ օգտագործելու մասին:  
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածումը  
 
 Հիմնավորում 
Ոչ մշտական սեռական հարաբերությունների ժամանակ պահպանակի հետևողական օգտագործումը 
զգալիորեն նվազեցնում է սեռական ճանապարհով ՄԻԱՎ փոխանցման ռիսկը: Սա հատկապես 
կարևոր է երկտասարդների համար, ովքեր հաճախ վարակակիչների ամենամեծ տոկոսն են կազմում, 
քանի որ ունեն նախկինում վարակվելու ցածր հավանականություն և (սովորաբար) համեմատաբար 
մեծ թվով ոչ մշտական սեռական զուգընկերներ:  Ոչ մշտական սեռական զուգընկերոջ հետ 
հարաբերությունների ժամանակ պահպանակի հետևողական օգտագործումը կարևորվում է նաև այն 
երկրներում, որտեղ ՄԻԱՎ տարածվածությունը ցածր է, քանի որ այն կարող է կանխարգելել ՄԻԱՎ 
տարածումը այնպիսի հանգամանքներում, երբ հաճախ են հանդիպում պատահական սեռական 
հարաբերություններ: Պահպանակի օգտագործումը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից պաշտպանվելու եղանակներից 
մեկն է: Հավասարապես կարևոր է նաև առաջին սեռական հարաբերության տարիքի հետաձգումը, 
պատահական սեռական զուգընկերների թվի կրճատումը և մեկ զուգընկերոջը հավատարիմ մնալը:  
 
Հաշվարկման  մեթոդը 
15-24 տարեկան հարցվածների թջվը, ովքեր նշել են, որ անցած 12 ամսվա ընթացքում ունեցել են 
սեռական հարաբերություններ ոչ մշտական սեռական զուգընկերոջ հետ (ոչ ամուսնական կամ 
կենակցող) և այդ զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ օգտագործել են 
պահպանակ` որպես 15-24 տարեկան այն հարցվածների տոկոսը, ովքեր նշել էին, որ անցած 12 
ամսվա ընթացքում ունեցել են սեռական հարաբերություններ ոչ մշտական զուգընկերոջ հետ:  
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, ինչպես օրինակ ժողովրդագրական և 
առողջության հարցերի հետազոտությունները, գյուղական տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունները և վարքագծային հետազոտությունները, որպես կանոն անցկացվում են 
յուրաքանչյուր երեքից-հինգ տարին մեկ:   
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Կանանց շրջանում չպաշտպանված սեռական հարաբերությունների ժամանակ ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելու ռիսկն ավելի բարձր է,քան տղամարդկանց շրջանում: Այդ ռիսկն ավելի բարձր է 
հատկապես երիտասարդ կանանց դեպքում: Սոցիալմշակութային գործոնները կարող են մեծացնել  
ՄԻԱՎ վարակման առումով կանանց խոցելիությունը: Օրինակ սեռական հարցերին առնչվող 
մշակութային նորմերը հաճախ հետ են պահում աղջիկներին իրենց պաշտպանելու համար ակտիվ 
քայլեր ստանձնելուց:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Ցուցանիշի աճը աներկբա վկայում է այն մասին, որ պահպանակների օգտագործման 
քարոզարշավները ծառայել են հիմնական թիրախային շուկայի վրա անհրաժեշտ ազդեցություն 



 

 

գործելու նպատակին: Սակայն այդ քարոզարշավները հորդորում էին պահպանակների 
հետևողական, այլ ոչ թե դեպքից-դեպք օգտագործումը ոչ մշտական սեռական զուգընկերների հետ 
սեռական հարաբերությունների ժամանակ: 
Որոշ հարցումների ժամանակ փորձ է կատարվել հարցվածներից տեղեկանալ պահպանակների 
հետևողական օգտագործման մասին, սակայն տրված պատասխանների ճշգրտությունը կախված է 
հարցվածի հիշողությունից և այլ կողմնակալ հանգամանքներից:   Դա է պատճառը, որ ընթացիկ 
ցուցանիշը համարվում է հարիր առաջադրված թիրախին արձագանքելու համար, քանի որ 
ենթադրվում է, որ եթե պահպանակների հետևողական օգտագործման աստիճանը բարձրանա, 
կբարձրանա նաև վերջին բարձր ռիսկի սեռական հարաբերության ժամանակ օգտագործման 
աստիճանը:   
 
 Տվյալների հավաքումը և  աղբյուրները  
Ոչ մշտական սեռական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ պահպանակի 
օգտագործման մասին տվյալները ստացվել են տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
միջոցով, ինչպես օրինակ ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունները, 
գյուղական տնային տնտեսությունների հետազոտությունները և վարքագծային 
հետազոտությունները, որոնց միջոցով հավաքագրվում են տեղեկություններ սեռական վարքագծի 
վերաբերյալ:   
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
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Գործակալությունները 
Առողջապահության նախարարությունները  
Ազգային վիճակագրական ծառայությունները 
 
 



 

 

19. Բ  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ՄԱՍԻՆ ԼԻԱՐԺԵՔ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 15-ից 
24 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ   
 
Սահմանում 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ մասին լիարժեք գիտելիքներ ունեցող 15ից 24 տարեկան երիտասարդների տոկոսը այն 
15-ից 24 տարեկան այն  կանանց և տղամարդկանց մասնաբաժինն է, ովքեր հստակ գիտելիքներ ունեն 
ՁԻԱՀ-ի` սեռական ճանապարհով փոխանցումը կանխարգելող երկու հիմնական ուղիների 
վերաբերյալ (պահպանակների հետևողական օգտագործումը և սեռական հարաբերությունները մեկ 
մշտական ոչ վարակակիր զուգընկերոջ հետ), որոնք հերքում են երկու ամենից տարածված սխալ 
կարծիքները ՁԻԱՀ վարակի տարածման վերաբերյալ և, ովքեր գիտեն, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը 
ևս կարող է լինել ՁԻԱՀ վարակակիր: 
 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածումը:  
 
 Հիմնավորում 
Սույն ցուցանիշը արտացոլում է ազգային տեղեկատվական, կրթական, հաղորդակցման ծրագրերի և 
այլ միջոցառումների հաջողությունները ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման մեթոդների լուսաբանման և ՁԻԱՀ-ի 
վերաբերյալ սխալ կարծիքների կրճատման ուղղությամբ: Վարակի նկատմամբ թյուր կարծիքները 
կարող են պայմանավորված լինել երկրի առանձնահատկություններով /համատեքստով/:   
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերը նշված սահմանափակումներով պայմանավորված` 
բավարար թվով հետազոտություններ չեն իրականացվում անհրաժեշտ հաշվարկներ կատարելու 
համար, ՄԱ Մանկական հիմնադրամը , ՄԱ և ԱՀԿ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ դեմ պայքարի համատեղ ծրագրի 
միջոցով մշակել է երկու միջին ցուցանիշներ, որոնք հանդիսանում են սույն ցուցանիշի  
բաղադրիչները` 
 
գ 15-ից 24 տարեկան այն կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր գիտեն, որ 
հետևողականորեն պահպանակներ օգտագործելով կարող են իրենց պաշտպանել ՁԻԱՀ վարակից: 
Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես 15ից 24 տարեկան հարցման ենթարկվածների և հարցերին ճիշտ 
պատասխանածների / ովքեր նշել են, պահպանակների հետևողական օգտագործման կարևորագույն 
դերը ՁԻԱՀ-ից պաշտպանվելու հարցում/, մասնաբաժինը 15-ից 24 տարեկան հարցվածների 
ընդհանուր թվաքանակում:   
գ 15-ից 24 տարեկան այն կանանց և տղամարդկանց թիվը, ովքեր գիտեն, որ արտաքինից առողջ 
թվացող մարդիկ ևս կարող են ՁԻԱՀ վարակակիր լինել: Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես 15ից 24 
տարեկան հարցման ենթարկվածների և հարցերին ճիշտ պատասխանածների / ովքեր նշել են, որ 
արտաքինից առողջ թվացողները ևս կարող են ՁԻԱՀ վարակակիր լինել/, մասնաբաժինը 15-ից 24 
տարեկան հարցվածների ընդհանուր թվաքանակում:   
 
Տվյալների հավաքումը 
ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ գիտելիքների և դրանց մասին ունեցած սխալ պատկերացման վերաբերյալ 
տվյալները հավաքվում են տնային տնտեսությունների հետազոտությունների   (ինչպես օրինակ` 
Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունները, գյուղական տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունները, վարքագծային գոյատևման և բազմացուցանիշային 
կլաստերների հետազոտություններից): 



 

 

 
Գնահատման հաճախականությունը 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի 
հետազոտությունները, գյուղական տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, վարքագծային 
գոյատևման և բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտությունները, սովորաբար ամեն երեք 
կամ հինգ տարին մեկ են անցկացվում: 
 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Կանանց շրջանում չպաշտպանված սեռական հարաբերությունների ժամանակ ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելու ռիսկն ավելի բարձր է, քան տղամարդկանց շրջանում: Այդ ռիսկն ավելի բարձր է 
հատկապես երիտասարդ կանանց դեպքում: Սոցիալմշակութային գործոնները կարող են մեծացնել  
ՄԻԱՎ վարակման առումով կանանց խոցելիությունը: Օրինակ սեռական հարցերին առնչվող 
մշակութային նորմերը հաճախ հետ են պահում աղջիկներին իրենց պաշտպանելու համար ակտիվ 
քայլեր ստանձնելուց:   
 
Շատ երկրներում, ամենատարբեր պատճառներով, աղջիկները ավելի վաղ տարիքում են վարակվում 
և մահանում, քան տղաները: ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ վարակը առավել տարածված է մասնավորապես 
Աֆրիկայում` Սահարային մոտ գտնվող բնակավայրերում:    
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Տես ՙՀաշվարկման մեթոդները՚ 
 
Հւումբներ և միջազգային համադրումներ 
CAROLINA POPULATION  CENTER (2003). National AIDS Programmes: A  Guide to Monitoring and  
Evaluation. Chapel Hill. Available from http://www.cpc.unc.edu/ measure/guide/guide.html. 
ORC   MACRO    (2003).  Demographic   and Health Surveys – Providing Information for Informed Decisions in  
Population, Health and  Nutrition.  Internet  site  http://www. measuredhs.com. Calverton, USA. 
UNAIDS (2002). Monitoring the Declaration of Commitment on HIV/AIDS: Guidelines on 
Construction  of  Core  Indicators. Geneva. 
 

 
 
19. Գ.  ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐԻՉՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍԸ 
 
 
Սահմանում 
Հակաբեղմնավորիչների օգտագործման տարածվածության տոկոսը` հակաբեղմնավորիչներ 
օգտագործող կանանց կամ այն կանանց` որոնց զուգընկերները ցանկացած տիպի պահպանակներ են 
օգտագործում, տոկոսն է:  Այս տվյալները, սովորաբար, հավաքվում են 15-ից 49 տարեկան կանանց 
վերաբերյալ, ովքեր ամուսնացած են կամ ապրում են զուգընկերների հետ:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածումը  
 
 Հիմնավորում 



 

 

Այս ցուցանիշը օգնում է գնահատել առողջության բարելավման, գենդերային խտրականության 
վերացման և աղքատության կրճատման ուղղությամբ առաջընթացը: Այն նաև հնարավորություն է 
տալիս գնահատել վերարտադրողական առողջապահական ծառայությունների մատչելիության 
աստիճանը, որը չափազանց կարևոր է սահմանված նպատակներին` մասնավորապես երեխաների և 
մայրամահացության կրճատման և ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման, հասնելու համար:    
 
Հակաբեղմնավորիչ միջոցները ներառում են պահպանակները, տղամարդկանց և կանանց 
ստերիլիզացումը, ներարկվող և օրալ  հորմոնները, ներարգանդային միջոցներ, դիաֆրագմաներ, 
սպերմիցիդներ, ընտանիքի բնական պլանավորում, ինչպես նաև մենոստազ (կրծքով կերակրելու 
ընթացքում մենստուրալ ցիկլի բացակայություն), եթե դրանք առանձնացվել են որպես մեթոդներ: 
Քանի որ հակաբեղմնավորիչ միջոցներից` ՁԻԱՀ վարակից պաշտպանելու առումով, հատկապես 
արդյունավետ են պահպանակները,  հաշվի են առնվել նաև  պահպանակների օգտագործման 
վերաբերյալ հատուկ ցուցանիշներ:   (տես ցուցանիշներ 19, 19Ա և 19Բ): 
 
 
Հաշվարկման  մեթոդը 
Ամուսնացած կամ զուգընկերոջ հետ ապրող 15-49 տարեկան կանանց թիվը, ովքեր նշել են, որ 
օգտագործում են պահպանակ հղիությունից խուսափելու համար (անկախ այն բանից, արդյոք 
օգտագործում են որևէ այլ բեղմնականխիչ եղանակ ևս) բաժանվել է ամուսնացած կամ զուգընկերոջ 
հետ ապրող 15-49 տարեկան կանանց ընդհանուր թվին, ովքեր կամ որոնց զուգընկերներն 
օգտագործում են հակաբեղմնավորիչ միջոցներ:   
 
 
Տվյալների հավաքումը և  աղբյուրները  
Հակաբեղմնավորիչների տարածվածության մասին տվյալները հիմնականում ստացվում են տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների միջոցով, մասնավորապես ժողովրդագրական և 
առողջության հարցերի հետազոտությունների, բազմաշերտ ցուցանիշների կլաստերային 
հետազոտությունների և հակաբեղմնավորիչների տարածվածության հետազոտությունների միջոցով:  
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, ինչպես օրինակ ժողովրդագրական և 
առողջության հարցերի հետազոտությունները, բազմաշերտ ցուցանիշների կլաստերային 
հետազոտությունները և հակաբեղմնավորիչների տարածվածության հետազոտությունները, որպես 
կանոն անցկացվում են յուրաքանչյուր երեքից-հինգ տարին մեկ:   
 
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Հակաբեղմնավորիչների տարածվածության տոկոսի մասին վիճակագրությունը հիմնված է 
գերազանցապես կանանց տվյալների վրա, հիմնականում քանի որ այսպես ավելի հեշտ է գնահատել 
հակաբեղմանվորիչ միջոցների օգտագործումը: Բացի այդ, հակաբեղմնավորիչ միջոցները կամ դրանց 
բացակայությունը, ավելի շատ են ազդում կնոջ, քան նրա սեռական զուգընկերոջ առողջության և 
կենսամակարդակի վրա:  
 
 
Ապաագրեգացման հարցեր 
Թե պահպանակների և թե ընդհանրապես հակաբեղմնավորիչ միջոցների օգտագործման աստիճանը, 
կարող է տարբերվել ըստ սոցիալտնտեսական խմբերի և աշխարհագրական տարածքների: Կարևոր է, 
որ վերլուծությունն անդրադառնա կոնկրետ ժողովրդագրական խմբերին, ինչպիսիք են օրինակ 
դեռահասները և չամուսնացած կանայք:   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Որպես կանոն, տվյալները ստացվում են որոշակի տարիքային խմբին պատկանող և զուգընկերոջ հետ 
ապրող կանանցից, մինչդեռ տվյալ հարցի առումով դիտարկվող բնակչությունը ընդգրկում է 
վերարտադրողական տարիքի բոլոր կանանց` անկախ ամուսնական կարգավիճակից:  
 
Ի հավելումն, հակաբեղմնավորիչ մեթոդները կարող են ներառել նաև ավանդական մեթոդները, որոնք 
բոլորովին արդյունավետ չեն: Կարևոր է, հնարավորինս տարբերակում մտցնել ավանդական և ոչ 
ավանդական հակաբողմնավորիչ միջոցների միջև: 
 
 Տվյալների կարող են թերի լինել նաև այն դեպքերում, երբ հաշվարարը չի նշել հակաբեղմնավորման 
որոշ մեթոդներ` օրինակ վիրահատական միջամտությամբ ստերիլացումը: 
 
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
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Գործակալություններ 
Առողջապահության նախարարություն 
ՄԱ Բնակչության հիմնադրամ 
ՄԱ Մանկական հիմնադրամ 
ՄԱ Բնակչության բաժին 
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Սահմանում 
Ավելի կոնկրետ, երեխաների թվաքանակը, ովքեր մինչև 15 տարեկան դառնալը կորցրել են իրենց 
ծնողներին` մինչև 15 տարեկան դառնալը ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ից իրենց մորը կամ հորը, և, կամ երկու 
ծնողներին կորցրած երեխաների հաշվարկված թվաքանակն է: Գործնականում, ՄԻԱՎ 
համաճարակների ազդեցությունը ծնողազուրկ երեխաների վրա գնահատվում է դպրոց հաճախող 
ծնողազուրկ և ծնողներ ունեցող երեխաների թվաքանակի հարաբերակցության միջոցով:  
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածումը:  
 
 
Հիմնավորում 
ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ը գնալով էլ ավելի մեծ թվով մարդկանց մահվան պատճառ է հանդիսանում հենց այն 
տարիքում, երբ նրանք նոր են ընտանիք կազմել և մեծացնում են իրենց երեխաներին: Արդյունքում, 
շատ երկրներում ծնողազուրկ երեխաների թվաքանակի կայուն աճ է գրանցվում, մինչդեռ 
մածահասակներից շատերը չեն գիտակցում, որ ծնողներից զրկված երեխաներին բավականին 
անորոշ ապագա է սպասվում:  
 
Ծնողազրկությունը շատ հաճախ զուգորդվում է նախապաշարմունքներով և աճող աղքատությամբ` 
գործոններ, որոնք վտանգի են ենթարկում երեխաների հետագա բարեկեցությունը: ՄԻԱՎ-ի 
պատճառով ծնողազուրկ երեխաների և դեռահասների համար սնուցումը, հիմնական 
առողջապահական ծառայությունները, կացարանը և հագուստը  մատչելի չեն: Նրանք հազիվ են 
պահպանում իրենց գոյությունը և, այդ առումով, մեծանում է վերջիններիս ՄԻԱՎ-ով վարկվելու 
հավանականությունը: Նրանց դպրոցից դուրս մնալու հավանականությունը` խտրականության, 
էմոցիոնալ ճնշվածության, դպրոցի վարձավճարը մուծելու անկարողության, կամ ծնողների կամ 
ՄԻԱՎ-ով հիվանդ ընտանիքի անդամների կամ իրենցից փոքրերի մասին հոգ տանելու 
անհրաժեշտության պատճառով, մեծանում է:  Աֆրիկայում, Սահարային մոտ գտվող շրջաններում, 
երկու ծնողներին կորցրած երեխաների միայն  60 տոկոսն է  (10-ից 14 տարեկան) հաճախում դպրոց` 
ծնողներ ունեցող երեխաների 71 տոկոսի համեմատ:  Այն սահմանափակ թվով երկրներում, որտեղ 
դեռևս այս միտումը կա` ստացվող տվյալները ցույց են տալիս գոյություն ունեցող հակասության աճ: 
Ուստի, կարևոր է վերահսկել, ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարող ծրագրերի հաջողությունները` ծնողազուրկ 
երեխաների համար կրթության հնարավորություններ ստեղծելու առումով:    
 
Գնահատման մեթոդը 
10-ից 14 տարեկան` երկու կենսաբանական ծնողներին կորցրած դպրոց հաճախող երեխաների 
թվաքանակը բաժանվում է 10-ից 14 տարեկան դպրոց հաճախող այն երեխաների թվաքանակի վրա, 
ում երկու ծնողներն էլ կենդանի են, և, ովքեր ապրում են ծնողներից առնվազն մեկի հետ:   
 
Տվյալների հավաքման աղբյուրները 
Այս ցուցանիշը հաշվարկելու համար` տվյալները ստացվում են տնային տնտեսությաունների 
հետազոտություններից (ինչպես օրինակ, Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի 
հետազոտությունները և Բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտությունները): 
 
Գմահատման հաճախականությունը 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, ինչպես օրինակ, Ժողովրդագրական և 
առողջության հարցերի հետազոտությունները և Բազմացուցանիշային կլաստերների 



 

 

հետազոտությունները, սովորաբար, ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ են անցկացվում:   
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Այս երևույթն անդրադառնում տղաների և աղջիկների վրա` հավասարապես: Սակայն, աղջիկ 
երեխաների տանը մնալու,  հիվանդ ծնողներին և ընտանիքի իրենցից փոքր անդամներին  խնամելու 
հավանականությունն ավելի մեծ է: 
 
Ապաագրեգացման խնդիրներ 
Տղաների և աղջիկների վերաբերյալ տվյալները պետք է առանձին ներկայացվեն:  
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Այս ցուցանիշի հիման 10-ից 14 տարեկանների վերաբերյալ տվյալների համդրումներ կատարելը ոչ 
միշտ է հնարավոր, քանի որ տարբեր երկրներում դպրոց հաճախելու համար սահմանված տարիքը 
տարբեր է: Տնային տնտեսությունների հետազոտության ժամանակ որոշ տվյալներ կարող են բաց 
թողնվել, նաև, ծնողազուրկ երեխաների համամասնությունը այդ տնային տնտեսություններում ևս 
կարող է տարբեր լինել:      
 
Սույն ցուցանիշը` ՁԻԱՀ-ՄԻԱՎ-ի արդյունքում ծնողներին կորցրած երեխաների թվաքանակի 
գնահատման ուղղակի միջոց չի հանդիսանում: Ցուցանիշը ուղղակիորեն չի սահմանում ծնողներից 
զրկվելու պատճառը: Այնուամենայնիվ, կարծիք կա, որ ՁԻԱՀ համաճարակի գոտիներում դպրոցական 
տարիքի երեխաներ ունեցող մեծահասակների մահվան բարձր տեսակարար կշիռը, հիմնականում, 
պայմանավորված է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով վարակված լինելու և դրանից մանահալու հանգամանքով:    
 
 
Հղումներ և միջազգային տվյալների համադրումներ 
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Սահմանում 
Մալարիայից մահացության գործակիցը մալարիայից մահացության դեպքերի թիվն է` 100.000 բնակչի 
հաշվով:   
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել մալարիայի և այլ տարածված հիվանդությունների 
տարածումը:  
 
 
Հիմնավորում 
Այս ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս համաճարակի օջախ հանդիսացող երկրներին վերահսկել 
մալարիայով հիվանդանալու և դրանից մահացության դեպքերը, որոնց թիվը առողջապահական 
համակարգերի վիճակի վատթարացման, թմրամոլության, միջատների տարածվածության, եղանակի 
պարբերաբար փոփոխության, քաղաքացիական բախումների և բնակչության տեղափոխությունների 
հետ կապված` վերջին տասնամյակում էականորեն աճել է: 
 
Հաշվարկի մեթոդը 
Այն դեքերում, երբ տվյալների ճնշող մեծամասնությունը տրամադրվում է առողջապահական 
ծառայությունների ռեգիստրներից` դրանք արտահայտված են լինում 100.000 բնակչի հաշվով` 
բնակչության վերաբերյալ թվերը օգտագործելով որպես հայտարար:  Մինչև 5 տարեկան երեխաների 
վերաբերյալ տվյալները տնահին հետազոտություններից ստանալու դեպքում` տվյալները 
ներկայացվում են, որպես վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում բարձր ջերմությամբ տառապող մինչև 
հինգ տարեկան երեխաների տոկոս: 100.000 բնակչի հաշվով գործակիցը ստանալու համար այդ 
տոկոսը կարող է բազմապատկվել 1.000-ով:   
 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ևս մալարիայից մահացության 
մոդելային հաշվարկներ է կատարում: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները ստացվում են վարչական աղբյուրներից, տնային տնտեսության հետազոտություններից և 
կենսական տվյալների ռեգիստրներից: Առողջապահության նախարարությունները վարչական 
տվյալները ստանում են առողջապահական ծառայություններից:  Բազմացուցանիշային կլաստերների 
հետազոտության միջոցով տվյալներ են հավաքվում վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում բարձր 
ջերմություն /տենդ/ ունեցած մինչև հինգ տարեկան երեխաների վերաբերյալ: Հետազոտությունների 
միջոցով տվյալներ են ստացվում մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացության բոլոր 
պատճառների վերաբերյալ:    
 
Կենսական տվյալների ռեգիստրները տվյալներ են հավաքում մահվան պատճառների` ներառյալ 
մալարիայից, վերաբերյալ: Որակյալ տվյալների նկատմամբ պահանջներից է դրանց 
ընդգրկունությունը, մահերի ընթացիկ գրանցումը, և, վերջինիս հաստատումը որակյալ մասնագետի 
կողմից` հիվանդությունների միջազգային դասակարգիչների հիման վրա:  Նմանատիպ տվյալները 
զարգացող երկրներում, սովորաբար, հասանելի չեն, սակայն, ԱՀԿ-ի կողմից ներկայումս` տարեկան 
կտրվածքով, տվյալներ են հավաքվում մոտ 70 երկրների (միայն զարգացած) վերաբերյալ:   



 

 

 
Գնահատման պարբերականությունը 
Սկզբունքորեն, վարչական տվյալներ կարելի է ստանալ տարեկան կտրվածքով: 
Հետազոտություններից ստացվող տվյալները, սովորաբար հասանելի են ամեն երեք կամ հինգ տարին 
մեկ:   
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Տղամարդկանց և կանանց միջև առկա պոտենցիալ տարբերությունները պայմանավորված են 
կենսաբանական գործոններով, սեռերի դերերով և փոխհարաբերությամբ: Տղամարդկանց և կանանց 
միջև առկա կենսաբանական գործոնները ազդում են արևադարձային հիվանդությունների 
տևողության և դրանց հանդեպ օրգանիզմի դիմադրողականության վրա: Սեռերի դերը և 
փոխհարաբերությունները անդրադառնում են համապատասխան պարազիտների /վարակ տարածող 
միջատների/ ազդեցությունից նրանց պաշտպանվածության, ինչպես նաև այն միջոցների 
հասանելիությանը, որոնք անհրաժեշտ են կանանց և տղամարդկանց վարակից պաշտպանելու 
համար:  
Կանանց դիմադրողականությունը հղիության ընթացքում թուլանում է, մեծացնելով նրանց 
վարակվելու հավանականությունը և ըստ բարդության աստիճանի` տարբեր ելքեր է ունենում: 
Հղիության ընթացքում մալարիայով հիվանդանալը մայրական մահացության հիմնական 
պատճառներից մեկն է:  
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Բոլոր տվյալները պետք է դասակարգվեն ըստ սեռի, քանի որ մահացության տոկոսներն ըստ սեռի 
կարող են տարբեր լինել: 
 
Գյուղական բնակչությունը առավել ենթակա է այս հիվանդությանը, ուստի, կարևոր է 
ապաագրեգացված տվյալներ ներկայացնել գհուղական և քաղաքային բնակչության վերաբերյալ, ինչը 
հնարավորություն կտա հետևել գյուղական բնակավայրերում մալարիայի դեմ պայքարի 
առաջընթացին: Բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտությունների ըվյալները էական 
տարբերություններ են վեր հանել ըստ հարստության քվանտիլի, և, հնարավորության դեպքում, 
տվյալները պետք է ապաագրեգացվեն հարստության ինդեքսով/ցուցանիշով/:  
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Մալարիայի վերաբերյալ տվյալներ են տրամադրում մալարիայի օջախ հանդիսացող երկրները.  
դրանց թվում են համարյա բոլոր զարգացող երկրները: Այնուամենայնիվ, նախարարությունների 
կողմից հաղորդվող դեպքերի թվաքանակը ընդհանուրի մի մասն է միայն կազմում: Շատ դեպքերում, 
գրանցվում են միայն այն դեպքերը, որոնք լաբորատոր հաստատում են ստանում: Աֆրիկայում, 
Սահարայի հարակից շրջաններում, գրանցվում են մալարիայի կլինիկական ախտորոշում ստացած 
դեպքերը ևս:    
 
Տղամարդկանց և կանանց միջև առկա տարբերությունները և ցուցանիշների տոկոսները դժվար է 
գնահատել, քանի որ կանանց շրջանում մալարիայի չբացահայտված դեպքերի հավանականությունը 
ավելի մեծ է: Այն փաստը, որ առողջապահական ծառայությունները, հիմնականում, ուշադրության են 
արժանացնում բացառապես  կանանց վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա, նշանակում է, որ  դուրս 
են մնում  մի շարք տարբեր պայմաններ` ներառյալ արևադարձային հիվանդությունները:    Ավելին, 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

անգամ եթե դեպքերի հաճախականության գործակիցը տղամարդկանց և կանաց մոտ նույնն է, 
միևնույն է արևադարձային հիվանդությունների տևողության և ազդեցության առումով կան էական 
տարբերություններ:   
 
 
Հղումներ և տվյալների համադրումներGUNN, S.W.A., KLUWER   ACADEMIC  PUBLISHERS (1990). 
Multilingual Dictionary  of Disaster Medicine and International Relief. Dordrecht, The Netherlands. 
English/Français/Español 
/Arabic. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (annual). The State of the World’s Children. New York. UNITED   NATIONS   

DEVELOPMENT   PROGRAMME (2003  and  annual). Human Development Report. New York: Oxford University 
Press. Available from http://hdr.undp.org. 
WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. Print and CD-ROM. Washington, D.C.  
Available   in  part  from http://www.worldbank.org/data. 
WORLD   BANK,  UNITED   NATIONS   CHILDREN’S FUND,   WORLD    HEALTH    ORGANIZATION    and UNITED   NATIONS   

DEVELOPMENT    PROGRAMME (2003). Roll Back Malaria (RBM). A Global Partnership. Internet site 
http://www.rbm. who.int/. Geneva. 
WORLD   HEALTH ORGANIZATION (1992). International  Statistical  Classification of Diseases and  
Related  Health  Problems, Tenth Revision (ICD-10), vol. 1. Geneva. WORLD  HEALTH  ORGANIZATION  (1998). 
Gender and  Health:  Technical   Paper. WHO/FRH/WHD/98.16. Geneva. Available from
 http://www.who.int/reproductive- health/publications. Select: Gender. 
WORLD    HEALTH   ORGANIZATION    (2002  and annual).  World  Health  Report.  Geneva. Available  from  
http://www.who.int/whr/ en. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2002).  2001- 
2010: United Nations Decade to Roll Back Malaria:  Monitoring and Evaluation. Geneva.  
Available  from  http://www.who. int/inf-fs/en/informationSheet11.pdf. WORLD    HEALTH   ORGANIZATION   

(2003).  WHO Statistical Information System (WHOSIS)— Evidence and Information for Health Policy. 
Internet site http://www3.who.int/whosis/ 
menu.cfm. Geneva. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION and   UNITED NATIONS    CHILDREN’S    FUND   (2003).   Africa Malaria Report. 
Available from http://www. rbm.who.int/amd2003/amr2003/ amr_toc.htm . 
 
Գործակալություններ 
Առողջապահության նախարարություններ 
ՄԱ  Մանկական հիմնադրամ 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
 
 
 

22  
22. ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ  
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 
Սահմանում 
Մալարիայի կանխարգելումը հաշվարկվում է պարազիտապաշտպան անկողնացանցի տակ քնող 0-
ից 59 ամսական երեխաների տոկոսով: Մալարիայի բուժումը հաշվարկվում է  0-ից 59 ամսական այն 
երեխաների տոկոսով, ովքեր տենդ են ունեցել հետազոտությունը իրականացնելուց երկու շաբաթ 



 

 

առաջ և ովքեր ստացել են մալարիայի դեմ համապատասխան դեղամիջոցներ:   
 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել մալարիայի և այլ տարածված հիվանդությունների 
տարածումը:  
 
 
Հիմնավորում 
 
ՙԴուրս մղենք մալարիյան նախաձեռնությունը՚, որը 1998 թվականին ձեռնարկեց Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպությունը, ՄԱ Մանկական հիմնադրամը և համաշխարհային բանկը 
չորս հիմնական միջամտություններ է սահմանել, որոնք թույլ կտան կրճատել մալարիայով 
հիվանդների թիվը Աֆրիկայում` 
■    Պարազիտապաշտպան անկողնացանցերի օգտագործումը, որոնց երկու տարվա ընթացքում  
օգտագործումը  20 տոկոսով կրճատեց  երեխաների մահացությունը:  
■     Իրենց կամ հարակից բնակավայրում  արդյունավետ բուժօգնություն ստանալուն աջակցությունը:  
■     Մալարիայի դեմ համապատասխան դեղամիջոցների տրամադրումը  մալարիայի տարածման 
օջախներում բնակվող այն  հղի կանանց, որոնց մոտ բացակայում են մալարիայի ախտանիշները:  
■     Մալարիայի համաճարակների կանխատեսման, կանխարգելման և դրանց արագ արձագանքման 
ուղղությամբ աշխատանքների բարելավումը: 
 
Աֆրիկայի Սահարային մերձ բնակավայրերում, որտեղ մալարիայի վարակի փոխանցումը 
բավականին լուրջ խնդիր է, հակապարազիտային անկողնացանցերի օգտագործումը կարող է 
կրճատել մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը մինչև 20 տոկոսով: Այն մեծապես նպաստում 
է նաև սակավարյունության դեպքերի նվազեցմանը:  Նմանատիպ, և ավելի շոշափելի 
հաջողություններ են գրանցվել նաև այլ տարածաշրջաններում, ինչպես նաև հղի կանանց մոտ:  
Կանխարգելման ցուցանիշը երկրներին թույլ կտա վերահսկել միջատների դեմ կիրառվող լայնորեն 
տարածված միջոցների և մարդկանց և մոծակների շփումը բացառող այլ մեթոդների օգտագործումը: 
 
Համաճարակի դեպքերը վեր հանելու համար, հարկավոր է ժամանակին բացահայտել մալարիայի, 
առանց բացառության, բոլոր դեպքերը և հետևել եղանակի փոփոխությանը:  Ժամանակին և 
համարժեքորեն արձագանքելու նպատակով, հարկավոր է դեղեր պահեստավորել,  տրանսպորտային 
միջոցներ առանձնացնել և նախապատրաստել հիվանդանոցները: Համաճարակի, որոշ գոտիներում, 
միջատների դեմ պայքարի ժամանակին պլանավորված և լավ իրականացված միջոցառումները, 
նվազեցրել են համաճարակների ազդեցությունը:  Բուժման վերաբերյալ ցուցանիշները երկրներին 
հնարավորություն են տալիս վերահսկել մալարիայի համաճարակի բռնկումը և 
համապատասխանաբար արձագանքել` այն սկսվելուց երկու շաբաթվա ընթացքում: 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Կանխարգելման նպատակով` ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես հետազոտության մեջ ընդգրկված 
մինչև 5 տարեկան երեխաների  տոկոս, ովքեր նախորդ գիշեր քնել են հակապարազիտային 
անկողնացանցի տակ:   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալների միակ աղբյուրներն են տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, հիմնականում` 
Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտությունները և բազմացուցանիշային 
կլաստերների և մալարիայի հետազոտությունները, ինչպես նաև, մալարիայի վերաբերյալ մոդուլներ 
են ավելացվում տնային տնտեսությունների այլ հետազոտություններում: 
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Հակապարազիտային անկողնացանցերի օգտագործման և այլ միջոցառումների վերաբերյալ 
տվյալները պետք է հավաքվեն յուրաքանչյուր երկու կամ երեք տարին մեկ: 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Աղջիկներն ավելի ենթակա են մալարիայով հիվանդանալուն, քան տղաները, քանի որ նրանց 
ներգրավվածությունը վառելիքի, ջրի  և պաշարների մատակարարմանն առնչվող աշխատանքներում 
ավելի մեծ է:  
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Հարկավոր է գնահատել նաև առկա տարբերությունները ըստ սեռի, տարիքի, մոր կրթության և 
բնակության վայրի: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Հետազոտությունների տվյալները ենթակա են ընտրանքային սխալների և  մի քանի տարին մեկ են 
անցկացվում: Քանի որ անկողնացանցերի օգտագործման վերաբերյալ տվյալները վերջերս են սկսել 
հավաքել` առկա միտումների մասին խոսելը դեռևս վաղ է:   
 
 
Հղումներ և տվյալների համադրումներ 
GUNN,  S.W.A. (1990).  Multilingual Dictionary of  Disaster Medicine and International Relief.
 Dordrecht, The Netherlands:  KLUWER     ACADEMIC   PUBLISHERS. 
English/Français/Español/Arabic. 
UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND  (2003).  The Challenge – Scope of the Problem. Internet site  
http://www.childinfo.org/eddb/Malaria. New York. 
UNITED    NATIONS    CHILDREN’S   FUND   (annual). The State of the World’s Children. New York. UNITED   NATIONS   

DEVELOPMENT   PROGRAMME (2003  and  annual). Human Development Report. New York: Oxford University 
Press. Available from http://hdr.undp.org. 
WORLD   BANK,  UNITED   NATIONS   CHILDREN’S FUND,   WORLD    HEALTH    ORGANIZATION    and UNITED   NATIONS   

DEVELOPMENT    PROGRAMME (2003).  Roll   Back  Malaria -  A  Global Partnership. Internet site http://www.rbm. 
who.int. Geneva. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2002).  2001- 
2010: United Nations Decade to Roll Back Malaria: Monitoring and evaluation. Geneva.  Available  
from  http://www.who. int/ inf-fs/en/informationSheet11.pdf. WORLD    HEALTH   ORGANIZATION    (2002  and 
annual).  World  Health  Report.  Geneva. Available  from  http://www.who.int/whr/en. 
 

 
Գործակալություններ 
Առողջապահության նախարարություններ 



 

 

ՄԱ  Մանկական հիմնադրամ 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
 
 
 

23. ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ 
 
Սահմանում 
Տուբերկուլյոզի տարածվածության գործակիցը տուբերկուլյոզով հիվանդների թիվն է` 100.000 բնակչի 
հաշվով:  Տուբերկուլյոզով պայմանավորված մահացության տոկոսը տուբերկուլյոզից մահացության 
դեպքերի թիվն է` 100.000 բնակչի հաշվով: 
Տուբերկուլյոզի դեպք ասելով նկատի են առնվում այն դեպքերը, երբ տուբերկուլյոզով հիվանդ լինելու 
փաստը հաստատված է բուժաշխատողի կողմից իրականացված մանրեաբանական անալիզի 
միջոցով: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածումը:  
 
 
Հիմնավորում 
Աղքատության և անհավասարության հիմնախնդիրները լուծելու հարցում` տուբերկուլյոզի դեպքերի 
բացահայտումը և բուժումը առանցքային նշանակություն ունեն: Տուբերկուլյոզի տարածման և դրանից 
մահացության դեպքերը ավելի լավ են նկարագրում տուբերկուլյոզի հետ կապված իրավիճակի 
փոփոխությունները, քան նոր բացահայտված դեպքերը, թեև, նոր բացահայտված դեպքերը ևս կարևոր 
են, քանի որ լավագույնս ներկայացնում են տուբերկուլյոզի գլոբալ վերահսկման արդյունքները և 
միտումները: 
 
Հաշվարկի մեթոդը 
Այն դեքերում, երբ տվյալների ճնշող մեծամասնությունը տրամադրվում է առողջապահական 
ծառայությունների ռեգիստրներից` դրանք արտահայտված են լինում 100.000 բնակչի հաշվով` 
բնակչության վերաբերյալ թվերը օգտագործելով որպես հայտարար:  Տնային տնտեսությունների 
հետազոտություններից ստանալու դեպքում` տուբերկուլյոզի տարածվածությունը /և ավելի 
հազվադեպ` տուբերկուլյոզից մահացության դեպքերը/  ներկայացվում են հետազոտության 
ընտրանքի 100.000 բնակչի հաշվով: Տուբերկուլյոզի տարածվածությունը, երբեմն, ներկայացվում է 
դեպքերի բացարձակ թվով, մինչդեռ նոր դեպքերի պարագայում, այն մշտապես ներկայացվում է 
100.000 բնակչի հաշվով:   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տուբերկուլյոզի տարածվածության ուղղակի գնահատման մեթոդները այնքան էլ ընդունված չեն և 
վերջին շրջանում իրականացվող բնակչության հետազոտությունները հատկապես 
սահմանափակվում են Արևելյան Ասիայի և խաղաղ օվկիանոսի տարածաշրջանի երկրներով:  
Տուբերկուլյոզից մահացության տոկոսը հաշվարկվում է կենսական տվյալների ռեգիստրից ստացված 



 

 

տվյալների հիման վրա:    
Կենսական տվյալների ռեգիստրները տվյալներ են հավաքում մահվան պատճառների` ներառյալ 
մալարիայից, վերաբերյալ: Որակյալ տվյալների նկատմամբ պահանջներից է դրանց 
ընդգրկունությունը, մահերի ընթացիկ գրանցումը, և, վերջինիս հաստատումը որակյալ մասնագետի 
կողմից` հիվանդությունների միջազգային դասակարգիչների հիման վրա:  Նմանատիպ տվյալները 
զարգացող երկրներում, սովորաբար, հասանելի չեն, սակայն, ԱՀԿ-ի կողմից ներկայումս` տարեկան 
կտրվածքով, տվյալներ են հավաքվում մոտ 70 երկրների (միայն զարգացած) վերաբերյալ:   Կենսական 
տվյալների ռեգիստրները ոչ լիարժեք տվյալներ են տրամադրում /թերագնահատում են/ 
տուբերկուլյոզի տարածվածության և դրանից մահացության տոկոսի մասին, թեև ասյական 
երկրներում  և Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաներում այդ տվյալները օգտակար 
տեղեկություններ են հաղորդում առկա միտումների վերաբերյալ:  
Տուբերկուլյոզի տարածվածության և դրանից մահացության դեպքերի վերաբերյալ ուղղակի 
տվյալների բացակայության դեպքում` այդ արժեքները գնահատելու համար տարբեր գործիքներ 
կարող են կիրառվել: Վարչական տվյալները տրամադրվում են առողջական ծառայությունների 
ղեկավարության կողմից: Տվյալներ կարելի է ստանալ նաև տնային տնտեսությունների 
հետազոտություններից, հիմնականում` Ժողովրդագրական և առողջության հարցերով 
հետազոտություններից, սակայն, վերջիններս, սովորաբար տվյալներ են հավաքում մինչև 5 տարեկան 
երեխաների վերաբերյալ և մահվան տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ չեն տրամադրում: 
Բնակչության վերաբերյալ տվյալները կարող են ուղղակի կամ անուղղակի եղանակներով ստացվել` 
մարդահամարներից:   
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Սկզբունքորեն, վարչական տվյալներ կարելի է ստանալ տարեկան կտրվածքով: 
Հետազոտություններից ստացվող տվյալները, սովորաբար, հասանելի են ամեն երեք կամ հինգ տարին 
մեկ:  Մարդահամարների տվյալները, սովորաբար, ստացվում են 10 տարին մեկ:  
 
 
Գենդերային հիմնախնդիրներ 
Փոքր տարիքում` վարակի տարածվածությունը թե տղաների, և, թե աղջիկների մոտ նույնն է: Ավելի 
մեծ տարիքում` ամբողջ աշխարհում, տղամարդկանց մոտ տուբերկուլյոզով վարակի դեպքերը 
գերազանցում են: Ավելի շատ տղամարդկանց, քան կանանց մոտ է ախտորոշման արդյունքում 
տուբերկուլյոզ գրանցվում: Ավելի մեծ է նաև տուբերկուլյոզից տղամարդկանց մահացության 
մակարդակը:  Այնուամենայնիվ, վերջին վերլուծությունները, որոնք հիմնված են վարակվելու և 
հիվանդանալու տոկոսների վրա, ցույց են տալիս, որ միկոբակտերիում տուբերկուլյոզիսով 
վարակվելուց հետո /աճի տոկոսը/` հիվանդության զարգացման հավանականությունը ավելի մեծ է  
վերարտադրողական տարիքի կանանց, քան նույն տարիքի տղամարդկանց մոտ:  Առկա 
տարբերությունների հետ կապված` սոցիալտնտեսական և սոցիալմշակութային գործոնների վերջերս 
վերանայման արդյունքում, կարևորվում է այդ տարբերությունների հստակեցման նպատակով 
հետագա հետազոտությունների անցկացումը` համաճարակների օջախներում դրանք բացատրելու 
նպատակով:    
 
Թեև, տուբերկուլյոզից մահացած տղամարդկանց քանակը գերազանցում է կականց քանակին, այն 
շարունակում է վարակիչ հիվանդությունների մեջ մնալ կանաց մահացության հիմնական 
պատճառներից մեկը: Քանի որ տուբերկուլյոզն կանանց վրա ազդում է վերջիններիս տնտեսապես 
ակտիվ և վերարտադրողական տարիքում, դրա ազդեցությունը այդ կանանց երեխաների և 



 

 

ընտանիքների վրա բավականին մեծ է:   
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Հետագայում վերլուծություն կատարելու նպատակով` կարևոր է տվյալները հավաքել սեռային 
կտրվածքով:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Զարգացող երկրների նախարարությունների կողմից տուբերկուլյոզի տարածվածության և դրանից 
մահացության տոկոսի վերաբերյալ տրամադրված տվյալներն  ամբողջական չեն և բնակչության մի 
հատված դուրս է մնում հաշվարկներից:  
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
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42 24. ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ԵՎ ԲՈՒԺՎԱԾ 

ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ  

 
Սահմանում 
Տուբերկուլյոզի բացահայտման տոկոսը միջազգայնորեն առաջարկված Տուբերկուլյոզի վերահսկման 
ռազմավարության շրջանակներում / ԱՀԲԿ (անմիջական հսկողությամբ բուժման կարճատև կուրս) 
DOTS/ բացահայտված դեպքերի թիվն է: ԱՀԲԿ-ն միավորում է հինգ տարրեր- քաղաքական կամք, 
մանրէադիտական ծառայություններ, դեղի մատակարարում, հսկողություն և վերահսկման 
համակարգեր, ինչպես նաև անմիջական հսկողությամբ բուժման բարձր ազդեցության ռեժիմների 
կիրառում:    Բուժվածների տոկոսը գրանցված նոր քսուկ դրական /վարակիչ/ դեպքերի թիվն է, որոնք 
անցել են ԱՀԲԿ –ն և բուժվել:  Տուբերկուլյոզի դեպք ասելով` նկատի է առնվում այն հիվանդը, ում 
տուբերկուլյոզով հիվանդ լինելը մանրէաբանական անալիզների հիման վրա` փաստել է բժիշկը: 
 
Նպատակները և թիրախները 
Նպատակ 6. Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, մալարիայի և այլ հիվանդությունների դեմ 
Թիրախ 7. Մինչև 2015թ կանգնեցնել և կրճատել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածումը:  
 
 
Հիմնավորում 
Քանի որ տուբերկուլյոզը օդակաթիլային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների թվին է 
պատկանում` դրա դեմ պայքարը ենթադրում է տուբերկուլյոզով հիվանդության դեպքերի 
բացահայտում և վարակիչ դեպքերի բուժում, այսպիսով կրճատելով այս հիվանդությամբ վարակվելու 
վտանգը: Առաջնային վերահսկման նպատակով, առաջարկվում է  կիրառել ԱՀԲԿ ռազմավարությունը, 
որը մեծ ծախսեր պահանջող ռազմավարություն է և, որի արդյունքում հնարավոր է կանխարգելել 
տուբերկուլյոզի միլիոնավոր դեպքեր և կրճատել դրանից մահացությունը եկող տասնամյակների 
ընթացքում:   
 
ԱՀԲԿ-ն փորձված, արդյունավետ համակարգ է, որը հիմնված է ճշգրիտ ախտորոշման և 
հակատուբերկուլյոզային դեղերի խառնուրդի միջոցով` հետևողական բուժման վրա (իզոնիազիդ, 
ռիֆամպիցին, պիրազինամիդ, ստրեպտոմիցին և էթամբութոլ): ԱՀԲԿ իրականացման պայմաններն են 
կառավարության պատրաստակամությունը,   ուշադիր զննումը, հետևողական բուժումը, 
հակատուբերկուլյոզային դեղամիջոցների առանց ընդհատման մատակարարումը, ինչպես նաև, 
վերահսկման և հեշվետվության համապատասխան համակարգերի առկայությունը, որոնք թույլ կտան 
գնահատել բուժման արդյունքները` յուրաքանչյուր հջվանդի դեպքում:     
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Դեպքերի բացահայտման տոկոսը քսուկ դրական /վարակիչ/ դեպքերի հարաբերակցությունն է տվյալ 
տարում` նույն տարում ի հայտ եկող նոր քսուկ դրական /վարակիչ/ դեպքերի նկատմամբ:  Որոշ 
երկրներում մասնաբաժնի հաշվարկման ժամանակ` վերջինիս հայտարարի հետ կապված` կա սխալի 
սահման:  
Բուժման հաջողության տոկոսը այն նոր, գրանցված քսուկ դրական /վարակիչ/ դեպքերի 
հարաբերակցությունն է, որոնք անցել են ԱՀԲԿ ` նոր, գրանցված ընդհանուր դեպքերի թվաքանակին: 
Բուժման հաջողությունը կարող է վերահսկվել ուղղակիորեն, այն հիվանդների  խմբերում, ովքեր 
բուժվել են ԱՀԲԿ շրջանակներում:   
Հիվանդների վիճակի բարելավման և բուժման արդյունավետության վերաբերյալ տվյալները 
պարբերաբար, ներկայացնում են հաշվարարի կողմից:  
 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Բացահայտման տոկոսների և հաջողությամբ բուժված դեպքերի տոկոսի վերաբերյալ տվյալները 



 

 

ստացվում են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության /ԱՀԿ/ ԱՀԲԿ ծրագրերից, 
որոնկ վերահսկում և գրանցում են բացահայտված դեպքերը, բուժման առաջընթացը և ծրագրի 
աշխատանքները:   
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Սկզբունքորեն, վարչական տվյալներ կարելի է ստանալ տարեկան կտրվածքով: 
Հետազոտություններից ստացվող տվյալները սովորաբար հասանելի են ամեն երեք կամ հինգ տարին 
մեկ:  ԱՀԲԿ ծրագրերի տվյալները` թեև ոչ ամբողջական, բայց հաճախակի թարմացվում են:  
 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Փոքր տարիքում` վարակի տարածվածությունը թե տղաների, և, թե աղջիկների մոտ նույնն է: Ավելի 
մեծ տարիքում` ամբողջ աշխարհում, տղամարդկանց մոտ տուբերկուլյոզով վարակի դեպքերը 
գերազանցում են: Ավելի շատ տղամարդկանց, քան կանանց մոտ է ախտորոշման արդյունքում 
տուբերկուլյոզ գրանցվում: Ավելի մեծ է նաև տուբերկուլյոզից տղամարդկանց մահացության 
մակարդակը:  Այնուամենայնիվ, վերջին վերլուծությունները, որոնք հիմնված են վարակվելու և 
հիվանդանալու տոկոսների վրա, ցույց են տալիս, որ միկոբակտերիում տուբերկուլյոզիսով 
վարակվելուց հետո /աճի տոկոսը/` հիվանդության զարգացման հավանականությունը ավելի մեծ է  
վերարտադրողական տարիքի կանանց, քան նույն տարիքի տղամարդկանց մոտ:  Առկա 
տարբերությունների հետ կապված` սոցիալտնտեսական և սոցիալմշակութային գործոնների վերջերս 
վերանայման արդյունքում, կարևորվում է այդ տարբերությունների հստակեցման նպատակով 
հետագա հետազոտությունների անցկացումը` համաճարակների օջախներում դրանք բացատրելու 
նպատակով:    
 
Այնուամենայնիվ, տուբերկուլյոզը շարունակում է ինֆեկցիոն հիվանդությունների մեջ մնալ կանաց 
մահացության հիմնական պատճառներից մեկը: Քանի որ տուբերկուլյոզն ազդում է կանանց վրա 
վերջիններիս տնտեսապես ակտիվ և վերարտադրողական տարիքում, դրա ազդեցությունը այդ 
կանանց երեխաների և ընտանիքների վրա բավականին մեծ է:   
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Զարգացող երկրների նախարարությունների կողմից, տուբերկուլյոզի տարածվածության և դրանից 
մահացության տոկոսի վերաբերյալ տրամադրված տվյալներն  ամբողջական չեն և բնակչության մի 
հատված դուրս է մնում հաշվարկներից: Հաշվարկված է, որ 2000 թվականին նոր դեպքերի միայն 27 
տոկոսն է ԱՀԲԿ ստացել, և դրանց 19 տոկոսը հաջողությամբ բուժվել է:   
 
Հղումներ և միջազգային համդրումներ 
GUNN, S.W.A., (1990). Multilingual Diction- ary of Disaster Medicine and International Relief. Dordrecht, The 
Netherlands: Kluwer Academic Publishers. English/Français/ Español/Arabic. 
STOP    TB  PARTNERSHIP   (2003).  Stop  Tuber- culosis, the  Stop TB Partnetship.  Internet site 
http://www.stoptb.org . 
WORLD  HEALTH ORGANIZATION (1992). International  Statistical  Classification of Diseases and  
Related  Health  Problems, Tenth Revision (ICD-10), vol. 1. Geneva. WORLD    HEALTH   ORGANIZATION    (2002  
and annual).  World  Health  Report.  Geneva. Available  from  http://www.who.int/whr/ en. 
WORLD   HEALTH  ORGANIZATION  (2003).  Global Tuberculosis Control – Surveillance, Planning, Financing. 
WHO Report 2003. Geneva. WORLD    HEALTH   ORGANIZATION   (2003).  WHO Statistical Information System 
(WHOSIS)— Evidence and Information for Health Policy. Internet site http://www3.who.int/whosis/ 
menu.cfm. Geneva. 
 
 
Գործակալություններ 
Առողջապահության նախարարություններ 



 

 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 



 

 

25. ԱՆՏԱՌԱԾԱԾԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ 
 
Սահմանում 
Անտառածածկ տարածքների մասնաբաժինը երկրի ընդհանուր տարածքում անտառածածկ 
տարածքներն են ` որտեղ երկրի տարածքը  երկրի ընդհանուր հողատարածքն է` մեծ գետերը և լճերը 
չհաշված: Համաձայն ՄԱ Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպության սահմանման /Global 
Forest Resources Assessment, 2000, (Գլոբալ Անտառային ռեսուրսների գնահատում; 2000թ.)/ անտառը 
ներառում է թե բնական և , թե ոչ բնական /տնկովի/ անտառները: Այն վերաբերում է այն հողերին 
որոնք ունեն, կամ, ակնկալվում է, որ կունենան 10%-ից ավել ծառածածկույթ և 0.5 հա գերազանցող 
տարածքներին, որտեղ ծառերի բարձրությունը կամ ակնկալվող բարձրությունը սահմանված է 
նվազագույնը 5 մետր:   Անտառները սահմանվում են երկու գործոնների հիման վրա` ծառերի 
առկայությամբ և այդ հողի այլ նշանակությամբ չօգտագործմամբ: Ներառվում են նաև ծառահատված 
այն տարածքները, որտեղ նախատեսվում է ապագայում վերականգնել անտառները:   Չեն ընդգրկվում 
գյուղատնտեսական նպատակով ծառածածկ տարածքները: 
 
Նպատակը և թիրախը  
Նպատակ 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը Թիրախ 9. Ներմուծել կայուն զարգացման 
սկզբունքները երկրի քաղաքականության ու ծրագրերի մեջ և հակադրձել բնական պաշարների 
կորստի գործընթացը:  
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս գնահատել տվյալ երկրի համար անտառի հարաբերական 
կարևորությունը:  Անտառածածկ տարածքների փոփոխությունը արտացոլում է այդ տարածքների` այլ 
նպատակով օգտագործելու առավել կարևորությունը:  
 
Անտառները իրականացնում են մարդկության համար կենսականորեն կարևոր մի քանի 
գործառույթներ` այդ թվում, անհրաժեշտ ապրանքներով են ապահովում (փայտանյութ և ոչ 
փայտանյութ), պաշտպանում են  հեղեղներից, կացարան են կենսաբազմազանության համար, 
պաշտպանում են ածխածնի երկօքսիդի արտանետումներից, պաշտպանում են ջրբաժան գծերը և 
հողը:  Աշխարհի անտառների տարածքների մի զգալի հատված օգտագործվում է այլ նպատակներով: 
Թեև արդյունավետ անտառածածկ տարածքների թիվը բավականին մեծ է, սակայն, բոլորի կողմից 
ընդունվում է այն փաստը, որը դրանք անսահմանափակ չեն և, որ մարդկության գոյատևումը 
պայմանավորված է դրանց խելացի և երկարատև օգտագործմամբ:  
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Ընդհանուր հողային տարածքում անտառի մասնաբաժինը հաշվարկվում է առանձին երկրների 
տրամադրած տվյալների հիման վրա կամ արբանյակային պատկերների և կամ այլ հեռազգայուն 
սարքերի արդյունքների վերլուծության միջոցով: Միտումները վեր հանելու համար, հարկավոր է 
հաշվարկել մասնաբաժնի փոփոխությունները:  
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
ՄԱ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից իրականացված անտառային 
ռեսուրսների /պաշարների/ գլոբալ հաշվարկները, տարածաշրջանային անտառային ռեսուրսների 
հաշվարկները, հատուկ ուսումնասիրությունները և հետազոտությունները, ազգային անտառների 
հաշվառումները և արբանյակային պատկերները հիմք են հանդիսանում նման վերլուծությունների և 
հաշվարկների համար:   
 
Գնահատման պարբերականությունը 



 

 

ՄԱ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից գլոբալ անտառային ռեսուրսների 
գնահատումը իրականացվում է յուրաքանչյուր 5-ից 10 տարին մեկ և հիմնված է ազգային անտառային 
ռեսուրսների ցուցանիշների վրա, որոնք, տարբեր պարբերականությամբ, հավաքվում են ազգային 
անտառների հաշվառման ընթացքում  (հաճախ 5-ից 10 տարին մեկ): 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Տղամարդիկ և կանայք անտառի բարիքները տարբեր նպատակներով են օգտագործում: Կանայք, 
որպես կանոն, դրանք օգտագործում են որպես վառելանյութ, տարածքները ցանկապատելու համար, 
որպես սնունդ ընտանիքի համար, տնային կենդանիների համար կեր, դեղ և եկամուտ բերող 
գործունեության համար որպես հումք:   Կանայք, երբեմն, հանդիսանում են նաև ծառերի և բույսերի  
օգտագործման վերաբերյալ հիմնական տվյալների աղբյուրը: Տղամարդիկ, մյուս կողմից, ավելի շատ 
օգտագործում են ոչ-փայտանյութային անտառային բարիքները, բայց նաև  փայտ են կտրում վաճառքի, 
ինչպես նաև, տուն կառուցելու նպատակով` որպես շինանյութ: Անտառային բարիքները  կանանց 
համար ոչ միշտ են մատչելի, անգամ, եթե վերջինս այդ հողի սեփականատերն է հանդիսանում:  
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
ՄԱ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը տվյալներ է տրանադրում 
անտառածածկույթների` ըստ բնական անտառների և պլանտացիաների /տնկովի անտառների/  
բաշխվածության վերաբերյալ /միմյայն զարգացող երկրներում/ :   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Ազգային անտառների հաշվառումը /գույքագրումը/ և անտառների հետազոտությունները որոշ 
երկրներում անկանոն են իրականացվում և, ուստի, տվյալները կարող են բավականին հնացած լինել:  
Կլիմայական և աշխարհագրական գործոններով պայմանավորված` անտառածածկ տարածքները 
տարբեր երկրներում տարբեր նշանակություն ունեն: Ժամանակի ընթացքում, անտառածածկ 
տարածքների փոփոխությունները, և այդ տարածքներն, ընդհանրապես, պետք է փաստաթղթավորվեն:    
Տարիների կտրվածքով տվյալների համեմատությունը, կարող է խնդիրներ առաջացնել, եթե նախքան 
այդ վերլուծություններ չկատարվեն և  վեր չհանվեն սահմանումներում, մեթոդաբանության մեջ, և 
տվյալներում առկա տարբերությունները: 
Ընդհանուր անտառածածկ տարածքի մասնաբաժնում (ներառյալ` բնական անտառները և 
պլանտացիաները) հնարավոր է թերհաշվարկվի որոշ երկրներում բնական անտառների 
անհետացման տոկոսը:   
 
Կարևոր է սահմանել նաև անտառածածկ տարածքներից անմիջականորեն օգտվողներին` 
շահառուներին:  
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
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Թեև ՄԱ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության անտառտնտեսությանը տրվող 
սահմանումը միանգամայն հստակ է և կիրառելի, սակայն, միջազգային մակարդակով, 
պետությունները պատմականորեն կիրառում են իրենց սահմանումները և իրենց մեթոդներով են 
իրականացնում անտառների հաշվառումը և տալիս գնահատականներ: Հսկայական ջանքեր են 
գործադրվել` այդ տվյալները միջազգային պահանջներին, ինչպես նաև ՄԱ ՊԳԿ պահանջներին 
համապատասխանեցնելու:   
 
Գործակալություններ 
Բնապահպանության նախարարություններ 
ՄԱ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն  
 
 
 

 26. ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 
ԱՌԿԱ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ ԵՐԿՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 
 
Սահմանում 
Այն տարածքի մասնաբաժինը, որը պահպանվում է կենսաբազմազանության ապահովման 
նպատակով, պետության ընդհանուր տարածքի տոկոսային արտահայտությամբ: Համաձայն Բնության 
պահպանության համաշխարհային միության սահմանման պահպանվող տարածքը, այն հողային և 
ծովային տարածքն է, որը պահպանվում և շահագործվում է կենսաբազմազանությունը, բնական և 
հարակից մշակութային ռեսուրսները ապահովելու նպատակով` ինչն իրականացվում է 
օրենսդրության կամ այլ արդյունավետ միջոցներով:    
 
Նպատակը և թիրախը  
Նպատակ 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը Թիրախ 9. Ներմուծել կայուն զարգացման 
սկզբունքները երկրի քաղաքականության ու ծրագրերի մեջ և հակադրձել բնական պաշարների 
կորստի գործընթացը:  
 
 
Հիմնավորում 
Բնության պահպանությունը կարևորագույն նշանակություն ունի կենսաբազմազանության անկումը 
կանգնեցնելու համար: Պահպանվող տարածքների առանձնացումը այդ նպատակին հասնելու 
կարևորագույն միջոցներից է: Որոշ տարածքներ` օրինակ գիտական հետազոտությունների համար 
առանձնացվածները`  պահպանվում են իրենց բնական վիճակում և օգտագործման համար փակ են: 
Մյուսները` մասնակիորեն են պահպանվում և կարող են օգտագործվել վերականգնման կամ 
տուրիզմի զարգացման նպատակով:    
 
Բացի նրանից, որ այս տարածքները թույլ են տալիս պահպանել կենսաբազմազանությունը, դրանք 
վերածվել են նաև բարձր տնտեսական և սոցիալական արժեքների, ապրելամիջոցի,  պաշտպանում են 
ջրաբաժան գծերը էռոզիայից, հարուստ պաշարներ են պարունակում , նպաստում են տուրիզմի 
զարգացմանը , նյութ են հանդիսանում գիտական, հետազոտական և կրթական բնագավառների, 
ինչպես նաև, մշակութային և այլ ոչ նյութական արժեքների համար: Այդ արժեքների կարևորությունը 
գնալով էլ ավելի է մեծանում:   
 



 

 

Հաշվարկման մեթոդը 
Պահպանվող տարածքները` թե ցամաքային, և , թե ջրային, գումարվում են և արտահայտվում`  երկրի 
ընդհանուր տարածքի տոկոսային հարաբերությամբ: Երկրի ընդհանուր տարածքը ներառում է 
ցամաքային տարածքը և ցանկացած ջրային տարածք /մինչև 12 ծովային մղոն/:    
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները հավաքվում են բնապահպանության նախարարությունների, ինչպես նաև տվյալ 
տարածքների շահագործման համար պատասխանատու այլ նախարարությունների կողմից: 
Տվյալները պահվում են Պահպանվող տարածքների Համաշխարհային տվյալների բազայում և 
տեղադրված են  http://sea.unep-wcmc. org/ wdbpa/UN.cfm. ինտերնետային կայքում: 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Նոր տվյալներ ստանալուն պես` տվյալները պահպանվող տարածքների Համաշխարհային տվյալների 
բազայում թարմացվում են: 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Հիմնական գյուղատնտեսական, բնապահպանական և հարակից քաղաքականություններն ու 
ծրագրերը, ֆերմերի դերում հաճախ տեսնում են տղամարդուն` չառանձնացնելով կնոջ կատարած 
աշխատանքը, նրա գիտելիքները և նպաստը և այդ աշխատանքի կարևորությունն ու 
անհրաժեշտությունը: Սա անդրադառնում է թե կենսաբազմազանության, և, թե գենդերային 
հիմնահարցերի վրա: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Տարածքները պահպանվող հայտարարելը դեռևս չի նշանակում, որ այդ տարածքների պահպանման 
ուղղությամբ բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումներն են իրականացվում: Ցուցանիշն արտահատում է 
կառավարությունների կամքը` կենսաբազմազանությունը պահպանելու վերաբերյալ: Այն չի 
գնահատում կենսաբազմազանությունը պահպանելու նպատակով կիրառվող միջոցառումների և 
գործիքների արդյունավետությունը, ինչը էականորեն պայմանավորված է կառավարմանն և 
իրականացմանն առնչվող մի շարք գործոններով, որոնք էլ գնահատվում են նշյալ ցուցանիշի միջոցով:   
Այս ցուցանիշը տեղեկատվություն չի տրամադրում այն տարածքների վերաբերյալ, որոնք 
կենսաբազմազանության պահպանման առումով կարևորություն են ներկայացնում, սակայն, 
պահպանվող տարածքներ չեն համարվում:   
 
Տվյալները չեն ներառում նաև այն տեղական նշանակության տարածքները, որոնք տվյալ պետության 
կամ դրա մարզային օրենքներով են պահպանվում: 
 
Այս ցուցանիշի համար ոչ մի քանակային թիրախ չի սահմանվել:  
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT/DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE  (2003). Biodiversity and equality between 
women and men. In Tipsheets for Improving Gender Equality.  Available from 
http://www1.oecd.org/dac/gender/htm/ tipsheets.htm. Paris. 
RAMSAR    CONVENTION    BUREAU    and   UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

 (2003). The Ramsar Convention   on   Wetlands. Internet site 
http://www.ramsar.org. Geneva. 
UNITED     NATIONS     (2001).   Indicators    of Sustainable Development: Guidelines  and Methodologies.   Sales   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No.    E.01.II.A.6. Available   from   http://www.un.org/esa/ sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm. 
UNITED   NATIONS.  ECONOMIC   COMMISSION   FOR EUROPE. CONFERENCE   OF  EUROPEAN    STATISTICS (1989). ECE 
Standard Statistical Classifica- tion of  Land Use. Geneva. Available from http://www.unescap.org/stat/envstat/ 
stwes-class-landuse.pdf. 
UNITED    NATIONS   EDUCATIONAL, SCIENTIFIC   AND CULTURAL   ORGANIZATION   (2003).  The  MAB Programme: 
World  Network of  Biosphere Reserves. Internet site http://www.unesco. org/mab/wnbr.htm. Paris. 
UNITED    NATIONS   EDUCATIONAL, SCIENTIFIC   AND CULTURAL ORGANIZATION (2003). World Heritage. Internet site 
http://whc.unesco.org/nwhc/ pages/home/pages/homepage.htm. Paris. 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT   PROGRAMME– 
WORLD CONSERVATION MONITORING    CENTRE (2003). World Database on Protected Areas. Internet  site  
http://sea.unep-wcmc.org  . Cambridge, United Kingdom. 
WORLD CONSERVATION  UNION  (IUCN). Biodiversity Policy Coordination  Division. Internet site 
http://www.iucn.org/themes/ biodiversity. 
WORLD  CONSERVATION  UNION,  WORLD COMMISSION   OF   PROTECTED   AREAS   with  the assistance   of  the  
WORLD    CONSERVATION MONITORING   CENTRE   (1994).  Guidelines for Protected  Area  Management  Categories. 
Cambridge, United Kingdom. Available from http://www.wcmc.org.uk/protected_area/ categories/eng. 
 
Գործակալություններ 
Բնապահպանության նախարարություններ 
ՄԱ Բնապահպանական ծրագիր 
Բնապահպանական հարցերի վերահսկման համաշխարհային կենտրոն–Բնապահպանության 
համաշխարհային միություն 
 
 

27 27. 1 ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ ՀՆԱ-Ի (ԳՀ) ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 
ԾԱԽՍԸ  (ԿԻԼՈԳՐԱՄ  ՆԱՎԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ) 
 
Սահմանում 
Էներգիայի ծախսը  (կիլոգրամ նավթային համարժեք) 1 ԱՄՆ դոլար ՀՆԱ-ի (ԳՀ) ստեղծման համար 
վաճառքի նպատակով արտադրական էներգիայի ստացումն է, որը գնահատվում է  նավթային 
համարժեքով` 1 ԱՄՆ դոլարի գնողունակության համարժեքությամբ:    
 
Նպատակը և թիրախը  
Նպատակ 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը Թիրախ 9. Ներմուծել կայուն զարգացման 
սկզբունքները երկրի քաղաքականության ու ծրագրերի մեջ և հակադարձել բնական պաշարների 
կորստի գործընթացը:  
 
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս գնահատել  էներգիայի ինտենսիվությունը /ուժգնությունը/ (այն 
էներգիայի արդյունավետության հակառակն է /հակադրությունն է/): Ժամանակի ընթացքում, ինչպես 
նաև առանձին երկրներում այս ցուցանիշի փոփոխությունը վկայում է տնտեսության մեջ 
կառուցվածքային փոփոխությունների, առանձին ոլորտներում էներգիայի օգտագործման 
արդյունավետության և վառելիքի խառնուրդների տարբերության մասին: Սկզբունքորեն, որքան ցածր 
է մասնաբաժինը, այնքան ավելի բարձր է էներգիայի արդյունավետությունը:   
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Ընդհանուր արդյունաբերական էներգիայի սպառումը` համապատասխան ստանդարտ աղյուսակների 
հիման վրա,  վերածվում է մետր/տոննա նավթի համարժեքի: ՀՆԱ-ի աղյուսակները ԳՀ աղյուսակների 
հիման վրա փոխակերպվում են` այնպես, որ մաքուր ելքը /ստացված արդյունքը/ հնարավոր լինի 
համեմատել էներգիայի մաքուր մուտքի /օգտագործված էներգիայի/  հետ:  Համաձայն Միջազգային 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

համադրումների ծրագրի տրամադրած գնողունակության համարժեքի աղյուսակների ազգային 
ընդհանուր ՀՆԱ ներկայումս  դեֆլյացիայի /գնանկման/ է ենթարկվում  (ներկայումս` 1995թ. ԱՄՆ 
դոլարի գնողունակության համարժեքի համեմատ): Տոկոսը հաշվարկելու նպատակով` էներգիայի 
ծախսը /մուտքը/ բաժանվել է ՀՆԱ-ի վրա:   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Էներգիայի սպառումը հաշվարկվում է տվյալ երկրի էներգիայի բալանսի հիման վրա: Իրական ՀՆԱ-ն 
ստացվում է ազգային եկամուտների հաշիվներից` Միջազգային համադրումների ծրագրի 
աղյուսակների հիման վրա դեֆլյացիայի ենթարկվելով:  Ավանդական վառելանյութերը, օրինակ 
կենդանական և բուսական թափոնները, փայտը և ածուխը չեն ներառվում:  
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տվյալները հասանելի են տարեկան կտրվածքով:  
 
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Սա համեմատաբար չհղկված /չմշակված/ թիվ է և մեկնաբանելու նպատակով` պետք է բաժանվի ըստ 
արդյունաբերության ոլորտների:  
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Քանի որ օգտագործվող էներգիան վաճառքի նպատակով էներգիան է, այն պետք է համամետվի այդ 
էներգիայի օգտագործման միջոցով ստացված արդյունքի հետ`  դեֆլյացիայի /գնանկման/ ենթարկելով 
արդյունքի հետ կապված գնողունակության համարժեքությամբ:  Ժամանակի ընթացքում տոկոսային  
փոփոխությունները պայմանավորված են թե տնտեսության, և, թե ոլորտների կողմից էներգիայի 
օգտագործման ինտենսիվության փոփոխությամբ:   
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
INTERNATIONAL ENERGY  AGENCY (2003). Internet site http://www.iea.org . Paris. 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (annual). Energy Balances of Non-OECD Countries. Paris. INTERNATIONAL    

ENERGY     AGENCY    (annual). Energy Balances of OECD Countries. Paris. UNITED   NATIONS  (1987).  Energy 
Statistics – Definitions, Units of Measure and Conversion Factors,   Series   F,   No.  44.   Sales   No. 
E.86.XVII.21. Available from http://unstats. un.org/unsd/ pubs. (E, F, R, S) 
UNITED     NATIONS     (2001).   Indicators    of Sustainable Development: Guidelines  and Methodologies. 
Department  of  Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development Sales No.
 E.01.II.A.6. Available   from   http://www.un.org/esa/ sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm. 
UNITED    NATIONS   (2003).  Energy  Statistics. Internet  site  http://unstats.un.org/unsd/ energy. 
UNITED  NATIONS  (2003).  Millennium Indicators  Database. Statistics  Division Internet site 
http://millenniumindicators. un.org. 
UNITED  NATIONS. COMMISSION OF THE  EUROPEAN COMMUNITIES, INTERNATIONAL  MONETARY  FUND, ORGANISATION  

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT    and   WORLD    BANK    (1994). System  of  National Accounts  
1993  (SNA 
1993),  Series  F, No.2, Rev. 4.  Sales  No. E.94.XVII.4.  Available   with  updates  from http://unstats. 
un.org/unsd/sna1993. WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. Print and CD-ROM. 
Washington, D.C.  Available   in  part  from http://www.worldbank.org/data . 
 
¶áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ 
¾Ý»ñ·Ç³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μ³ÝÏ 
Ø² ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý μ³ÅÇÝ 
 



 

 

 
 
 
28.ԱԾԽԱԾՆԻ ԵՐԿՕՔՍԻԴԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ /ՄԵԿ ՇՆՉԻ ՀԱՇՎՈՎ/  ԵՎ 
ՕԶՈՆԱՔԱՅՔԱՅԻՉ ՔԼՈՐՈՖՏՈՐԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ (ՔԱՅՔԱՅՄԱՆ 
ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՈՐԾԱԿՑՈՎ) 
 
Սահմանում 
Ածխածնի երկօքսիդի արտանետումները` մեկ շնչի հաշվով, տվյալ երկրում, մարդկային 
գործունեության արդյունքում (արտադրություն և սպառում)  արտանետված ածխածնի երկօքսիդի 
ընդհանուր քանակն է` բաժանած տվյալ երկրի բնակչության թվաքանակի վրա:   Ածխածնի երկօքսիդի 
գլոբալ արտանետումները հաշվարկելիս, Օք Ռիջի Ազգային լաբորատորիայի Ածխածնի երկօքսիդի 
արտանետումների վերլուծության կենտրոնը /ԱՄՆ/, հիմնվում է առանձին երկրներից ստացված 
տվյալների վրա, որոնք ներառում են պինդ, հեղուկ և գազային վառելիքների սպառումից, ցեմենտի 
արտադրությունից և գազի այրման արդյունքում գոյացած  արտանետումները:  ՄԱԿ-ի Կլիմայի 
փոփոխության կոնվենցիայի  շրջանակներում Ազգային զեկույցում, որը հետևել է Միջպետական 
հանձնաժողովի Կլիմայի փոփոխության հարցերի վերաբերյալ ուղղորդումներին, տվյալները հիմնված 
են ազգային արտանետումների հաշվառման վրա և ընդգրկում են անտրոպոգեն ածխածնի երկօքսիդի 
բոլոր արտանետումները , ինչպես նաև ածխածնի կլանիչները (ինչպես, օրինակ , անտառները): 
 
Օզոնաքայքայիչ քլորֆտորածխաջրածինների սպառումը (ՔՖԱ-ներ) /տոննա` ճշգրտված օզոնի շերտի 
քայքայման ներուժի գործակցով ՕՔԳ (խմբում առանձին նյութերի կշռված տոննաներով սպառման 
հանրագումարն է - առանձին նյութի մետր/տոննա /ինչպես սահմանված է Օզանի շերտը քայքայող 
նյութերի վերաբերյալ Մոնրեալի արձանագրության մեջ) բազմապատկած իր օզոնաքայքայիչ 
ներուժով: Օզոնաքայքայիչ նյութ ասելով, նկատի է առնվում ցանկացած քլոր կամ բրոմ պարունակող 
նյութ, որը քայքայում է մթնոլորտի օզոնային շերտը: Մթնոլորտային շերտը ներքաշում է 
կենսաբանորեն վնասակար ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների մեծ մասը:  
 
Նպատակը և թիրախը  
Նպատակ 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը Թիրախ 9. Ներմուծել կայուն զարգացման 
սկզբունքները երկրի քաղաքականության ու ծրագրերի մեջ և հակադարձել բնական ռեսուրսների 
կորստի գործընթացը:  
 
Հիմնավորում 
Այս ցուցանիշը ընդգծում է Մոնրեալի արձանագրության տակ ստորագրած երկրների` ածխածնի 
երկօքսիդի արտանետումները կրճատելու կամքը և օզոնաքայքայիչ քլորֆտորածխաջրերի դուրս 
մղման խնդրում  առաջընթացը: Ածխածնի երկօքսիդը գոյանում է հիմնականում էներգիայի 
արտադրման և օգտագործման ընթացքում:  Դրանք գլոբալ տաքացմանն առնջվող ջերմոցային 
ազդեցության հիմնական պատճառներից են: 
 
Օզոնի շերտի պահպանման խնդիրներով Վիեննային համաձայնագիրը (1985թ.) և Մոնրեալի 
արձանագրությունը  (1987թ.) դրական դեր խաղացին օզոնի քայքայման արդյունքում հնարավոր 
գլոբալ բնական աղետները կանխարգելելու գործում: Մոնրեալի արձանագրության նպատակն է 
սկզբում կրճատել` իսկ հետագայում ընդհանրապես դուրս մղել անտրոպոգեն օզոնաքայքայիչ 
նյութերի օգտագործումը արտադրության մեջ: Օզոնաքայքայիչ նյութերի դուրս մղումը, և դրանք այլ 
նյութերով փոխարինելը, նպատակաուղղված է օզոնային շերտի վերականգնմանը:   
 
Համաձայն Մոնրեալի արջանագրության` առաջին հերթին պետք է դուրս մղվեն 
քլորֆտորածխաջրածինները, որոնք այս խնդրում առաջին թիրախներն են հանդիսանում:   
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Մեկ շնչին ընկնող ածխածնի երկօքսիդի քանակը հաշվարկվում է ածխածնի երկօքսիդի 
արտանետումների քանակը ընդհանուր բնակչության թվաքանակի վրա բաժանելով: 1950թ.-ից ի վեր 



 

 

գրանցված ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների վերաբերյալ տվյալները, հիմնականում, 
ստացվում են ՄԱԿ-ի հրատարակած էներգիայի վիճակագրությունից “Carbon dioxide emissions from 
fossil fuels: a procedure  for  estimation  and  results  for 1950–82” /Բնական վառելիքի սպառումից 
ստացված ածխածնի երկօքսիդի արտանետումները 1950-1982 թ.թ. համար/: ՄԱ Համաձայնագրի 
շրջանակներում` ընդհանուր զեկույցը հիմնվում է Կլիմայական փոփոխությունների հարցերով 
Միջպետական հանձնաժողովի առաջարկած ուղենիշների վրա:   Ածխածնի երկօքսիդի 
արտանետումները կարող են հաշվարկվել որպես ածխածնի երկօքիդի ծավալ և կամ ածխածին 
պարունակող միացության ծավալ:   
 
Քլորֆտորածխաջրածինների սպառումը /օգտագործումը/ ազգային արտադրությունում` գումարած 
ներմուծումները,  հանած արտահանումները, հանած ոչնչացված քանակները, հանած առանձին 
քլորֆտորածխաջրածինների որպես վերամշակման համար հետագա հումք օգտագործումը:  
Քլորֆտորածխաջրածինների ազգային տարեկան  սպառումը քլորֆտորածխաջրածինների առանձին 
տեսակների կշռված տոննաների հանրագումարն է (մետր/տոննա սպառումը բազմապատկած 
օզոնաքայքայիչ ներուժի ստացված թվով):  
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Ածխածնի երկօքսիդի ազգային հաշվարկները հիմնվում են արտանետման աղբյուրների վերաբերյալ 
մանրամասն տվյալներից` հաշվի առնելով աղբյուրին բնորոշ գործոնները:  Արտանետումների 
հաշվառումը, սովորաբար, իրականացվում է էներգետիկայի կամ բնապահպանության 
նախարարությունների կողմից:  Հավելված 1-ում ներկայցվող կողմերը  (զարգացած երկրները) ՄԱԿ-ի 
Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի  շրջանակներում` իրենց ջերմոցային գազերի 
արտանետումների վերաբերյալ ազգային զեկույցները ներկայացնում են քարտուղարությանը` 
տարեկան հաշվետվության տեսքով:  Հավելված 1-ում չընդգրկված երկրները հաշվետվություններ են 
ներկայացնում կամավորական հիմունքներով և դեպքից դեպք: Այն դեպքերում, երբ ազգային 
արտանետումների վերաբերյալ տվյալները բացակայում են` դրանք կարող են փոխարինվել այլ 
աղբյուրներից կամ հաշվարկներից ստացված տվյալներով:  
 
Քլորֆտորածխաջրածինների սպառումը հաշվարկելու համար տվյալներ են հարկավոր ազգային 
արտադրության, գումարած ներմուծումներ, հանած արտահանումներ, հանած ոչնչացված պաշարներ: 
Դրանք կարելի է ստանալ տվյալ երկրում արդյունաբերության և միջազգային առևտրի 
վիճակագրությունից:  
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Սովորաբար տվյալները հավաքվում են տարեկան կտրվածքով: 
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների հետ կապված` միտումների վերաբերյալ տվյալներն ավելի 
հավաստի են քան երկրների միջև տվյալների համեմատությունները:  
 
Օզոնի քայքայման հետ կապված` ցուցանիշը էկոհամակարգի ոչ միանգամից արձագանքման 
արդյունքում`առանձնապես պատկերացում չի տալիս օզոնի շերտի քայքայման առկա միտումների 
վերաբերյալ:   
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
CARBON   DIOXIDE  INFORMATION ANALYSIS  CENTRE (CDIAC)  (2003).  Global,   Regional, and National   Fossil    
Fuel    CO2 Emissions: http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_ reg.htm. Oak Ridge, Tennessee. 
CARBON   DIOXIDE  INFORMATION ANALYSIS  CENTRE (CDIAC) (2003). Internet site http://cdiac.esd.ornl.gov/. Oak 
Ridge, Tennessee. 
MARLAND,   G.,  and  R.M. ROTTY    (1984). Carbon dioxide emissions from fossil fuels: a procedure for estimation 
and results for 



 

 

1950–82. Tellus, 36(B): 232–61. 
UNITED  NATIONS  (1996).  Glossary of Environmental Statistics, Series F, No. 67 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.XVII.12).  Available  from http://unstats. un.org/unsd/pubs. (A, C, E, F, R, 
S) 
UNITED     NATIONS     (2001).   Indicators    of Sustainable Development: Guidelines  and Methodologies.   Sales   
No.    E.01.II.A.6. Available   from  http://  www.un.org/esa/ sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm. 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT   PROGRAMME (2002).  Production and  Consumption  of Ozone-Depleting   
Substances  under  the Montreal  Protocol,  1986-2000.  Available from  http://www.unep.ch/ozone/15-year- 
data-report.pdf. Nairobi. 
UNITED   NATIONS   ENVIRONMENT   PROGRAMME (2003). The Ozone Secretariat. Internet site 
http://www.unep.org/ozone/. Nairobi.  UNITED   NATIONS  FRAMEWORK   CONVENTION   ON CLIMATE    CHANGE   

(2003).  Greenhouse  Gas Inventory  Database (GHG). Internet  site http://ghg.unfccc.int. Bonn, Germany. 
UNITED    NATIONS   FRAMEWORK   CONVENTION   ON CLIMATE      CHANGE     (2003).   Internet   site 
http://www.unfccc.int. Bonn, Germany. WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. 
Print and CD-ROM. Washington, D.C.  Available   in  part  from 
http://www.worldbank.org/dataWORLD   METEOROLOGICAL   ORGANIZATION   AND UNITED   NATIONS   ENVIRONMENT   

PROGRAMME. INTER-GOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2003).  Internet  site  http://www.ipcc.ch. 
Geneva. 
WORLD  RESOURCE INSTITUTE (2003). EarthTrends: The Environment Information Portal. 
Internet  site  http://earthtrends. wri.org. Washington, D.C. 
 
Գործակալություններ  
Ածխածնի երկօքսիդի արտանետումներ: 
Կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 
ՄԱ Վիճակագրության բաժին  
Քլորոֆտորածխաջրածիններ:  
ՄԱ Բնապահպանական ծրագիր, Օզոնի խնդիրներով քարտուղարություն 
 
 

29. ԿՈՇՏ ՎԱՌԵԼԻՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ  
Սահմանում 
Կոշտ վառելիք օգտագործող բնակչության մասնաբաժինը բնակչության այն հատվածն է, որը որպես 
վառելիք` ջեռուցման և ճաշի պատրաստման միջոց` բիոզանգված է օգտագործում  (փայտ, 
փայտածուխ, չորացած բույսեր և գոմաղբ) և քարածուխ :  
 
Նպատակը և թիրախը  
Նպատակ 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը Թիրախ 9. Ներմուծել կայուն զարգացման 
սկզբունքները երկրի քաղաքականության ու ծրագրերի մեջ և հակադարձել բնական ռեսուրսների 
կորստի գործընթացը:  
 
Հիմնավորում 
Կոշտ վառելանյութերի ոչ բավարար և ոչ արդյունավետ համակցությունները կարող են բազմաթիվ 
արտանետումների պատճառ հանդիսանալ, որոնցից շատերը վտանգավոր են առողջության համար: 
Դրանք կարող են ջերմոցային գազեր առաջացնել` հանգեցնելով կլիմայական փոփոխությունների:  
Տնային տնտեսության մեջ պինդ վառելանյութի օգտագործումը սերտորեն կապված է նաև տան 
ներսում օդի աղտոտման, անտառահատման, հողի էռոզիայի և ջերմոցային գազերի արտանետման 
հետ:  Տան ներսում օդի աղտոտումը բազմագործոն երևույթ է, որը պայմանավորված է աղտոտման 
աղբյուրով  (վառելիքի և վառարանի տեսակը), աղտոտման տարածմամբ /դիսպերսիա/ (տան 
պայմաններով և օդափոխիչ համակարգով) ինչպես նաև տնային տնտեսության անդամների առկա 



 

 

բյուջեով: Վառելիքի տեսակը և դրա խոհանոցում օգտագործումը օդի աղտոտման հիմնական 
պատճառն են հանդիսանում:  
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես ընդհանուր բնակչության տոկոսից այն տնային տնտեսությունների 
տոկոսը, որոնք ջեռուցման համար կամ խոհանոցում օգտագործում են մեկ կամ երկու տեսակի 
չմշակված վառելիք (գոմաղբ, բերքի չոր մնացորդներ, փայտ, փայտածուխ և քարածուխ):   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները կարող են ստացվել տնային տնտեսությունների հետազոտություններից, օրինակ` 
կենսամակարդակը ուսումնասիրող հետազոտությունները, ինչպես նաև Ժողովրդագրական և 
առողջության հարցերի հետազոտությունները և մարդահամարներից:  Դեռևս չեն մշակվել ստանդարտ 
հարցաշարեր, որոնք հնարավոր կլինի ներառել բոլոր տիպի տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների հարցաշարերում և, հետևաբար, չկան նաև միջազգայնորեն համադրելի 
տվյալներ:    
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Աշխարհի տնային տնտեսությունների կեսից ավելին խոհանոցում` ճաշ պատրաստելու նպատակով 
չմշակված վառելանյութ է օգտագործում, որի արդյունքում, հիմնականում երեխաները և կանայք տան 
աղտոտված օդն են շնչում, ինչը հանգեցնում է մի շարք առողջության հետ կապված խնդիրների, 
ինչպես օրինակ, շնչուղիների հիվանդությունները: Բացի այդ, կանայք ավելի շատ ժամանակ են 
ծախսում վառելանյութ հավաքելու վրա, քան տղամարդիկ:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Հարկավոր է մշակել ստանդարտ հարցաշարեր, որոնք կներառվեն ազգային նշանակության 
կարևորագույն հետազոտությունների և մարդահամարի հարցաշարերում և թույլ կտան հավաքել այն 
անհրաժեշտ տվյալները, որոնց հիման վրա կհաշվարկվի տվյալ ցուցանիշը, և որը կլինի 
միջազգայնորեն համադրելի:   
 
Քանի որ պինդ վառելիքի օգտագործումը բացասաբար է անդրադառնում ոչ միայն բնության, այլև, 
ընդհանուր առմամբ, բնակչության վրա և հատկապես նրանց վրա, ովքեր անմիջականորեն 
օգտագործում են այն, ուղեցույցներ պետք է մշակվեն, որոնցում կտրվեն ՙազդեցության ենթարկվել՚ 
արտահայտության սահմանումը և գնահատման չափանիշները:    
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
BRUCE,  NIGEL,  ROGELIO   PEREZ-PADILLA   and RACHEL ALBALAK  (2000). Indoor air pollution in developing 
countries: a major  environ- mental and public health challenge. Bulletin of the  World Health  Organization 78  
(9), 
1078-1092   Geneva. 
STAKEHOLDER FORUM  (2002). Earth  Summit Forum 2002. Internet site http://www.earth 
summit2002.org/es/issues/gender/gen- der.htm. 
UNITED    NATIONS    (1982).   Concepts   and Methods in Energy Statistics, with  Special Reference to
 Energy Accounts and Balances: A Technical Report, Series F, No. 
29.  Sales No. E.82.XVII.13  and  corrigen- dum. Available from http://unstats.un.org/ unsd/pubs (E, F, R). 
UNITED   NATIONS  (1987). Energy Statistics  – Definitions, Units of Measure and Conversion Factors,   Series   F,  
No.  44.   Sales   No. E.86.XVII.21. Available from http://unstats. un.org/unsd/pubs (E, F, R, S). 
WORLD   BANK   (2003).  Briefing Notes  on Gender   and   Development   -    Energy. Available from  



 

 

http://www.worldbank.org/ gender/resources/briefing. Washington, D.C. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2002).  World Health  Report  2002  –  Reducing  Risks, Promoting Healthy Life. 
Geneva.  Available from http://www.who.int/whr/en. 
 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ստացել է այս ցուցանիշի 
տարածաշրջանային ագրեգատները: Այնուամենայնիվ, ոչ մի երկրի վրեբերյալ չկա համապատասխան 
տվյալների շարք, որոնք թույլ կտան ըստ երկրների համեմատություններ կատարել կամ վեր հանել 
առկա միտումները:  
 
Գործակալություններ 
Ազգային վիճակագրական ծառայություններ 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
 
 
30.ԱՆՎՏԱՆԳ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻՆ ՄՇՏԱՊԵՍ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ  /Քաղաքային, 
գյուղական/ 
 
Սահմանում 
Անվտանգ խմելու ջրին մշտապես հասանելիություն ունեցող քաղաքային և գյուղական բնակչության 
մասնաբաժինը բնակչության այն տոկոսն է, ովքեր օգտվում են խմելու ջրի մատակարարման 
համակարգերից որևէ մեկից` պոմպ, պաշտպանված ջրհոր, հասարակական ջրագիծ,  պաշտպանված 
աղբյուրի կամ անձրևաջրեր: Անվտանգ ջրի աղբյուրները չեն ներառում վաճառվող ջրերը, շշալցված 
ջրերը, ջրի հատուկ մեքենաներով տեղափոխված ջուրը կամ չպաշտպանված ջրհորները և 
աղբյուրները:  
 
Նպատակը և թիրախը  
Նպատակ 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը Թիրախ 10:  Մինչև 2015 թվականը 
կրկնակի նվազեցնել անվտանգ խմելու ջրին և կոյուղուն մշտապես հասանելիություն չունեցողների 
մասնաբաժինը:  
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս վերահսկել անվտանգ ջրի աղբյուրների հասանելիությունը` 
ելնելով այն ենթադրությունից, որ անվտանգ ջրի ապահովումը առավել հնարավոր է բարեկարգված 
աղբյուրների առկայության դեպքում:   
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես ընդհանուր բնակչության մեջ այն մարդկանց տոկոս, ովքեր 
օգտվում են պոմպով ստացված ջրից, հասարակական ջրագծերից /ծորակի ջրից/, արտեզյան ջրերից, 
պաշտպանված ջրհորներից,  պաշտպանված աղբյուրների ջրերից և անձրևաջրերից:  Նույն մեթոդն է 
կիրառվում ըստ գյուղական և  քաղաքային բնակավայրերի բաշխման ժամանակ:   
 
Անվտանգ ջրի մատչելիությունը վերաբերում է բնակչության այն հատվածին, ում համար անվտանգ 
ջուրը, ընդունված սահմաններում, հասանելի է  տանը կամ տնից ոչ մեծ հեռվորության վրա: Global 
Water Supply and Sanitation Assessment /Գլոբալ  Ջրի մատակարարման և կոյուղու մատչելիության 
զեկույցում, 2000թ./ սահմանվում են ՙընդունված սահմանները՚ որպես ՙ մեկ շնչի հաշվով օրեկան քսան 
լիտր ջուր տանից ոչ հեռու քան 1.000 մետր հեռավորության վրա՚: Այնուամենայնիվ, նշյալ ծավալի 
օգտագործման համապատասխանությունը  դժվար է վերահսկել, ուստի, որպես հիմք են ընդունվում 
խմելու ջրի   այն աղբյուրները, որոնք ենթադրվում է, որ պետք է անվտանգ լինեն:  



 

 

 
ՄԱ Մանկական հիմնադրամը (ՄԱՄՀ/UNICEF) և Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպությունը, յուրաքանչյուր երկրի համար, տնային տնտեսությունների հետազոտության և 
մարդահամարների տվյալների հիման վրա, համատեղ մոնիտորինգային ծրագրի միջոցով, 
գնահատում են ՙանվտանգ ջրի մատչելիության՚ ուղղությամբ առկա միտումները (տվյալները հասանելի 
են http://www.childinfo.org կայքում): Առանձին երկրների տվյալների հիման վրա` բնակչության 
թվաքանակի վրա հիմնված կշռված միջինով հաշվարկվում են նաև տարածաշրջանային և գլոբալ 
տվյալները:   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Մինչև 1990-ական թվականները տվյալները հավաքվում էին առանձին երկրների կամ երկրի առանձին 
վարչական տարածքների /շրջանների/ մակարդակով` 100 պետությունների համար, որի համար 
օգտագործվում էին մարդահամարների և հետազոտությունների արդյունքները: Այդ աշխատանքներն 
իրականացվում էին տվյալ պետության կառավարության կողմից` երբեմն, նաև միջազգային 
կազմակերպությունների աջակցությամբ:  Տարածված տվյալների աղբյուրները երկուսն են` 
վարչական կամ ենթակառուցվածքային աղբյուրները, որոնք տվյալներ են տրամադրում առկա կամ 
նոր հարմարությունների մասին, և, տնային տնտեսությունների հետազոտությունները` ներառյալ 
բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտությունները. Ժողովրդագրական և առողջության 
հարցերի հետազոտությունները, և Կենսապայմանների գնահատման հետազոտությունները: Մինչև 
բնակչության վրա հիմնված տվյալների հասանելի դառնալը` օգտվում էին սպասարկողների 
/մատակարարողների/ տրամադրած տվյալներից:    
 
Փորձը վկայում է այն մասին, որ հետազոտությունների տվյալները ավելի հավաստի են քան 
վարչական աղբյուրներից ստացվածները և ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն են տրամադրում խնդրի 
վերաբերյալ:  
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Վարչական տվյալները, հաճախ, մատչելի են տարեկան կտրվածքով: Տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունները, սովորաբար, իրականացվում են ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ անգամ: 
 
ԱՀԿ և ՄԱ ՄՀ-ն տարեկան կտրվածքով ստանում են միջազգային տվյալներ և տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալների հիման վրա տարածաշրջանային և    գլոբալ 
հաշվարկներ են կատարում:  
 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Կանանց և տղամարդկանց դերը ջրին և կոյուղուն առնչվող խնդիրներում տարբեր է:  Այդ 
տարբերությունները հատկապես արտահայտված են գյուղական բնակավայրերում: Գյուղաբնակ 
տնային տնտեսություններում կանայք, հիմնականում, հանդես են գալիս օգտագործողների, 
մատակարարողների և կառավարողների դերում և վերահսկում են հիգիենային առնչվող խնդիրները: 
Ջրի համակարգի վթարի հետևանքները ավելի զգալի են կանանց քան տղամարդկանց մոտ,  քանի որ 
կանայք` տնային տնտեսության ջրի կարիքները բավարարելու նպատակով, ստիպված են ջուր 
տեղափոխել ավելի հեռու վայրերից:  
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի համար` այս ցուցանիշը պետք է առանձին դիտարկվի: 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի հատկանիշները 
տարբեր են ըստ երկրների` հնարավոր չէ տալ գյուղական և քաղաքային բնակչության մեկ ընդհանուր, 



 

 

միջազգային սահմանում: Ազգային մակարդակով` այդ սահմանումները հիմք են ընդունում տեղանքի 
մեծությունը, իսկ գյուղաբնակները, ըստ այդ սահմանման, բնակչության այն հատվածն է, ովքեր 
քաղաքում չեն բնակվում:     
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Վարչական աղբյուրներից ստացված տվյալների օգտագործման դեպքում` վերջիններս հիմնականում 
հիմնվում են առկա աղբյուրների վրա` անկախ նրանից, թե դրանք օգտագործվում են, թե ոչ:  Չնայած 
ԱՀԿ սահմանումներին` երբեմն ջրի անվտանգության աստիճանի վերաբերյալ գնահատականը 
սուբյեկտիվ բնույթ է կրում: Բացի այդ, ջրի առկայությունը, դեռևս, չի նշանակում, որ այդ ջուրն 
անվտանգ է կամ , որ տեղաբնակներն այն օգտագործում են: Այս կամ այն պատճառներով, տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալները, երբեմն ավելի որակյալ են, քան վարչական 
տվյալները` քանի որ տնային տնտեսությունների հետազոտությունները հիմք են ընդունում 
ընտրանքում ընկած բնակչության կողմից    ջրի իրական օգտագործումը և ոչ թե ջրի աղբյուրների 
ֆիզիկական առկայությունը: 
 
Թեև ջրի մատչելիությունը ամենից ընդունելի ցուցանիշն է, այնուամենայնիվ, այն առաջացնում է 
բավականին լուրջ մեթոդաբանական և գործնական խնդիրներ: Դրանցից են`  
■    Տվյալների հավաքումը ոչ թե մշտապես ապահովվում է ՙոլորտի ներսում՚, այլ ոլորտից դուրս` 
որպես  այլ, ավելի ընդհանուր հետազոտությունների մի մաս; 
■    Ոչ միշտ է անդրադարձ կատարվում ջրի որակին; 
■     Տվյալներ հավաքողների /հաշվարարների/ ուսուցումը անկանոն բնույթ է կրում և իրականացվում 
է հետազոտությունից հետազոտություն:   
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
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Գործակալություններ 
Ազգային վիճակագրական ծառայություններ 
ՄԱ Մանկական հիմնադրամ 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
 
 

31. ԿՈՅՈՒՂՈՒՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ /Քաղաքային, գյուղական/ 
 
Սահմանում 
 
Կոյուղուն մշտապես հասանելիություն ունեցող քաղաքային և գյուղական բնակչության 
մասնաբաժինը բնակչության այն տոկոսն է, ովքեր օգտվում են հարմարություններից, որոնք թույլ են 
տալիս հիգիենիկ տեսանկյունից բացառել մարդու արտաթորանքի /արտազատումները/ շփումը 
մարդկանց, կենդանիների և միջատների հետ: Համաձայն ԱՀԿ և ՄԱ ՄՀ Global Water Supply and 
Sanitation Assessment /Գլոբալ  Ջրի մատակարարման և կոյուղու մատչելիության զեկույցում, 2000թ./ 
սահմանման այնդպիսի հարմարություններ թվին են պատկանում զուգարանակոնքերը, կամ սեպտիկ 
անոթները, շարժական անոթները, ավանդական զուգարանահորերը, կամ կատարելագործված 
զուգարանահորերը` պայմանով, որ դրանք չլինեն հասարակական օգտագործման, լինեն ճիշտ 
կառուցված և նպատակային օգտագործման:  
 
Նպատակը և թիրախը  
Նպատակ 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը Թիրախ 10:  Մինչև 2015 թվականը 
կրկնակի նվազեցնել անվտանգ խմելու ջրին և կոյուղուն մշտապես հասանելիություն չունեցողների 
մասնաբաժինը:  
 
Հիմնավորում 
Լավ կոյուղու առկայությունը կարևոր է թե քաղաքային, և, թե գյուղական բնակչության համար, 
սակայն, քաղաքում թափոնների հետ շփումը բացառելը դժվար է:   
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես կոյուղուն մշտապես հասանելիություն ունեցող քաղաքաբնակ և 
գյուղաբնակ բնակչության մասնաբաժինը ընդհանուր քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ բնակչության 
թվաքանակում` արտահայտված տոկոսներով:  
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Մինչև 1990 թվականները տվյալները հավաքվում էին առանձին երկրների կամ երկրի առանձին 
վարչական տարածքների /շրջանների/ մակարդակով` 100 պետությունների համար, որի համար 
օգտագործվում էին մարդահամարների և հետազոտությունների արդյունքները: Այդ աշխատանքներն 
իրականացվում էին տվյալ պետության կառավարության, երբեմն, նաև միջազգային 
կազմակերպությունների աջակցությամբ:  Տարածված տվյալների աղբյուրները երկուսն են` 
վարչական կամ ենթակառուցվածքային աղբյուրները, որոնք տվյալներ են տրամադրում առկա կամ 
նոր հարմարությունների մասին, և, տնային տնտեսությունների հետազոտությունները` ներառյալ 



 

 

բազմացուցանիշային կլաստերների հետազոտությունները. Ժողովրդագրական և առողջության 
հարցերի հետազոտությունները, և Կենսապայմանների գնահատման հետազոտությունները: Մինչև 
բնակչության վրա հիմնված տվյալների հասանելի դառնալը` օգտվում էին սպասարկողների 
/մատակարարողների/ տրամադրած տվյալներից:    
 
Փորձը վկայում է այն մասին, որ հետազոտությունների տվյալները ավելի հավաստի են քան 
վարչական աղբյուրներից ստացվածները և ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն են տրամադրում խնդրի 
վերաբերյալ:  
Գյուղական և քաղաքային բնակչության վերաբերյալ տվյալները ուղղակիորեն ստացվում են 
մարդահամարներից:  
 
 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Վարչական տվյալները, հաճախ, մատչելի են տարեկան կտրվածքով: Տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունները, սովորաբար, իրականացվում են ամեն երեք կամ հինգ տարին մեկ անգամ: 
 
ԱՀԿ և ՄԱ ՄՀ-ն տարեկան կտրվածքով ստանում են միջազգային տվյալներ և տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալների հիման վրա տարածաշրջանային և    գլոբալ 
հաշվարկներ են կատարում:  
 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Կանանց և տղամարդկանց դերը ջրին և կոյուղուն առնչվող խնդիրներում տարբեր է:  Այդ 
տարբերությունները հատկապես արտահայտված են գյուղական բնակավայրերում: Գյուղաբնակ 
տնային տնտեսություններում կանայք, հիմնականում, հանդես են գալիս օգտագործողների, 
մատակարարողների և կառավարողների դերում և վերահսկում են հիգիենային առնչվող խնդիրները: 
Ջրի համակարգի վթարի հետևանքները ավելի զգալի են կանանց քան տղամարդկանց մոտ,  քանի որ 
կանայք` տնային տնտեսության ջրի կարիքները բավարարելու նպատակով, ստիպված են ջուր 
տեղափոխել ավելի հեռու վայրերից:  
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի համար` այս ցուցանիշը պետք է առանձին դիտարկվի: 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի հատկանիշները 
տարբեր են ըստ երկրների` հնարավոր չէ տալ գյուղական և քաղաքային բնակչության մեկ ընդհանուր, 
միջազգային սահմանում: Ազգային մակարդակով` այդ սահմանումները հիմք են ընդունում տեղանքի 
մեծությունը, իսկ գյուղաբնակները, ըստ այդ սահմանման, բնակչության այն հատվածն են, ովքեր 
քաղաքում չեն բնակվում:     
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Վարչական աղբյուրներից ստացված տվյալների օգտագործման դեպքում` վերջիններս հիմնականում 
հիմնվում են առկա աղբյուրների վրա` անկախ նրանից, թե դրանք օգտագործվում են, թե ոչ:  Այս կամ 
այն պատճառներով, տնային տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալները, երբեմն ավելի 
որակյալ են, քան վարչական տվյալները` քանի որ տնային տնտեսությունների հետազոտությունները 
հիմք են ընդունում ընտրանքում ընկած բնակչության կողմից    կոյուղու փաստացի օգտագործումը և 
ոչ թե կոյուղու գոյության փաստը: 



 

 

 
Թեև կոյուղու մատչելիությունը ամենից ընդունելի ցուցանիշն է, այնուամենայնիվ, այն առաջացնում է 
բավականին լուրջ մեթոդաբանական և գործնական խնդիրներ: Դրանցից են`  
■    Տվյալների հավաքումը ոչ թե մշտապես ապահովվում է ՙոլորտի ներսում՚, այլ ոլորտից դուրս` 
որպես  այլ, ավելի ընդհանուր հետազոտությունների մի մաս; 
■    Ոչ միշտ է անդրադարձ կատարվում հարմարության որակին; 
■     Տվյալներ հավաքողների /հաշվարարների/ ուսուցումը անկանոն բնույթ է կրում և իրականացվում 
է հետազոտությունից հետազոտություն:   
ՙԲարեկարգ կոյուղիների ՚ սահմանումները և գնահատման մեթոդները նույնիսկ ավելի մեծ բարդություն 
են ներկայացնում քան ջրի մատչելիության գնահատման դեպքում` քանի որ ՙընդունելի սանհանգույցը՚ 
տարբեր կերպ է տարբեր ազգությունների մոտ հասկացվում:  
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Գործակալություններ 
Ազգային վիճակագրական ծառայություններ 
ՄԱ Մանկական հիմնադրամ 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
 

32. ԿԱՑԱՐԱՆՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ  

 

 
Սահմանում 
Կացարանով ապահովված տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը հավասար է 1-ից հանած  
վթարային կացարաններում բնակվող քաղաքային բնակչության տոկոսը: Վթարային կացարանների 
վերաբերյալ տվյալների բացակայության դեպքում, ՄԱ the United Nations Human Settlements Programme 
(UN-HABITAT) ծրագիրը հաշվարկները կատարելիս հիմնվում է վթարային կացարանների այն 
սահմանման վրա, որն առաջարկվել է փորձագետների թիմի կողմից`2002 թ.-ին Քաղաքային 
ցուցանիշները վերաբերյալ հանդիպման ժամանակ:  Այս ցուցանիշները պետք է 



 

 

համապատասխանեցվեն, իսկ ապահով և վթարային  կացարանների սահմանումները հղկվեն` 
փորձագետների խմբի անդամների և համապատասխան մասնագետների հետ հետագայում 
խորհրդակցելու ճանապարհով:    
 
Ապահով կացարանը վերաբերում է այն տնային տնտեսություններին, որոնք տուն ունեն կամ 
պատրաստվում են գնել, կամ վարձել են  բնակարան, և կամ էլ բնակվում են հանրակացարաններում: 
Կացարանով չապահովված տնային տնտեսությունները այն տնտեսություններն են որոնք 
անօրինական տարածքում են բնակվում squatters (անկախ նրանից, թե վարձավճար վճարում են, թե 
ոչ), անօթևան և առանց պաշտոնակամ թույլտվության բնակվող տնային տնտեսությունները: 
 
UN-HABITAT –ը /ՄԱ Բնակության ծրագիր/ վթարային կացարանում բնակվող տնային տնտեսություն 
է որակում այն տնային տնտեսությունը, որտեղ միևնույն տանիքի տակ մի խումբ անհատներ են 
բնակվում, և  որտեղ բացակայում են ստորև բերված պայմաններից մեկը կամ ավելին  (որոշ 
քաղաքներում` երկուսը և ավելին)` կացարանի ապահովությունը, կառուցվածքային որակը և 
շենքների ամրությունը,  անվտանգ ջրի և կոյուղու մատչելիությունը և ապրելու համար  բավարար 
տարածք:    
 
Նպատակը և թիրախը 
Նպատակ 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը Թիրախ 11. Մինչև 2020թ.-ը ապահովել 
վթարային կացարանների առնվազն 100 մլն բնակիչների կյանքի զգալի բարելավումը:   
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշի նպատակն է պարզել քաղաքային այն բնակչության մասնաբաժինը, ովքեր ապրում են 
աղքատության, ֆիզիկական և միջավայրի առումով` ծանր պայմաններում: 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես 1-ից հանած քաղաքաբնակ բնակչության թվի տոկոսից` 
քաղաքաբնակ այն տնային տնտեսությունների քանակային տոկոսը /քանակն արտահայտված 
տոկոսով/, որոնք ապրում են ՙՍահմանման՚ մեջ թվարկված պայմաններից մեկի կամ ավելիի 
բացակայության պայմաններում:     
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները հիմնականում ստացվում են տնային տնտեսությունների` ինչպես օրինակ, 
Ժողովրդագրական և առողւապահության հարցերի հետազոտություններից, բազմացուցանիշային 
կլաստերների հետազոտություններից և Համատեղ վերահսկվող ծրագրերի հարցաշարերից: Այն 
երկրներում, որտեղ նմանատիպ հետազոտություններ չեն անցկացվում` տվյալները ստացվում են 
մարդահամարներից և տնային պայմանների հաշվառումից` որոնք սովորաբար 
բնակարանի/կացարանի վերաբերյալ հարցեր են պարունակում:   
 
UN-HABITAT /ՄԱ Բնակության ծրագիր/ տարածաշրջանային և գլոբալ միտումները վեր հանելու 
նպատակով` ազգային աղբյուրներից ստցվող տվյալների հիման վրա հաշվարկում է վթարային 
կացարաններում ապրող բնակչության թվաքանակը:  
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունները, սովորաբար, անց են կացվում ամեն երեքից չորս 
տարին մեկ: Մարդահամարներն անցկացվում են 10 տարին մեկ: 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Կանանց (ավելի շատ, քան տղամարդկանց) համար տունը բացի հիմնական կացարան լինելուց, նաև 
կարևոր գործատեղ է, հասարակական շփումների և երեխաների մասին հոգ տանելու վայր:  Այն 
կարող է կնոջը ժամանակավորապես մոռացության տալ սոցիալական անկայունությունը և 
վայրագությունները:   Սոցիալական և տնտեսական խտրականության արդյունքում` կանայք կարող 
են դուրս մղվել բնակարանային խնդիրներին առնչվող բազմաթիվ հարցերին մասնակցությունից, 
ներառյալ` այդ ոլորտում քաղաքականության մշակումը, բնակարանային ռեսուրսների վերահսկումը, 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ժառանգության կամ սեփականության իրավունքը, համայնքի ստեղծումը կամ բնակարանի 
կառուցումը:  Նման խտրականությունը կարող է վտանգել կնոջ բնակարանային ապահովությունը և 
հետ պահել նրան տունը որպես սեփականություն տնօրինելու, ժառանգելու, վարձով տալու, 
վարձակալելու կամ բնակարանում կամ տվյալ հողակտորի վրա ապրել շարունակելու ցանկությունից:   
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Տվյալները դեռևս, ընդհանուր առմամբ, հասանելի չեն:  
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
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Geneva. Available  from http://www. unhabitat.org/programmes/landtenure/ 
13.asp. 
UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT) (2002). Expert Group Meeting on Urban 
Indicators – Secure Tenure, Slums and   Global  Sample   of  Cities.  Nairobi. Available  from  
http://www.unhabitat.org/ programmes/guo/documents/EGM  final report 4 Dec 02.pdf. 
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PROGRAMME (UN-HABITAT)  (2003). Guide to Monitoring Target 11:  Improving the  Lives of  100 
Million Slum Dwellers–Progress towards the Millennium Development  Goals. Nairobi. Available from  
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ՄԱ Բնակության ծրագիրը տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակով` ստանում է վթարային 
կացարանների վերաբերյալ տվյալներ` որոնք հիմնված են ազգային տվյալների վրա: Համադրելի 
տվյալներ դեռևս չեն ստացվել:   
 
Գործակալություն 
United Nations Human Settlements 
Programme 
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33. ԶՈՒՏ ՊՕԶ-Ը ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵՎ ՊԱԿԱՍ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐԻՆ, 
ՈՐՊԵՍ ՏՈԿՈՍ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 
ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
 
Սահմանում 
 
ՊՕԶ-ը ներառում է այն դրամաշնորհները և փոխառությունները, որոնք արտոնյալ պայմաններով 
տրամադրվում են ՏՀԶԿ-ի ցանկում ընդգրկված, օժանդակություն ստացող զարգացող երկրներին և 
տարածաշրջաններին` վերջիններիս տնտեսական զարգամանը և բարեկեցության բարելավմանը 
օժանդակելու նպատակով (եթե փոխառություն է, ապա առնվազն 25 տոկոսը որպես դրամաշնորհ): 
Տեխնիկական օժանդակությունը ևս ներառվում է: Ռազմական նպատակներով` դրամաշնորհների, 
փոխառությունների և վարկերի տրամադրումը բացառվում է: Նաև,  չի ներառվում առավել 
առաջընթաց ունեցող զարգացող կան անցումնային շրջանում գտնվող երկրներին /ԶԱԿ-ի 
սահմանման համապատասխան/ տրամադրվող օժանդակությունը:   
 
Դոնոր երկիրի համախառն ազգային եկամուտը (ՀԱԵ) շուկայական գներով` տեղական 
հաստատությունների,  և հատվածների համախառն առաջնային եկամուտների հանրագումարն է:  
ՀԱԵ-ը մինչև 1953թ.-ը Ազգային հաշիվների համակարգում շուկայական գներով կոչվում էր ՀՆԱ 
/համախառն ներքին արդյունք/ : Ի տարբերություն, ՀՆԱ-ի  ՀԱԵ-ն գործ ունի, ավելի շուտ, եկամտի 
(առաջնային եկամուտի) քան ավելացված արժեքի հետ:  
 
Զարգացման քաղաքականության հանձնաժողովի առաջարկով` Գլխավոր ասամբլեան, Տնտեսական և 
սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի միջոցով, որոշում կայացրեց պակաս զարգացած երկրների 
ցանկում  ընդգրկվելիք երկրների վերաբերյալ (ՊԶԵ-եր): 2004թ.-ի հունվարի դրությամբ, ցուցակն ըստ 
տարածաշրջանների ընդգրկում է հետևյալ երկրները`  Աֆրիկա;  Անգոլա, Բենինմ Բուրկինա Ֆասո, 
Բուրուդի, Կենտրոնական Աֆրիկյան հանրապետություն, Չադ, Կոմորոս, Կոնգոյի դեմոկրատական 
հանրապետություն, Ջիբոտի, Հասարակածային Գվինեա, Գվինեա-Բիսաու, Լեսոտո, Լիբերիա, 
Մադագասկար, Մալավիա, Մալի, Մավրիտանիա, Մոզամբիկ, Նիգերիա, Ռվանդա,  Սալ Տոմո և 
Պրինցիպ , Սենեգալ, Սիերա Լեոնե, Սոմալի, Սուդան, Տոգո, Ուգանդա, Տանզանիայի միացյալ 
հանրապետություն,  և Զամբիա: Ասիա և խաղաղ օվկիանոսի ավազան`  Աֆղանստան, Բանգլադեշ, 
Բութան, Կամբոջա, Կիրբաթի, Լաոսի դեմոկրատական հանրապետություն, Մալդվի, Մյանմար, 
Նեպալ, Սամոա, Սալոմոնյան կղզիներ, Թիմոր, Թուվալու, Վանուատու և Եմեն:   Լատինական 
Ամերիկա և Կարիբյան ծովածոց` Հաիթի:  
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով` համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
 
Հիմնավորում 
Նպատակ 8-ը անդրադառնում է այն ուղիներին, որոնցով զարգացած երկրները` շուկայի 
հասանելիությունը ապահովելու և պարտքը թեթևացնելու միջոցով, կարող են ավելի մեծ 
օժանդակություն ցույց տալ զարգացող երկրներին` նախորդ 7 նպատակներին հասնելու ուղղությամբ: 



 

 

2002թ. -ին Մոնտերեյում /Մեքսիկա/ կայացած Զարգացման նպատակով ֆինանսավորման հարցերին 
նվիրված համաժողովի ժամանակ խոշոր դոնորներն արտահայտեցին իրենց 
պատրաստակամությունը առավել կենտրոնանալու աղքատության կրճատման, կրթական, 
առողջապահական խնդիրների վրա` օգնելով երկրներին հասնել Հազարամյակի զարգացման 
նպատակներին: 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
ՀԱԵ-ն հավասար է ՀՆԱ-ին (որը շուկայական գներով ներկայացնում է ռեզիդենտ արտադրողի 
արտադրական գործունեության վերջնական արդյունքը) հանած ոչ ռեզիդենտներին /օտարերկրյա 
միավորումներ/ վճարվող առաջնային եկամուտները, գումարած ոչ ռեզիդենտներից ստացվելիք 
առաջնային եկամուտները: Այլ խոսքով, ՀԱԵ հավասար է ՀՆԱ-ին` հանած արտադրության և 
ներկրման հարկերը (ավելի քիչ դոտացիաներ), աշխատողներին փոխհատուցումները և այլ երկրներին 
վճարվելիք գույքահարկը, գումարած այլ երկրներից ստացվելիք ապրանքը:    
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները ստացվում են ՏՀԶԿ /ԶԱԿ-ի կողմից  
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տարեկան մեկ անգամ: 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE 

(2003). Internet site http://www. oecd.org/dac . Paris. 
ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE 

(annual). Development Co-opera- tion Report. Paris. 
ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.   DEVELOPMENT   ASSISTANCE 

COMMITTEE  (annual). International Development Statistics. CD-ROM. Paris. UNITED NATIONS 

(2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet  site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED  NATIONS, COMMISSION OF THE  EUROPEAN COMMUNITIES, INTERNATIONAL  MONETARY  FUND, ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-OPERATION and DEVELOPMENT   AND   WORLD    BANK    (1994). System  of  National Accounts  
1993  (SNA 
1993),  Series  F, No.2, Rev. 4.  Sales  No. E.94.XVII.4.  Available   with  updates   at http://unstats. 
un.org/unsd/sna1993. UNITED  NATIONS  OFFICE OF  THE  HIGH REPRESENTATIVE   FOR    THE   

LEAST   DEVELOPED COUNTRIES, LANDLOCKED  DEVELOPING  COUNTRIES AND  SMALL  ISLAND  DEVELOPING  STATES  

(2003). Internet site http://www.un.org/ohrlls. 
 
Գործակալություններ 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն, Զարգացմանն աջակցող խումբ 
 

 
 
34. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՎ ԲԱՇԽՎԱԾ ՊՕԶ-Ի 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՆՈՒՆԴ, ԱՆՎՏԱՆԳ ՋՈՒՐ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ) 
Սահմանում 
Պաշտոնական օժանդակում զարգացմանը /ՊՕԶ/ ներառում է այն դրամաշնորհները և 
փոխառությունները, որոնք արտոնյալ պայմաններով տրամադրվում են ՏԶՀԿ-ի ցանկում ընդգրկված, 
օժանդակություն ստացող զարգացող երկրներին և տարածաշրջաններին` վերջիններիս տնտեսական 



 

 

զարգամանը և բարեկեցության բարելավմանը օժանդակելու նպատակով (եթե փոխառություն է, ապա 
առնվազն 25 տոկոսը որպես դրամաշնորհ): Տեխնիկական օժանդակությունը ևս ներառվում է: 
Ռազմական նպատակներով` դրամաշնորհների, փոխառությունների և վարկերի տրամադրումը 
բացառվում է: Նաև,  չի ներառվում առավել առաջընթաց ունեցող զարգացող կան անցումնային 
շրջանում գտնվող երկրներին /ԶԱԿ-ի սահմանման համապատասխան/ տրամադրվող 
օժանդակությունը:  Երկկողմանի ՊՕԶ-ը մի երկրի օժանդակությունն է մյուսին:  
 
Հիմնական կրթությունը ներառում է տարրական կրթությունը, կյանքի հմտությունների ուսուցումը 
երեխաների և չափահասների համար, վաղ մանկական կրթությունը:  Առաջնային 
առողջապահությունը ներառում է հիմնական առողջապահական ծառայությունները, հիմնական 
առողջապահական ենթակառուցվածքները, հիմնական սնուցումը, վարակիչ հիվանդությունների 
վերահսկումը, առողջության վերաբերյալ հարցերի ուսուցումը և առողջապահական հիմնարկների 
աշխատակազմի ուսուցումը:   (Անվտանգ ջրի և կոյուղու համար` տես Ցուցանիշներ 30 և 31): 
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
 
Հիմնավորում 
1995թ.-ին Կոպենհագենում կայացած համաշխարհային գագաթաժողովի ժամանակ առաջարկվեց 
ՙշահագրգիռ զարգացած և զարգացող երկրների կողմից` միջինում ՊՕԶ-ի 20 տոկոսը և ազգային 
բյուջեի 20 տոկոսը` համապատասխանաբար, տրամադրել հիմնական սոցիալական ծրագրերին՚:  Այս 
ծրագրերը ներառում են հիմնական կրթությունը, առաջնային առողջապահությունը, բնակիչներին 
ուղղված և վերարտադրողական առողջապահական ծրագրերը, ինչպես նաև աղքատությանը միտված 
անվտանգ ջրի և կոյուղու ապահովման ծրագրերը:  
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները հավաքվում են ՏՀԶԿ Զարգացմանն աջակցող խմբի կողմից:  
 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տարեկան մեկ անգամ: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Անվտանգ ջրի և կոյուղու ապահովման նպատակով օժանդակությունը սահմանվում է որպես 
հիմնական սոցիալական ծառայությունների մաս, եթե այն ուղղված է աղքատ խավին:  
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION AND  DEVELOPMENT.  DEVELOPMENT   ASSISTANCE COMMITTEE (2003). 
Internet site http://www. oecd.org/dac. Under Topics, select: Aid sta- tistics, Aid effectiveness  and donor prac- 



 

 

tices  or  Millennium Development  Goals. Paris. 
ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION AND  DEVELOPMENT.  DEVELOPMENT   ASSISTANCE COMMITTEE 

(annual). Development Co-opera- tion Report. Paris. 
ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION AND  DEVELOPMENT.  DEVELOPMENT   ASSISTANCE COMMITTEE 

(annual). International Development Statistics CD-ROM. Paris. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org . 
 
Գործակալություններ 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն, Զարգացմանն աջակցող խումբ 
 
 
 

35. ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՉԿԱՊՎԱԾ ՏՀԶԿ/ ԶԱԿ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՊՕԶ-Ի 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ 
 
Սահմանում 
Պաշտոնական օժանդակում զարգացմանը /ՊՕԶ/ ներառում է այն դրամաշնորհները և 
փոխառությունները, որոնք արտոնյալ պայմաններով տրամադրվում են ՏԶՀԿ-ի ցանկում ընդգրկված, 
օժանդակություն ստացող զարգացող երկրներին և տարածաշրջաններին` վերջիններիս տնտեսական 
զարգամանը և բարեկեցության բարելավմանը օժանդակելու նպատակով (եթե փոխառություն է, ապա 
առնվազն 25 տոկոսը որպես դրամաշնորհ): Տեխնիկական օժանդակությունը ևս ներառվում է: 
Ռազմական նպատակներով` դրամաշնորհների, փոխառությունների և վարկերի տրամադրումը 
բացառվում է: Նաև,  չի ներառվում առավել առաջընթաց ունեցող զարգացող կան անցումնային 
շրջանում գտնվող երկրներին /ԶԱԿ-ի սահմանման համապատասխան/ տրամադրվող 
օժանդակությունը:  Երկկողմանի ՊՕԶ-ը մի երկրի օժանդակությունն է մյուսին, որի համար 
համապատասխան ապրանքները և ծառայությունները ամբողջապես կամ անվճար կարող են գնվել 
ցանկացած երկրից: 
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
 
Հիմնավորում 
Օժանդակության պայմանագրերով նախատեսված  գնումները դոնոր երկրների մատակարարների 
վրա ամրագրելով` էականորեն կրճատվում է ծախսերի արդյունավետությունը: Ընդունելով այս 
փաստը` ՏՀԶԿ/ԶԱԿ անդամ երկրները մեծացրել են իրեն օժանդակության պայմանների հետ 
չկապված հատվածը: Պակաս զարգացած երկրներին պայմանների հետ չկապված աջակցության 
մասնաբաժինը համեմատաբար դանդաղ է  աճում, սակայն, իրավիճակը հնարավոր է բարելավվի 
ԶԱԿ-ի նոր` Պակաս զարգացած երկրներին առանց պայմանների պաշտոնական օժանդակությունը 
մեծացնելու որոշմամբ:     



 

 

 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները հավաքվում են ՏՀԶԿ Զարգացմանն աջակցող խմբի կողմից:  
 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տարեկան մեկ անգամ: 
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (2003).  
Internet  site  http://www.oecd.org/ dac . Under Topics, select: Aid statistics, Aid effectiveness   and   donor   
practices   or Millennium Development Goals. Paris. ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (annual). Development Co-operation Report. 
Paris. 
ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (annual).
 International Development Statistics. CD-ROM. Paris. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org . 
UNITED      NATIONS.    OFFICE     OF      THE     HIGH REPRESENTATIVE     FOR    THE   LEAST   DEVELOPED COUNTRIES, 
LANDLOCKED  DEVELOPING  COUNTRIES AND  SMALL  ISLAND  DEVELOPING  STATES  (2003). Internet site 
http://www.un.org/ohrlls  . 
 
Գործակալություններ 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն, Զարգացմանն աջակցող խումբ 
 

 
336. ԴԵՊԻ ԾՈՎ ԵԼՔ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՍՏԱՑՎԱԾ ՊՕԶ-Ը, ՈՐՊԵՍ ԻՐԵՆՑ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԻ 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ   
 
Սահմանում 
ՊՕԶ-ը ներառում է այն դրամաշնորհները և փոխառությունները, որոնք արտոնյալ պայմաններով 
տրամադրվում են ՏԶՀԿ-ի ցանկում ընդգրկված, օժանդակություն ստացող զարգացող երկրներին և 
տարածաշրջաններին` վերջիններիս տնտեսական զարգամանը և բարեկեցության բարելավմանը 
օժանդակելու նպատակով (եթե փոխառություն է, ապա առնվազն 25 տոկոսը որպես դրամաշնորհ): 
Տեխնիկական օժանդակությունը ևս ներառվում է: Ռազմական նպատակներով` դրամաշնորհների, 
փոխառությունների և վարկերի տրամադրումը բացառվում է: Նաև,  չի ներառվում առավել 
առաջընթաց ունեցող զարգացող կան անցումնային շրջանում գտնվող երկրներին /ԶԱԿ-ի 
սահմանման համապատասխան/ տրամադրվող օժանդակությունը:   
 
Ստացող երկիրի համախառն ազգային եկամուտը (ՀԱԵ) շուկայական գներով` տեղական 
հաստատությունների,  և հատվածների համախառն առաջնային եկամուտների հանրագումարն է:  
ՀԱԵ-ը մինչև 1953թ.-ը Ազգային հաշիվների համակարգում շուկայական գներով կոչվում էր ՀՆԱ 
/համախառն ներքին արդյունք/ : Ի տարբերություն, ՀՆԱ-ի  ՀԱԵ-ն գործ ունի, ավելի շուտ, եկամտի 
(առաջնային եկամուտի) քան ավելացված արժեքի հետ:  
 
Ըստ տարածաշրջանի, դեպի ծով ելք չունեցող Աֆրիկյան երկրներն են` Բոտսվանա, Բուրկինո Ֆասո, 
Բուրունդի, Կենտրոնական Աֆրիկայան հանրապետություն, Չադ, Եթովպիա, Լեսոտո, Մալավիա, 
Մալի, Նիգերիա, Ռուանդա, Սվազիլենդ, Ուգանդա, Զամբիա, Զիմբաբվե: Ասիայի և 
Խաղաղօվկյանոսյան ավազանի երկրներն են`  Աֆղանստանա, Ադրբեջան, Բութան, Ղազախստան, 



 

 

Ղրղզստան, Լաոսի ժողովրդավարական հանրապետություն, Մոնղոլիա, Նեպալ, Տաջիկստան, 
Թուրքմենական հանրապետություն, և Ուզբեկստան: Եվրոպական երկրներն են` նախկին 
Հարավսլավիան և Մոլդովական հանրապետությունը (2003թ-ից); Լատինական Ամերիկայի և 
Կարիբյան ավազանի երկրներն են` Բոլիվիան և Պարագվայը:  
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
Հիմնավորում 
Այս ցուցանիշն ուղղված է դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների հատուկ կարիքներին` 
զարգացման ուղղությամբ վերջիններիս նպատակին հասնելու համար:  
 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները հավաքվում են Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 
Զարգացմանն աջակցող հանձնաժողովի կողմից:   
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տարեկան մեկ անգամ 
 
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION   AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (2003).    
Internet    site   http://www.oecd. org/dac.   Under Topics, select: Aid statis- tics, Aid effectiveness and donor 
practices or Millennium Development  Goals. Paris. ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION   AND 

DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (annual). Development Co-operation Report. 
Paris. 
ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION  AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (annual).
 International Development Statistics. CD-ROM. Paris. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED  NATIONS, COMMISSION OF THE  EUROPEAN COMMUNITIES, INTERNATIONAL  MONETARY  FUND, ORGANISATION  

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT    and  WORLD    BANK    (1994). System  of  National Accounts  
1993  (SNA 
1993), Series F, No.2, Rev.   4.   Sales No. E.94.XVII.4.  Available   with  updates   at 
http://unstats.un.org/unsd/sna1993. UNITED     NATIONS.    OFFICE     OF      THE     HIGH REPRESENTATIVE     FOR    THE   

LEAST   DEVELOPED COUNTRIES, LANDLOCKED  DEVELOPING  COUNTRIES AND  SMALL  ISLAND  DEVELOPING  STATES  

(2003). Internet site http://www.un.org/ohrlls. 
 
Գործակալություններ 
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37. ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՓՈՔՐ ԿՂԶԻ-ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ 
ՊՕԶ-Ը, ՈՐՊԵՍ ԻՐԵՆՑ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԻ 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ 
  
Սահմանում 
 
ՊՕԶ-ը ներառում է այն դրամաշնորհները և փոխառությունները, որոնք արտոնյալ պայմաններով 
տրամադրվում են ՏՀԶԿ-ի ցանկում ընդգրկված, օժանդակություն ստացող զարգացող երկրներին և 
տարածաշրջաններին` վերջիններիս տնտեսական զարգամանը և բարեկեցության բարելավմանը 
օժանդակելու նպատակով (եթե փոխառություն է, ապա առնվազն 25 տոկոսը որպես դրամաշնորհ): 
Տեխնիկական օժանդակությունը ևս ներառվում է: Ռազմական նպատակներով` դրամաշնորհների, 
փոխառությունների և վարկերի տրամադրումը բացառվում է: Նաև,  չի ներառվում առավել 
առաջընթաց ունեցող զարգացող կան անցումնային շրջանում գտնվող երկրներին /ԶԱԿ-ի 
սահմանման համապատասխան/ տրամադրվող օժանդակությունը:   
Ստացող երկիրի համախառն ազգային եկամուտը (ՀԱԵ) շուկայական գներով` տեղական 
հաստատությունների,  և հատվածների համախառն առաջնային եկամուտների հանրագումարն է:  
ՀԱԵ-ը մինչև 1953թ.-ը Ազգային հաշիվների համակարգում շուկայական գներով կոչվում էր ՀՆԱ 
/համախառն ներքին արդյունք/ : Ի տարբերություն, ՀՆԱ-ի  ՀԱԵ-ն գործ ունի, ավելի շուտ, եկամտի 
(առաջնային եկամուտի) քան ավելացված արժեքի հետ:  
 
Ըստ տարածաշրջանի, դեպի ծով ելք չունեցող Աֆրիկյան երկրներն են` Բոտսվանա, Բուրկինո Ֆասո, 
Բուրունդի, Կենտրոնական Աֆրիկայան հանրապետություն, Չադ, Եթովպիա, Լեսոտո, Մալավիա, 
Մալի, Նիգերիա, Ռուանդա, Սվազիլենդ, Ուգանդա, Զամբիա, Զիմբաբվե: Ասիայի և 
Խաղաղօվկյանոսյան ավազանի երկրներն են`  Աֆղանստանա, Ադրբեջան, Բութան, Ղազախստան, 
Ղրղզստան, Լաոսի ժողովրդավարական հանրապետություն, Մոնղոլիա, Նեպալ, Տաջիկստան, 
Թուրքմենական հանրապետություն, և Ուզբեկստան: Եվրոպական երկրներն են` նախկին 
Հարավսլավիան և Մոլդովական հանրապետությունը (2003թ-ից); Լատինական Ամերիկայի և 
Կարիբյան ավազանի երկրներն են` Բոլիվիան և Պարագվայը:  
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
 
Հիմնավորում 



 

 

Ցուցանիշը արտացոլում է փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները: Այդ խմբի երկրներն ունեն 
մեկ շնչին ընկնող եկամտի հաշվով մեծ տարբերություններ և ներառում են պակաս զարգացած 
երկրներից մինչև բարձր եկամուտ ունեցող երկրները:   Պակաս զարգացած երկրները շարունակական 
օժանդակության կարիք ունեն, որը պետք է խիստ վերահսկվի:   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները ստացվում են ՏՀԶԿ /ԶԱԿ-ի կողմից:  
 
 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տարեկան մեկ անգամ: 
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION   AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (2003).  
Internet  site  http://www.oecd.org/ dac. Under Topics, select: Aid statistics, Aid effectiveness   and   donor   
practices   or Millennium Development Goals. Paris. ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION   AND 

DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (annual). Development Co-operation Report. Paris. 
ORGANISATION   FOR   ECONOMIC   CO-OPERATION  AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (annual). 
International Development Statistics. CD-ROM. Paris. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED  NATIONS, COMMISSION OF THE  EUROPEAN 

COMMUNITIES, INTERNATIONAL  MONETARY  FUND, 
ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT    and   WORLD    BANK    (1994). System  of  
National Accounts 1993  (SNA 
1993),  Series  F, No.2, Rev. 4.  Sales  No. E.94.XVII.4.  Available   with  updates  from http://unstats.un.org/ 
unsd/sna1993. UNITED      NATIONS.    OFFICE     OF      THE     HIGH REPRESENTATIVE     FOR    THE   LEAST   DEVELOPED 

COUNTRIES, LANDLOCKED  DEVELOPING  COUNTRIES AND  SMALL  ISLAND  DEVELOPING  STATES  (2003). Internet site 
http://www.un.org/ohrlls. 
 
Գործակալություններ 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն, Զարգացմանն աջակցող խումբ 

 
 

38. ¼²ð¶²ò²Ì ºðÎðÜºðÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð ²ÜØ²øê ²ðî²Ð²ÜØ²Ü Ø²êÜ²´²ÄÆÜÀ 
(²ðÄºø²ÚÆÜ ²ðî²Ð²ÚîàôÂÚ²Ø´` ´²ò²èàôÂÚ²Ø´ ¼ºÜøÀ) ¼²ð¶²òàÔ ºì ä²Î²ê 
¼²ð¶²ò²Ì  
 
Սահմանում 
Ներկրումը և ապրանքների ներկրման արժեքը (առևտրային ապրանքներ) այն ապրանքներն են, որոնք 
անցնելով տվյալ երկրի տնտեսական տարածք` ավելացնում են վերջինիս նյութական միջոցների 
պաշարները:  Ապրանքների` պարզապես տվյալ տարածքով տեղափոխումը (տրանզիտային 
ապրանքներ) կամ ժամանակավորապես ընդունված ապրանքները (բացառությամբ մշակելու 
նպատակով բերված ապրանքը) չեն ավելացնում տվյալ երկրի նյութական միջոցները, և, ուստի, չեն 
ներառվում միջազգային առևտրային ապրանքների տվյալներում /վիճակագրությունում/: Շատ 
դեպքերում, երկրի տնտեսական տարածքը համընկնում է վերջինիս մաքսային տարածքի հետ, որն 
այն տարածքն է, որտեղ ամբողջությամբ կիրառվում են տվյալ երկրի մաքսային օրենքները:   
 
Մաքսատուրքից ազատված ապրանքները արտահանված ապրանքներն են (բացառությամբ 



 

 

զինամթերքը), որոնք ստացվում են զարգացող երկրներից և զարգացած երկրների կողմից  ընդունվում 
են առանց սահմանված սակագների:  
ՄԱԿ-ի համակարգում չկա մի ընդունված համաձայնագիր, որով տարանջատվեն /սահմանվեն/  
զարգացող և զարգացած երկրները կամ տարածաշրջանները: Գործնականում ընդունված է, 
Ասիայում` Ճապոնիան,  Հյուսիսային Ամերիկայում` ԱՄՆ-ն և Կանադան, Օվկիանի ավազանում` 
Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան և Եվրոպան համարել ՙզարգացած երկրներ՚ կամ տարածաշրջաններ: 
Միջազգային առևտրի վիճակագրության մեջ Հարավաֆրիկյան մաքսային միությունը ևս դիտվում է 
որպես զարգացած տարածաշրջան, Իսրայելը ևս զարգացած երկիր է դիտվում,  նախկին 
Հարավսլավիայի տարածքում ձևավորված երկու պետությունները դիտվում են որպես ՙզարգացող 
երկրներ՚, և արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ եվրոպական երկրները չեն ներառվել ոչ զարգացած և ոչ էլ 
զարգացող երկրների ցանկում: 
 
Զարգացման քաղաքականության հանձնաժողովի առաջարկով Գլխավոր ասամբլեան` Տնտեսական և 
սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի միջոցով որոշում կայացրեց պակաս զարգացած երկրների 
ցանկում  ընդգրկվելիք երկրների վերաբերյալ (ՊԶԵ-եր): 2004թ.-ի հունվարի դրությամբ, ցուցակն ըստ 
տարածաշրջանների ընդգրկում է հետևյալ երկրները`  Աֆրիկա;  Անգոլա, Բենինմ Բուրկինա Ֆասո, 
Բուրուդի, Կենտրոնական Աֆրիկյան հանրապետություն, Չադ, Կոմորոս, Կոնգոյի դեմոկրատական 
հանրապետություն, Ջիբոտի, Հասարակածային Գվինեա, Գվինեա-Բիսաու, Լեսոտո, Լիբերիա, 
Մադագասկար, Մալավիա, Մալի, Մավրիտանիա, Մոզամբիկ, Նիգերիա, Ռվանդա,  Սալ Տոմո և 
Պրինցիպ   Saւ Tomռ and Principe, Սենեգալ, Սիերա Լեոնե, Սոմալի, Սուդան, Տոգո, Ուգանդա, 
Տանզանիայի միացյալ հանրապետություն,  և Զամբիա: Ասիա և խաղաղ օվկիանոսի ավազան`  
Աֆղանստան, Բանգլադեշ, Բութան, Կամբոջա, Կիրբաթի, Լաոսի դեմոկրատական հանրապետություն, 
Մալդվի, Մյանմար, Նեպալ, Սամոա, Սալոմոնյան կղզիներ, Թիմոր, Թուվալու, Վանուատու և Եմեն:   
Լատինական Ամերիկա և Կարիբյան ծովածոց` Հաիթի:  
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս վերահսկել զարգացող երկրների համար առևտրի 
խոչընդոտների վերացման գործընթացը, և խրախուսել Հազարամյակի Զարգացման նպատակների 
ուղղությամբ աշխատանքները: Զարգացող երկրների աղքատ բնակչությունը հիմնականում զբաղվում 
է գյուղատնտեսությամբ և ծանր աշխատանք պահանջող արտադրությունում` հատվածներ, որոնց 
նկատմամբ առևտրի խոչընդոտներն առավել ընդգծված են: Ապրանքների առևտր խոչընդոտները 
վերացնելով` կարելի է էականորեն մեծացնել աճը այդ երկրներում: 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
 
Իրենց արտահանումը գնահատելու նպատակով` պետությունները կարող են ընտրել ազատ 
/անվճար/սահմանում արժեքները (ա.ս.),  որը ներառում է միայն գործարքի արժեքը և ապրանքը 
արտահանող երկրի սահման հասցնելու ծառայությունների արժեքը կամ ապրանքի, ապահովագրման, 
փոխադրման (ա.ա.փ.) արժեքները, որոնք այս արժեքին ավելացնում են արտահանող երկրի 



 

 

սահմանից ներկրող երկրի սահման բեռների տեղափոխման արժեքը: Առանձնահատուկ տուրքերը` 
որոնք հայտարարագրված արժեքի նաս չեն կազմում, կարող են ներառվել կամ դուրս թողնվել 
սահմանում առանց մաքսատուրքի տեղափոխվող ապրանքների հաշվարկներից:    
 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները հաշվարկվում են ՄԱ Առևտրի և զարգացման հարցերով գիտաժողովի և Առևտրի 
միջազգային կազմակերպության կողմից` խորհրդակցելով Համաշխարհային բանկի հետ, Առևտրի 
վերլուծության և Տեղեկատվական համակարգի  (TRAINS) CD-ROM, version 8 (2002)-ով: 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Ցուցանիշի վերաբերյալ տվյալները ստացվում են միայն համաշխարհային մակարդակով: 
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
UNITED  NATIONS  (1998).  International Merchandise Trade Statistics  –  Concepts and Definitions, 
Series M, No. 52, Rev. 2. Sales No. E.98.XVII.16. Available  from http://  unstats.un.org/unsd/pubs (A, C, E, F, R, 
S). 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED  NATIONS, COMMISSION OF THE  EUROPEAN COMMUNITIES, INTERNATIONAL  MONETARY  FUND, ORGANISATION  

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT    and  WORLD    BANK    (1994). System  of  National Accounts  
1993  (SNA 
1993),  Series  F, No.2, Rev. 4.  Sales  No. E.94.XVII.4,  para.  7.66  for import duties. Available  with updates  at  
http://unstats. un.org/unsd/sna 1993. 
UNITED   NATIONS  CONFERENCE  ON TRADE   AND DEVELOPMENT   (2003).  Trade  Analysis  and Information System 
(TRAINS). Internet site http://r0.unctad.org/trains. Geneva. 
UNITED      NATIONS.    OFFICE     OF      THE     HIGH REPRESENTATIVE     FOR    THE   LEAST   DEVELOPED COUNTRIES, 
LANDLOCKED  DEVELOPING  COUNTRIES AND  SMALL  ISLAND  DEVELOPING  STATES  (2003). Internet site  
http://www.un.org/ohrlls. WORLD     CUSTOMS      ORGANIZATION      (1996). Harmonized Commodity  Description 
and Coding   Systems,   Second  Edition  (HS). Brussels. English, French. 
 
Տարբեր երկրներից ստացված տվյալների միջև անհամապատասխանությունները դրանք դարձնում են 
միջազգայնորեն անհամադրելի:   
 
Գործակալություն 
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն 
 

39. ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, 
ՏԵՔՍՏԻԼ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՀԱՄԱՐ 
ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԻՋԻՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ  
 
Սահմանում 
Միջին սակագները բոլոր ad valorem սակագների պարզ միջինն է (սակագներ, որոնք հիմնված են 
ներկրման արժեքի վրա), որոնք կիրառելի են զարգացած երկրների երկկողմանի ներկրման համար:  
Գյուղատնտեսական արտադրանքը ներառում է բուսական և կենդանակն ծագում ունեցող 
ապրանքները, ներառյալ ծառերի բերքը, հանած` փայտանյութը և ձկնեղենը:  Պատրաստի հագուստը և 
տեքստիլ արտադրությունը ներառում են բնական և արհեստական մանրաթելերը և կտորները և 
դրանցից կարված հագուստը կամ հագուստի պարագաները: 
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 



 

 

Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս վերահսկել զարգացող երկրների համար առևտրի 
խոչընդոտների վերացման գործընթացը, և խրախուսել Հազարամյակի Զարգացման նպատակների 
ուղղությամբ աշխատանքները: Զարգացող երկրների աղքատ բնակչությունը հիմնականում զբաղվում 
է գյուղատնտեսությամբ և ծանր աշխատանք պահանջող արտադրությունում` հատվածներ, որոնց 
նկատմամբ առևտրի խոչընդոտներն առավել ընդգծված են: Ապրանքների առևտր խոչընդոտները 
վերացնելով` կարելի է էականորեն մեծացնել արտադրության աճը այդ երկրներում: 
 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Միջին սակագները հաշվարկելու համար, Համահարթեցված համակարգի վեցանիշ երկկողմ հոսքին 
նույն կշիռն է տրվում: Այնուհետև, յուրաքանչյուր զարգացած երկրի վերաբերյալ ստացված 
արդյունքները գումարվում են ` ստանդարտ ներկրման  սխեման օգտագործելով որպես բոլոր 
ներմուծողների կշռի սխեմա:  Ստանդարտ կշռված սխեման բոլոր զարգացած շուկաների միջին 
ներկրման կառուցվածքն է` զարգացող և պակաս զարգացած երկրներից ներկրման համար:  
Կիրառվող սակագները, առկա ad valorem տոկոսներն են /չափը/ (սակագներ, որոնք հիմնված են 
ներկրման արժեքի վրա) ` ներառյալ ամենից արտոնյալ և ոչ արտոնյալ երկրները:  Քանի որ 
հնարավոր չէ non-ad valorem –ը վերափոխել իրենց ad  valorem համարժեքների, non-ad valorem բոլոր 
սակագնային տողերը իրենց տոկոսներով /չափերով/ հաշվարկից հանվում են:  Սա հատկապես 
անդրադառնում է գյուղատնտեսական արտադրանքի վրա, որտեղ Համահարթեցված վեցանիշ 
համակարգի արտադրանքի դասերի /կատեգորիա/ մոտ 25 տոկոսը ներառում են առնվազն մեկ  ոչ-ad 
valorem (սակագներ, որոնք հիմնված չեն ներկրման արժեքի վրա), սակագնային տող: Հետևաբար, 
մինչև ոչ- -ad valorem սակագների հաշվարկման մեթոդաբանություն մշակելը` տվյալների նախնական 
շարքից գյուղատնտեսական տվյալները հանվում են:  
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները հաշվարկվում են ՄԱ Առևտրի և զարգացման հարցերով գիտաժողովի և Առևտրի 
միջազգային կազմակերպության կողմից` խորհրդակցելով Համաշխարհային բանկի հետ, Առևտրի 
վերլուծության և Տեղեկատվական համակարգի  (TRAINS) CD-ROM, version 8 (2002)-ով. Organisation for 
Economic Co-operation  and  Development  database, 
www.oecd.org. Agricultural Market  Access 
Database, http://www.amad.org. 
 
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Գոյություն ունի միջին սակագների երկու տեսակ` պարզ միջին սակագներ, որոնք կիրառվում են 
նպատակների մոնիտորինգի նպատակով և կշռված միջին: Հաճախ պարզ միջին սակագները 
սակագների պաշտպանվածության ավելի  լավ ցուցանիշներ են, քան կշռված սակագները, քանի որ 
բարձր սակագները չեն նպաստում առևտրի զարգացմանը և կրճատում են դրանց նկատմամբ 
կիրառվող կշիռները` որոնք անկում են ապրում:    



 

 

 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
UNITED  NATIONS  (1998).  International Merchandise Trade Statistics – Concepts and Definitions, Series M, 
No. 52, Rev. 2.  Sales No.  E.98.XVII.16.  Available  from  http:// unstats.un.org/unsd/pubs (A, C, E, F, R, S). 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet  site 
http://millenniumindicators.un.org. 
WORLD  CUSTOMS  ORGANIZATION     (1996). Harmonized Commodity  Description and Coding   System   (HS),   
Second   Edition. Brussels. English, French. 
 
Տարբեր երկրներից ստացված տվյալների միջև անհամապատասխանությունները դրանք դարձնում են 
միջազգայնորեն անհամադրելի:   
 
Գործակալություն 
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն 



 

 

40. ՏՀԶԿ ԵՐԿՐՆԵՐԻՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՏՈԿՈՍ ԻՐԵՆՑ ՀՆԱ-Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
 
Սահմանում 
Գյուղատնտեսական աջակցությունը թե տեղաբնական, և, թե օտարերկրյա հարկատուների և 
սպառողների բոլոր համախառն տրանսֆերտների տարեկան դրամային արժեքն է (այն 
դոտացիաներից, որոնք գոյանում են գյուղատնտեսությանը աջակցելու նպատակով` վարվող 
քաղաքականության արդյունքում), դրանց արդյունքում բյուջեի զուտ մուտքերը` անկախ նպատակից և 
գյուղացիական տնտեսության վրա ազդեցությունից և եկամուտից կամ էլ գյուղացիական 
տնտեսության արտադրանքի սպառումից: 
 
Գյուղատնտեսկան ապրանքների դեպքում, աջակցության ընդհանուր գումարը ներկայացնում է 
գյուղատնտեսական քաղաքականության վրա հարկատուների և սպառողների ծախսերի 
հանրագումարը: ՀՆԱ տոկոսի տեսքով ներկայացնելու դեպքում` ընդհանուր աջակցության 
գնահատականը` տնտեսության կատարած ընդհանուր ծախսերի ցուցանիշն  է:  
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
 
Հիմնավորում 
Թափանցելով օտարերկրյա շուկաներ, զարգացող երկրները ոչ միայն սակագների հետ կապված 
խնդիրներ են ունենում,  այլև մրցակցության խնդիր` զարգացող երկրներում պետության կողմից 
դոտացիաներ ստացող տեղական արտադրողի ապրանքների հետ: Դոհայի հանդիպման զարգացման 
օրակարգի խնդիրներն է հետագայում կրճատել արտադրությունը և առևտուրը քայքայող 
աջակցությունը և քաղաքականություններ իրականացնել` թե տեղական, և, թե միջազգային 
նպատակներին հասնելու` և լավ գործող շուկաներ ձևավորելու ուղղությամբ:    
 
 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Գյուղատնտեսության ընդհանուր աջակցության հաշվարկը ներառում է առևտրային խոչընդոտները 
հաղթահարելու նպատակով` անհատ գյուղմթերք արտադրողներին /գյուղացիներին/ տրվող 
աջակցությունը, որը թույլ է տալիս նրանց արտադրանքի գները, որոնք շուկայականից բարձր են, 
կրճատել, բյուջեից վճարվող գումարները,  ներդրումային դոտացիաները, սննդի արտադրության 
սուբսիդավորումը և ընդհանուր առմամբ, գյուղատնտեսությանը ուղղված ընդհանուր 



 

 

ծառայություններին աջակցությունը:     
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Ամենամյա կտրվածքով: 
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Ըստ երկրների` ընդհանուր աջակցության ծավալների` որպես ՀՆԱ տոկոս,  հաշվարկները 
արտացոլում են աջակցության մակարդակը և գյուղատնտեսական արտադրության մասնաբաժինը 
երկրի տնտեսության մեջ: Ժամանակի ընթացքում տեղ գտած փոփոխությունները արտացոլում են 
աջակցության մակարդակի, տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության դերի, ինչպես նաև տնտեսության 
աճի  փոփոխությունները:   
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Գործակալություններ 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 
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Սահմանում 
ՊՕԶ-ը ներառում է այն դրամաշնորհները և փոխառությունները, որոնք արտոնյալ պայմաններով 
տրամադրվում են ՏԶՀԿ-ի ցանկում ընդգրկված, օժանդակություն ստացող զարգացող երկրներին և 
տարածաշրջաններին` վերջիններիս տնտեսական զարգամանը և բարեկեցության բարելավմանը 
օժանդակելու նպատակով (եթե փոխառություն է, ապա առնվազն 25 տոկոսը որպես դրամաշնորհ): 
Տեխնիկական օժանդակությունը ևս ներառվում է: Ռազմական նպատակներով` դրամաշնորհների, 
փոխառությունների և վարկերի տրամադրումը բացառվում է: Նաև,  չի ներառվում առավել 
առաջընթաց ունեցող զարգացող կան անցումնային շրջանում գտնվող երկրներին /ԶԱԿ-ի սահմանման 
համապատասխան/ տրամադրվող օժանդակությունը:   



 

 

 
Առևտրային ներուժի զարգացման միջոցով` ստացող երկրին հնարավորություն է տրվում;  
գ Ձևակերպել և ներդնել առևտրի զարգացմանն ուղղված ռազմավարություններ և 
ապահովել համապատասխան միջավայր` արտահանումների ծավալները և ավելացված արժեքը 
մեծացնելու համար, ապահովել արտահանվող ապրանքների բազմազանությունը, և ներգրավել 
օտարերկրյա ներդրումներ` աշխատատեղեր բացելու և առևտուրը զարգացնելու նպատակով;    
գ Խթանել տեղական արտադրողին և խրախուսել առևտրին միտված արտադրությունները;  
գ Մասնակցել և պաշտպանել իր հաստատությունների շահերը բանակցություններում և 
տարբեր գործընթացներում` ձևավորելով ազգային առևտրային քաղաքականությունը` ապահովելով 
միջազգային կանոնակարգերին և պրակտիկային համապատասխանությունը:   Այս 
գործունեությունները դասակարգված են ԱՀԿ/ՏՀԶԿ Առևտրին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ 
Տեխնիկական օժանդակության և Ներուժի ձևավորման / Trade-Related Technical Assistance  and  
Capacity-Building/  վերաբերյալ զեկույցներում (2002թ.):  Զեկույցում այն ներկայացված է երկու դասով 
/կատեգորիաներով/` առևտրային քաղաքականություն և կանոնակարգեր  (բաժանված 19 
ենթադասերի) և առևտրի զարգացում (բաժանված վեց ենթադասերի): 
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
Հիմնավորում 
2001 թ.-ին Դոհայում տեղի ունեցած Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության նախարարների 
վերոնշյալ չորրորդ համաժողովում`  դոնորները իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին 
մեծացնելու օժանդակությունը զարգացող երկրներին, մասնավորապես, պակաս զարգացած 
երկրներին` մեծացնելով վերջիններիս առևտրային ներուժը և օժանդակելով նրանց ինտեգրմանը 
համաշխարհային շուկա: 
 
 
Ցուցանիշի համար հավաքվող տվյալները հնարավորություն կտան վերահսկել առևտրի հարցերով 
զարգացման պաշտոնական  օժանդակությանն առնչվող հետևյալ խնդիրները` 
 
գ տրամադրվող` առևտրի զարգացմանն ուղղված տեխնիկական օժանդակության 
թափանցիկությունը  
գ  տեղեկատվության փոխանակումը 
գ կրկնությունից խուսափել կամ այն հասցնել նվազագույնի 
գ գնահատել Դոհայի` տեխնիկական օժանդակության և ներուժի ձևավորման վերաբերյալ 
որոշումների ներդրման ուղղությամբ առաջընթացը  



 

 

գ համակարգել աշխատանքները 
գ վերահսկել Դոհայի ժողովում ընդունված` նախագահների հռչակագրի 4-րդ կետում 
նշված նպատակների ուղղությամբ աշխատանքները  
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Տես` ̔Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ՚  
 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
 
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման  
կազմակերպությունը համատեղ` ստեղծել են Դոհայի համաժողովում ընդունված առևտրային ներուժի 
զարգացման տվյալների բազա, որտեղ թվարկվում և քանակային բնութագրերն են տրվում այն բոլոր 
միջոցառումների, որոնք իրականացվել են երկկողմ կամ բազմակողմ  դոնորների միջոցով 2001թ.-ից ի 
վեր; Տվյալների բազայում տվյալներ կան թե թվաքանակի, և, թե գործողությունների արժեքի 
վերաբերյալ: Տվյալները ստացվում են երկկողմ, բազմակողմ դոնորներից, տարածաշրջանային 
գրասենյակներից` ի պատասխան 2002թ. մայիսին և 2003թ.-ի ապրիլին Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպության գլխավոր տնօրենի և Տնտեսական զարգացման և համագործակցության 
կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի` տվյալներ տրամադրելու վերաբերյալ դիմումների:   
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Դոնորները տարբեր կերպ են սահմանում մեկ ՙգործողությունը՚ /գործունեությունը/: Որոշ դոնորներ 
առանձին գործողությունները բաժանում են բաղադրիչների` առանձին բաղադրիչներին հասած 
օգնության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար:  Մյուսները 
ամբողջ գործունեությունը դասակարգում են ամենից մոտ ենթադասի տակ: Որոշ դոնորների համար` 
տվյալների բազայում գրանցումների թիվն ավելի մեծ է, քան գործողությունների ընդհանուր թիվը: 
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության համատեղ զեկույցում` տվյալները հիմնված են գործողությունների թվի վրա: 
Տարբերություններ կան նաև նշյալ երկու կազմակերպությունների ղեկավարների դիմումին 
արձագանքած դոնորների տրամադրած` առևտրի զարգացմանն ուղղված գործողությունների 
վերաբերյալ տվյալների հիքում ընկած մեթոդաբանության մեջ: Մի շարք դոնորներ, յուրաքանչյուր 
գործողությունից առանձնացրել են առևտրի բաղադրիչը , մինչդեռ` մյուսները ամբողջ գործողությունը 
/գործունեությունը/  ներկայացրել են որպես առևտրին ուղղված: Ուստի, յուրաքանչյուր դոնորի 
հաշվով` առևտրի խթանմանն ուղղված տեխնիկական աջակցության և ներուժի ձևավորման 
աջակցությանը վերաբերող տվյալները պետք է զգուշավորությամբ մեկնաբանել 
 
Համատեղ զեկույցում ընդգծվում է նաև` ընդհանուր առևտրային գործունեությունները` ինչպես 
օրինակ ցուցահանդես վաճառքները, առևտրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, 
հրատարակությունները, կամ արտահանման վերաբերյալ դասընթացները,  բնորոշող 
գործողությունների կարգերի /դաս, կատեգորիա/ հղկման անհրաժեշտությունը: Ներկայումս, այդ 
գործողությունների մեծ մասը դասակարգվում է ՙբիզնես օժանդակության ծառայություններ և 
հաստատություններ՚ վերնագրի ներքո:   
 
Այս հարցերի լուծման առաջին փորձը կատարվել է և տվյալները թարմացվել են ու տեղադրվել 
կայքում, 2003թ.-ն:  
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 



 

 

DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (2003). Internet site http://www.oecd.org/dac. Under  topics,  select:  Aid 
statistics,   Aid effectiveness   and   donor   practices   or Millennium Development Goals. Paris. ORGANISATION  

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (annual).
 Development Co-operation Report. Paris. 
ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE (annual).
 International Development Statistics CD-ROM. Paris. 
WORLD TRADE ORGANIZATION  AND ORGANISATION  FOR ECONOMIC  CO-OPERATION  AND  DEVELOPMENT (2003 and 
annual). Joint WTO/OECD Report on Trade-Related Technical Assistance and Capacity-Building, Management 
of Trade Capacity-Building. Paris and Geneva. Available  from  http://tcbdb.wto.org/stat- 
analysis.asp  
 
Գործակալություններ 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն 

 
 
 

           42. ՙՊԱՌՏՔԻ ԾԱՆՐ ԲԵՌ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՂՔԱՏ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ՚ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՐԱԾ ԵՎ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ 
 
Սահմանում 
ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնության՚ որոշման սկզբնակետը այն օրն է, երբ 
պարտքի ծանր բեռ ունեցող երկիրը, որը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպության նախաձեռնությամբ իրականացվող 
օժանդակության ծրագրերի միջոցով առաջընթաց է գրանցել, լրացուցիչ բարեփոխումներ 
նախաձեռնելու և աղքատության կրճատման ռազմավարություն մշակելու և  իրականացնելու որոշում 
է կայացնում:   
 
ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնության՚ ավարտի կետը այն օրն է, երբ 
երկիրը հաջողությամբ ավարտում է սկզբի օրը կայացրած առանցքային բարեփոխումների 
իրականացումը` ներառյալ աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի մշակումը և 
ներդրումը:  Դրանից հետո, ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնության՚ որոշման 
շրջանակներում` երկիրը ազատվում է պարտքի մեծ մասից առանց քաղաքականության վերաբերյալ 
հետագա նախապայմանների: 
 
 
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 



 

 

 
Հիմնավորում 
ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնություն՚-ը ենթադրում է պարտքի ծանր բեռ 
ունեցող աղքատ երկրների  պարտքի էական կրճատում: Ցուցանիշի օգնությամբ հնարավոր կլինի 
վերահսկել` զարգացող երկրներին աջակցության նպատակով, ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ 
երկրների նախաձեռնության՚ և հսկայածավալ միջազգային օժանդակության գործընթացը: 1996թ.-ին 
սկիզբ առանծ և 1999 թ.-ին նոր զարգացում ստացած Պ̔արտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների 
նախաձեռնություն՚-ը նշեց, որ առաջին անգամ բազմակողմ, պաշտոնական երկկողմ և առևտրային 
վարկատուները համախմբվել են` աշխարհի ամենից մեծ պարտքի բեռ ունեցող աղքատ երկրների 
պարտքի բեռը թեթևացնելու նպատակով:    
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Տես`  ̔Սահմանում՚: 
 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները ստացվում են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի կողմից 
ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնության՚ որոշման և ավարտման կետի 
վերաբերյալ փաստաթղթերից  (տես` ̔Հղումներ՚): 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տարեկան երկու անգամ: 
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Պ̔արտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնություն՚-ը սկիզբ է առել 1996 թ.-ին: 
Հասանելի ամենավաղ տվյալները վերաբերում են 2000թ-ին, իսկ ամենից վերջին տվյալները` 2002 թ.-
ին: 
 
REFERENCES AND INTERNATIONAL DATA COMPARISONS 
INTERNATIONAL MONETARY FUND (2003).  Debt Relief  under  the  Heavily Indebted  Poor Countries  (HIPC)  
Initiative. Internet  site http://www.imf.org/external/np/exr/facts 
/hipc.htm.  Washington, D.C. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
 
World Bank, www.worldbank.org/hipc. 
 

 
Գործակալություններ 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 
Համաշխարհային բանկ 

 
 

43. ՊԱՐՏՔԻ ԲԵՌԻ ԹԵԹևԱՑՈՒՄԸ ՙՊԱՐՏՔԻ ԾԱՆՐ ԲԵՌ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԱՂՔԱՏ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ՚ ՆԵՐՔՈ   
 
Սահմանում 
ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնության՚ ներքո պարտքի բեռի թեթևացումը  
(ԱՄՆ դոլարով) որպես պաշտոնական փաստաթղթի բաղադրիչ տարբեր ժամանակահատվածներում` 
տարբեր կերպ է գրանցվել:  Մինչև 1992 թ.-ը զարգացմանն աջակցելու նպատակով ոչ պաշտոնական 
պարտքի բեռի թեթևացումը, որը անցավ պարտքի թեթևացման պաշտոնական փորձարկումը 



 

 

/թեստերը/, ներկայացվում /դիտարկվում/ էր ոպես ՊՕԶ:  1990-1992թ.թ.  այն շարունակվում էր 
ներկայացվել որպես ՊՕԶ, սակայն հանվում էր Զարգացման աջակցման կոմիտեի ընդհանուր թվից: 
Սկսած 1993 թ.-ից ի սկզբանե, ռազմական նպատակներով պարտքի բեռի թեթևացումը դիտարկվում էր 
որպես ՙայլ պաշտոնական հոսքեր՚, մինչդեռ, այլ ոչ-ՊՕԶ (հիմնականում արտահանման վարկերը), 
որոնք ներկայացվում էին որպես ՊՕԶ` հանվել են թե երկրի, և, կոմիտեի ընդհանուր ՊՕԶ-ից, այնպես, 
ինչպես դա արվում էր մինչև 1989 թ.-ը:  
 
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 
աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
Հիմնավորում 
Զարգացման գլոբալ գործընկերությունը պահանջում է պարտքի բեռի զգալի թեթևացում` պարտքի 
ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների համար: Այս ցուցանիշը կօգնի վերահսկել միջազգային 
հսկայական ջանքերի համախմբում հանդիսացող` ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների 
նախաձեռնություն՚-ը, որն ուղղված է բարելավելու աղքատ երկրների վիճակը` թեթևացնելով 
վերջիններիս պարտքի բեռը:     1996թ.-ին սկիզբ առանծ, և 1999 թ.-ին նոր զարգացում ստացած 
ՙՊարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնություն՚-ը նշեց, որ առաջին անգամ 
բազմակողմ, պաշտոնական երկկողմ և առևտրային վարկատուները համախմբվել են` աշխարհի 
ամենից մեծ պարտքի բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռը թեթևացնելու նպատակով:    
 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Տես` ՙՍահմանում՚ և ԶԱԿ-ի ամսագիրը: Development Cooperation Report and the OECD/DAC International
 Development Statistics CD-ROM for notes on definitions. 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները հավաքվում են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի կողմից` 
իրենց  Պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռը թեթևացնելու մասին որոշման 
հիման վրա, ինչպես նաև ավարտման կետին վերաբերող փաստաթղթերից     (տես ̔Հղումներ՚): 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Տարեկան մեկ անգամ 
 
 



 

 

Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Տվյալները հասանելի են ըստ երկրների 
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
INTERNATIONAL MONETARY FUND (2003).  Debt Relief  under  the  Heavily Indebted  Poor Countries  (HIPC)  
Initiative. Internet  site http://www.imf.org/external/np/exr/facts 
/hipc.htm. Washington, D.C. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. Print and CD-ROM. Washington, D.C.  
Available   in  part  from http://www.worldbank.org/data. 
WORLD  BANK   (2003). Debt Initiative for the Heavily Indebted  Poor Countries  (HIPCs). Internet site 
http://www.worldbank.org/hipc. Washington, D.C. 
 
Գործակալություններ 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 
Համաշխարհային բանկ 

 
 
 

4444. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ, ԴՐԱ ՏՈԿՈՍԸ 
ԱՐՏԱՀԱՆՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ   
 

 
Սահմանում 
Արտաքին պարտքի սպասարկումը վերաբերում է ոչ ռեզիդենտներին օտար արժույթով , 
ապրանքներով կամ ծառայություններով կատարվող հիմնական մարումներին և տոկոսավճարներին:   
Երկարաժամկետը այն պարտքերն են, որոնց ժամկետները ի սկզբանե կամ երկարացման արդյունքում  
գերազանցում են մեկ տարին:  
 
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը ներառում է ռեզիդենտներից ոչ ռեզիդենտներին` 
ապրանքների և ծառայությունների վաճառքը, փոխանակումը կամ նվերը, նվիրատվությունը` 
ապրանքի կամ ծառայության տեսքով:  Այն դեպքերում, երբ ապրանքների արտահանումը 
գնահատվում է ս.տ.ա. /սահմանի վրա մաքսատուրքերից ազատ/, մինչև արտահանող երկրի սահմանը 
ապրանքի տեղափոխման և ապահովագրման գինը ներառվում է արտահանման գնի մեջ:   Այլ 
գործարքները, որոնք ներկայացնում են ապրանքների և ծառայությունների խառնուրդ` օրինակ, 
տեղական շուկայում օտարերկրյա զբոսաշրջիկների կողմից կատարված ծախսերը, բոլորը պետք է 
միջազգային հաշվետվությունների ձևի մեջ ներկայացվեն որպես ծառայություններ: 
Արտահանումներից գոյացող մուտքերը և արտասահմանում աշխատողների կողմից կատարվող 
բանկային փոխանցումները ապահովում են արտաքին պարտքի սպասարկման 
պարտավորությունները կատարելու համար անհրաժեշտ արտաքին փոխանակման հասույթը:   Export 
receipts along with worker remittances  received from abroad pro- vide the foreign exchange proceeds for 
meeting external debt service obligations. 
 
Նպատակը և Թիրախները 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով ձևավորել գլոբալ գործընկերություն 
Թիրախ 12. Հետագայում զարգացնել բաց, կանոնակարգված, կանխատեսելի, խտրականությունից 
զերծ առևտրային և ֆինանսական համակարգ` ներառելով լավ կառավարումը, զարգացումը և 



 

 

աղքատության կրճատումը` ազգային և միջազգային մակարդակով: Թիրախ 13. Բավարարել պակաս 
զարգացած երկրների հատուկ կարիքները` ներառյալ արտահանման համար սակագների և ազատ 
քվոտաների հասանելիությունը, պարտքի ծանր բեռ ունեցող աղքատ երկրների պարտքի բեռի 
թեթևացման ուժեղացված ծրագրերը և պաշտոնական երկկողմանի պարտքերի ներումը; առավել 
ծավալուն պաշտոնական օգնության տրամադրումը աղքատության կրճատման համար 
պատրաստակամ երկրներին: Թիրախ 14. Բավարարել դեպի ծով ելք չունեցող երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի պետությունների հատուկ կարիքները (զարգացող փոքր կղզի պետությունների Կայուն 
զարգացման համար Գործողությունների ծրագրի և Գլխավոր Ասամբլեայի 22-րդ հատուկ 
նստաշրջանի շրջանակներում):  Թիրախ 15. Ազգային և միջազգային միջոցներով համապարփակ 
լուծել զարգացող երկրների պարտքի հիմնահարցերը` դարձնել պարտքը երկարատև կայուն: 
 
Հիմնավորում 
Պարտքի բեռի թեթևացումը ենթադրում է նաև պարտքի վճարման ժամկետների կայունություն: 
Պարտքի թեթևացման թիրախները անդրադառնում են նաև պատքը երկարաժամկետ առումով 
կենսունակ դարձնելու անհրաժեշտությանը: Ցուցանիշը պարքի մակարդակի կայունության 
գնահատման եղանակներից մեկն է:  
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես ապրանքների և ծառայությունների արտահանման արտաքին 
պարտքի սպասարկում` արտահայտված տոկոսով: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Համաշխարհային բանկը տվյալներ է հավաքում ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ, որոնք 
ամեն տարի տպագրվում են  Global Development Finance-ում: 
 
Գնահատման պարբերականությունը 
Ամենամյա 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Ճոքր, բաց տնտեսությունները կարող են համամատաբար ավելի բարձր արտահանում ունենալ (նաև 
ներկրում) և, միևնույն ժամանակ, պարտքի մարման հետ կապված խնդիրներ ունենալ, 
մասանվորապես, երբ պետական պարտքերը անհամեմատ բարձր են քան պետական եկամուտները: 
Մեծ տնտեսությունների արտահանման մասնաբաժինը կարող է համեմատաբար փոքր լինել և սակայն 
պարտքը լինի երկարատև: Այս պատճառով,  պարտքի երկարատևությունը գնահատելու նպատակով 
օգտակար կլինի դիտարկել այլ ցուցանիշներ ևս` օրինակ, ընդհանուր պարտքի և զուտ ազգային 
եկամտի հարաբերակցությունը, միջազգային պայմանների/ռեզերվների/ չափը` կապված  ընդհանուր 
պարտքի չափի հետ և պարտքի մարումը մեկ տարվա ընթացքում: 
 
 
Հղումներ և միջազգային համադրումներ 
INTERNATIONAL MONETARY FUND (2003).  Debt Relief  under  the  Heavily Indebted  Poor Countries  (HIPC)  
Initiative. Internet  site http://www.imf.org/external/np/exr/facts 
/hipc.htm. Washington, D.C. 
UNITED  NATIONS  (1998).  International Merchandise Trade Statistics – Concepts and Definitions, 
Series M, No. 52, Rev. 2.  Sales No.E.98.XVII.16.  Available  from 
http://unstats.un.org/unsd/pubs (A, C, E, F, R, S). 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
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UNITED  NATIONS, COMMISSION OF THE  EUROPEAN COMMUNITIES, INTERNATIONAL  MONETARY  FUND, ORGANISATION  

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT    and  WORLD    BANK    (1994). System  of  National Accounts  
1993  (SNA 
1993),  Series  F, No.2, Rev. 4.  Sales  No. E.94.XVII.4. Available with updates  from 
http://unstats.un.org/unsd/sna1993. 
WORLD  BANK   (2003). Debt Initiative for the 
Heavily Indebted  Poor Countries  (HIPCs). Internet site http://www.worldbank.org/hipc. Washington, D.C. 
WORLD   BANK   (annual). Global Development Finance, vol. 2,  Country  Tables. 
Washington, D.C. 
 

Գործակալություններ 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 
Համաշխարհային բանկ 

 
 
 
45.  15-ԻՑ 24 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ, ԸՍՏ ՍԵՌԻ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  
 

Սահմանում 
15-ից 24 տարեկան երիտասարդների գործազրկության մակարդակը 15-ից 24 տարեկան գործազուրկ 
մարկանց թիվն է բաժանած նույն տարիքային խմբի աշխատունակ բնակչության վրա: Գործազուրկ են 
նրանք, ովքեր սահմանված ժամանակահատվածում չեն աշխատել, սակայն պատրաստ են եղել 
աշխատելու և կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկել ինքնազբաղվածության կամ վարձավճարով աշխատանք 
գտնելու ուղղությամբ:  Այն բոլոր դեպքերում, երբ էական չէ, թե աշխատանք փնտրելու ինչ եղանակներ 
են ընտրվել, կամ, երբ աշխատանքային շուկան դեռևս ուսումնասիրված չէ կամ ոչ բավարար է 
ուսումնասիրված, որտեղ աշխատուժի սպառումը ժամանակավորապես ոչ համարժեք է կամ, որտեղ 
հիմնականում ինքնազբաղվածներ են` գործազրկության ավելի նեղ սահմանում կարող է կիրառվել, 
որը հիմնված կլինի միայն առաջին երկու չափանիշների վրա (առանց աշխատանքի, աշխատելու 
ցանկություն ունի): 
 
Աշխատուժը զբաղված և որոշակի ժամանակահատվածում գործազուրկ մարդկանց հանրագումարն է:  
Այն բնակչության տնտեսապես ակտիվ հատվածն է: Զբաղվածությունը որոշակի սահմանված 
ժամանակահատվածում ներգրավված լինելն է տնտեսական գործունեության մեջ կամ 
ժամանակավորապես դրան չմասնակցելը, մինչդեռ, տնտեսական գործունեությունը ապրանքների 
արտադրությունն է կամ ծառայությունների մատուցումը` վճարի դիմաց  կամ շահույթի ակնկալիքով 
կամ սեփական տնային տնտեսության սպառման համար:   
 
Նպատակը և թիրախը 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով զարգացնել գլոբալ գործընկերություն  
Թիրախ 16. Համագործակցելով զարգացող երկրների հետ` մշակել և իրականացնել երիտասարդների 
արժանապատիվ և արդյունավետ աշխատանքի համար ռազմավարություններ:  
 
Հիմնավորում 
Այս ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս գնահատել երիտասարդ աշխատուժի` տնտեսության մեջ 
ներգրավվածության աստիճանը, ուստի ծառայում է որպես երիտասարդների համար աշխատատեղեր 
ստեղծելու ռազմավարությունների գնահատման միջոց:   



 

 

 
Հաշվարկման մեթոդը 
15-ից 24 տարեկան գործազուրկ երեխաների թիվը բաժանվում է նույն տարիքի աշխատուժի 
ընդհանուր թվաքանակի վրա: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Երկրի վերաբերյալ տվյալները ստացվում են աշխատուժի հետազոտություններից, վարչական 
ռեգիստրներից, պաշտոնական ազգային հաշվարկներից և մարդահամարներից: Աշխատուժի 
հետազոտությունները, սովորաբար, տրամադրում են ամենալիարժեք և համադրելի տվյալները;   
Աշխատուժի հետազոտությունների ժամանակ` տվյալների հավաքման հիմքում ընկաց 
հայեցակարգերը և սահմանումները ևս, ընդհանուր առմամբ, համապատասխանում են Աշխատանքի 
միջազգային կազմակերպության որոշումներին և հանձնարարականներին, ինչպես օրինակ` 
Աշխատուժի վիճակագիրների միջազգային գիտաժողովի որոշումը գործազրկության և 
երիտասարդների գործազրկության միջազգային չափորոշիչների վերաբերյալ: 
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Մարդահամարների տվյալները, սովորաբար, ստացվում են 10 տարին մեկ: Աշխատուժի 
հետազոտություններ կարելի է կատարել ամեն տարի, իսկ ՏՀԶԿ երկրների դեպքում, նույնիսկ ավելի 
հաճախ: Զարգացող երկրներում նմանատիպ հետազոտություններ են կատարվում երեք կամ հինգ 
տարին մեկ:  
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Կանանց գործազրկության տոկոսը երբեմն անհամեմատ ավելի բարձր է քան տղամարդկանց 
գործազրկության տոկոսը: Սակայն, գործազրկության վերաբերյալ տվյալները ոչ միշտ են ճիշտ 
արտացոլում կանաց վիճակը աշխատաշուկայում, մասնավորապես, զարգացող երկրներում, որտեղ 
կանայք ներգրավված են օժանդակող աշխատանքներում և տղամարդկանց համեմատ, ավելի հաճախ 
են աշխատում ստվերային հատվածում: Ավելին, կանանց համար աշխատանք գտնելու ֆորմալ 
աղբյուրները հնարավոր է հասանելի չլինեն, հատկապես գյուղական բնակավայրերում:  Աշխատանք 
փնտրելիս` նրանք կարող են հանդիպել նաև սոցիալական և մշակութային խոչընդոտների: Այսպիսով, 
աշխատուժի պաշտոնական վիճակագրությունը կարող է հաշվառումից դուրս թողնել /թերգնահատել/ 
գործազուրկ կանանց մի հատվածի ( անշուշտ, եթե գործազրկության պարզեցված սահմանումը չի 
կիրառվել և տվյալների հավաքման ընթացքում համապատասխան չափանիշներ չեն ընդունվել): 
 
Ապաագրեգացմանն առնչվող խնդիրներ 
Շատ երկրներում, տվյալները տրամադրվում են առանձին` կանանց և տղամարդկանց կտրվածքով: 
 
Միջազգային տվյալների հավաքում 
ԱՄԿ-ն կազմում է գործազրկության և երիտասարդների գործազրկության միջազգայնորեն համադրելի 
տվյալների շարք:  
 
Bulletin of Labour Statistics, 2002–4. International Labour Organization. Geneva. Key Indicators of the Labour 
Market (annu- al). International  Labour  Organization. Available  in part  from 
http://www.ilo.org/kilm. 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Զբաղվածություն և գործազուրկ հասկացությունների բովանդակությունը կարող է տարբեր լինել` 
կախված աշխատաշուկայի զարգացման աստիճանից և շուկայական տնտեսության առկայությունից, 



 

 

կամ բացակայությունից: Երկրի այն շրջանի բնակիչները, որտեղ զբաղվածությունը փոքր է կամ 
պաշտոնական /ֆորմալ/ զբաղվածությունը բացակայում է, գործազրկությունը, սովորաբար, չի 
դասակարգվում որպես ՙգործազրկություն՚ անգամ այն դեքերում, երբ տվյալ շրջանի բնակիչները 
աշխատանք չունեն և առաջարկի դեպքում` պատրաստ են աշխատել   (հուսալքված աշխատողներ): 
 
Գործազրկության խնդիրը, երիտասարդության առջև ծառացած խնդիրների մեջ առաջինն է: Շատ 
եկրներում անհամեմատ մեծ թիվ են կազմում գործազուրկ երիտասարդները: Որոշները ավելի քիչ են 
աշխատում /ժամերի առումով/ քան կցանկանային, մյուսները ամբողջ օրն են աշխատում` աննշան 
եկամտով: Բազմաթիվ զարգացող երկրներում ֆորմալ աշխատանքի հնարավորության 
բացակայությունը կամ նվազումը, վերջին տարիներին, բավականին լուրջ խնդիրների է հանգեցրել, 
մասնավորապես, անհամեմատ մեծացնելով երիտասարդ կանանց մասնաբաժինը գործազուրկների 
թվաքանակում:   Այդ իսկ պատճառով, թերզբաղվածությունը, ոչ ֆորմալ հատվածը, կրթության 
մատչելիությունը և աշխատանք գտնելու հնարավորությունը գնահատող ցուցանիշները պետք է 
լրացնեն երիտասարդների զբաղվածության ցուցանիշի միջոցով ստացված տվյալները:   
 
Համադրումների հնարավորության սահմանափակ լինելը պայմանավորված է մի շարք 
հանգամանքներով` ներառյալ, տարբեր աղբյուրներից ստացվելու փաստը, կիրառված մեթոդների 
տարբերությունը, տարվա ընթացքում դիտարկումների թիվը և ընդգրվածությունը:  Համադրումների 
հնարավորությունը կարող է սահմանափակվել նաև հասկացությունների տարբեր սահմանմամբ, և, 
նրանով, թե ՙհուսալքված աշխատողները՚, որոնք այլևս աշխատանք չեն փնտրում, պետք է ընդգրկվեն 
թվաքանակում թե, ոչ:   
 
 
Հղումներ և տվյալների համադրումներ 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION  (1990). Surveys of Economically Active Population, Employment,  
Unemployment  and  Under- employment: An ILO  Manual  on Concepts and Methods. Geneva. 
INTERNATIONAL  LABOUR   ORGANIZATION  (2000). Current International Recommendations on Labour Statistics, 
2000 Edition. Geneva. INTERNATIONAL  LABOUR   ORGANIZATION   (2003). Laborsta—an  International  Labour 
Office database on labour statistics operated by the ILO  Bureau of Statistics. Internet  site http://laborsta.ilo.org 
. Geneva. INTERNATIONAL LABOUR  ORGANIZATION (annual). Key  Indicators  of  the  Labour   Market. Geneva. 
Available in part from http://www. ilo.org/kilm. 
INTERNATIONAL LABOUR  ORGANIZATION (annual). 
Yearbook of Labour Statistics. Tables 3A- 
3E. Geneva. Available from http://laborsta. ilo.org. 
ORGANISATION  FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT    (2003).   Standardized  Un- employment rates  
for  OECD  countries. In Main Economic  Indicators. Paris. Available 
from http://www.oecd.org.  Select: 
Employment/ Statistics/Indicators. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
UNITED  NATIONS, AND INTERNATIONAL   LABOUR ORGANIZATION   BUREAU    OF   STATISTICS   (2002). Collection  of  
Economic Characteristics in Population   Censuses. Technical report. ST/ESA/STAT/119. 
WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. Print and CD-ROM. Washington, D.C.  
Available   in  part  from http://www.worldbank.org/data. 
 
Գործակալություններ 
Աշխատանքի նախարարություններ 
Ազգային վիճակագրական ծառայություններ 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն   



 

 

 
 
 
 

46 46. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄՇՏԱՊԵՍ 
ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ  
 

 
Սահմանում 
Հնարավոր հիմնական դեղամիջոցներից մշտապես օգտվելու հնարավորություն ունեցող բնակչության 
մասնաբաժինը, այն բնակչության տոկոսն է, ովքեր հնարավորություն ունեն օգտվելու նվազագույնը 20 
հիմնական դեղամիջոցներից:  Հասանելիությունը սահմանվել է որպես դեղերի մշտապես  
հասանելիություն և մատչելիություն` պետական և մասնավոր դեղատներից կամ վաճառքում 
ներգրավված այլ կազմակերպություններից, որոնց հեռավորությունը բնակչի տանից մինչև 1 ժամվա 
քայլելու ճանապարհ է:   Հիմնական դեղերը այն դեղերն են, որոնք բավարարում են բնակչության ճնշող 
մեծամասնության առողջապահական կարիքները:   Առողջապահության հանաշխարհային 
կազմակերպությունը կազմել է հիմնական դեղերի ցանկը, որը, պարբերաբար թարմացվում է` անդամ 
երկրների և այլ գործընկերների հետ մշտապես   քննարկման արդյունքում:  Այսպիսով, հիմնական 
դեղերի հասանելիության խնդրում առաջընթացը` կառավարությունների, ռազմավարական 
գործընկերների /ինչպես օրինակ ՄԱ գործակալությունները/, պետական և մասնավոր 
կազմակերպությունների և մասնագիտական միությունների (ԱՀԿ Հիմնական դեղամիջոցների հարցով 
փորձագետների հանձնաժողով, նոյեմբեր 1999թ.) համատեղ ջանքերի արդյունք է: 
 
Նպատակը և թիրախը 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով զարգացնել գլոբալ գործընկերություն  
Թիրախ 17 Համագործակցելով դեղագործական ընկերությունների հետ` ապահովել զարգացող 
երկրներում հիմնական դեղամիջոցների մատչելիությունը 
 
Հիմնավորում 
Յուրաքանչյուր տարի միլիոնավոր մարդիկ են մահանում կամ այնպիսի հիվանդություններից անտեղի 
տառապում, որոնց դեմ կան բավականին արդյունավետ դեղամիջոցներ կամ պատվաստանյութեր: 
Հիմնական, կարևորագույն դեղերը փրկում են մարդկային կյանքեր և բարելավում մարդկանց 
առողջական վիճակը: Սակայն, դա տեղի կունենա միայն այն դեպքում, երբ այդ դեղերը լինեն մատչելի, 
ճիշտ ընտրված և լավ որակի:  
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կանոնավորապես վերհսկում է 20 
հիմնական դեղերի մատչելիությունը; 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
ԱՀԿ-ի Հիմնական դեղերի վերաբերյալ Գործողությունների պլանը պարբերաբար տեղեկություններ է 
հավաքում յուրաքանչյուր երկրի փորձագետներից առկա իրավիճակի վերաբերյալ` նրանց խնդրելով 
գնահատել իրավիճակը` ըստ բնակչության համար դեղերի հասանելիության: Գնահատումն 
իրականացվում է հետևյալ սանդղակով` 50 տոկոսից պակաս, 50-ից 80 տոկոս, 80-ից 95 տոկոս (ԱՀԿ-ի 
Հիմնական դեղերի հարցերով Փորձագետների հանձնաժողով, նոյեմբեր , 1999թ.): 
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Ազգային տվյալների շարքը ներկայումս հաշվարկվել է 1995թ. և 1997թ.-ի համար: Տարածաշրջանային 



 

 

ագրեգատները ստացվել են  1987թ.-ի և 1999թ.-ի կտրվածքով: 
 
 
Հղումներ և տվյալների համադրումներ 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
WORLD   HEALTH   ORGANIZATION   (1997).  The 
WHO Model List of Essential Medicines- The 
13th  Model List  of  Essential Medicines. Geneva.   Available from http://www.who. int/medicines. 
WORLD  HEALTH ORGANIZATION (1998). Progress  of   WHO  Member   States   in Developing National Drug  
Policies and in Revising Essential Drugs  Lists. WHO/DAP/ 
98.7. Geneva. Available from http://www. who.int/medicines. 
 
ԱՀԿ-ն տրամադրում է  առանձին երկրների վերաբերյալ տվյալների շարք, ինչպես նաև 
տարածաշրջանային ագրեգատներ /ամփոփ տվյալներ/:   
 
Գործակալություններ 
Առողջապահության նախարարություններ 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
 

47 47.ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐ` 100 
ԲՆԱԿՉԻ ՀԱՇՎՈՎ 
 

 
Սահմանում 
Հեռախոսային գծերը վերաբերում է հեռախոսային գծերի որոշակի քանակին, որոնցով բաժանորդները 
սարքի միջոցով միանում են հեռախոսացանցին, և որոնք հեռախոսազանգերի փոխանակման սարքում 
ունեն իրենց կայանը: 
 
Բջջային կապի բաժանորդները բջջային հեռախոսներից օգտվողներն են, որոնք հասարակական 
ավտոմատ շարժական ծառայության բաժանորդներ են հանդիսանում, որը հնարավորություն է տալիս 
բջջային տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով միանալ հասարակական ընդհանուր 
հեռախոսացանցին: 
 
Նպատակը և թիրախը 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով զարգացնել գլոբալ գործընկերություն  
Թիրախ 18. Համագործակցելով մասնավոր հատվածի հետ` մատչելի դարձնել նոր, մասնավորապես 
տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից օգտվելը:  
  
Հիմնավորում 
Ցուցանիշ 47-ը, ինչպես նաև ցուցանիշներ 48 Ա-ն և Բ-ն կարևորագույն գործիքներ են հանդիսանում 
Նպատակ 8-ի ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների առաջընթացը վերահսկելու համար, քանի որ 
զարգացման գործընթացում ներգրավվածների միջև հաղորդակցությունը հնարավոր չէ առանց 
համապատասխան ենթակառուցվածքների առկայության: Անհատական համակարգիչները և 
հեռախոսները մարդկանց` փորձի փոխանակման և միմյանցից սովորելու հնարավորություն են 
տալիս, ապահովում են ներդրումների ավելի բարձր վերադարձ, և թույլ են տալիս խուսափել 
կրկնությունից և տեղեկատվության պակասից:   Տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների օգտագործումը կդարձնեն Կառավարությունների աշխատանքները ավելի 
թափանցիկ` դրանով իսկ կրճատելով կաշառակերությունը և բարելավելով կառավարման որակը:  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Դրանք կարող են օգնել գյուղաբնակներին  շուկայական գները պարզելու և իրենց ապրանքը ավելի 
լավ գնով վաճառելու հարցում: Էլեկտրոնային գրքերի և էլեկտրոնային ուսուցման միջոցով` այն 
կարող է օգնել ավելի լավ կրթություն ստանալ, և հաղթահարել ավանդական խոչընդոտները: 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Հեռախոսագծերի ընդհանուր թիվը (տես “Սահմանում”) բաժանվում է բնակչության թվի վրա և 
բազմապատկվում 100-ով: Բջջային հեռախոսների բաժանորդների ընդհանուր թիվը  (տես 
“Սահմանում”) բաժանվում է բնակչության թվի վրա և բազմապատկվում 100-ով: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Հեռախոսագծերի և բջջային հեռախոսների բաժանորդների վերաբերյալ տվյալները հավաքվում են 
ամենամյա հարցաշարերի միջոցով, որոնք Հեռահաղորդակցման միջազգային միությունն ուղարկում է 
պետական հեռահաղորդակցման գործակալություններին: Ի հավելումն, հարցաշարերի միջոցով 
ստացվող տվյալների ճշգրտությունը ստուգելու, ինչպես նաև հարցաշարերը չլրացնող երկրների 
վերաբերյալ տվյալներ ստանալու նպատակով` տարեկան հաշվետվություններ են ստացվում նաև 
արդյունաբերական կազմակերպություններից:   
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Տարեկան  
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Հեռախոսագծերի թվի վերաբերյալ տվյալները ստացվում են հեռահաղորդակցության ոլորտը 
կանոնակարգող մարմինների վարչական ռեգիստրից կամ հեռահաղորդակցման օպերատորներից և, 
սովորաբար, ամբողջական են և ժամանակին են տրամադրվում:  Այնուամենայնիվ, խնդիրներ են 
ծագում բջջային հեռախոսակապից օգտվողների թվաքանակների համադրելիության հետ կապված, 
որը պայմանավորված է կանխավճարային բաժանորդների թվի գերակայությամբ:  Այս խնդիրները 
պայմանավորված են այն ժամանակահատվածով, որն անհրաժեշտ է պարզելու համար, թե երբ է 
կանխավճարային բաժանորդագրումը ապաակտիվացվել:   
 
ÐÕáõÙÝ»ñ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³¹ñáõÙÝ»ñ 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION     UNION (2003). World Telecommunication Indicators Database. Geneva. 
Available  from http:// www.itu.int/ITU–D/ict/publications/world/ world.html. 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION     UNION (annual). Yearbook of  Statistics.  Geneva. Available  from  
http://www.itu.int/ITU-D/ ict. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators 
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Գործակալություն 
Հեռահաղորդակցման միջազգային միություն 
 
 
48 48. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 100 
ԲՆԱԿՉԻ ՀԱՇՎՈՎ 
 

 
Սահմանում 
Անհատական համակարգիչները (ԱՀ-եր) այն համակարգիչներն են, որից միաժամանակ միայն մեկ 
անհատ կարող է օգտվել:  



 

 

 
Նպատակը և թիրախը 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով զարգացնել գլոբալ գործընկերություն  
Թիրախ 18. IՀամագործակցելով մասնավոր հատվածի հետ` մատչելի դարձնել նոր` 
մասանավորապես տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից օգտվելը:  
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշներ 47-ը և 48-ը Նպատակի 8-ի ուղղությամբ աշխատանքների առաջընթացը գնահատելու 
կարևորագույն գործիքներ են, քանի որ զարգացման գործընթացում ներգրավվածների միջև 
հաղորդակցությունը հնարավոր չէ առանց համապատասխան ենթակառուցվածքների առկայության: 
Անհատական համակարգիչները և հեռախոսները մարդկանց` փորձի փոխանակման և միմյանցից 
սովորելու հնարավորություն են տալիս, ապահովում են ներդրումների ավելի բարձր վերադարձ, և 
թույլ են տալիս խուսափել կրկնությունից և տեղեկատվության պակասից:  Տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը կդարձնեն Կառավարությունների 
աշխատանքները ավելի թափանցիկ` դրանով իսկ կրճատելով կաշառակերությունը և բարելավելով 
կառավարման որակը:  Դրանք կարող են օգնել գյուղաբնակներին  շուկայական գները պարզելու և 
իրենց ապրանքը ավելի լավ գնով վաճառելու հարցում: Էլեկտրոնային գրքերի և էլեկտրոնային 
ուսուցման միջոցով` այն կարող է օգնել ավելի լավ կրթություն ստանալ, և հաղթահարել ավանդական 
խոչընդոտները: 
 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Երկրում` անհատական համակարգիչների ընդհանուր թիվը բաժանվում է բնակչության թվաքանակի 
վրա և բազմապատկվում 100-ով:   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները  
Տվյալները, հիմնականում, ստացվում են պետական հեռահաղորդակցական գործակալություններին 
Հեռահաղորդակցման միջազգային միության կողմից ուղարկված հարցաշարերից: Դրանց 
բացակայության դեպքում` անհատական համակարգիչների թիվը հաշվարկվում է դրանց 
արդյունաբերական վաճառքի կամ ներմուծված նահատական համակարգիչների թվի հիման վրա: 
 
Ապաագրեգացման խնդիրներ 
Անհատական համակարգիչների վերաբերյալ տվյալները ստացվում են վարչական և աշխատանքային 
գրանցամատյաններից` որտեղ այդ տվյալները ագրեգացված չեն:  
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Տարեկան  
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Շատ քիչ երկրներ ունեն տվյալներ անհատական համակարգիչների թվաքանակի: Որոշ փոքր, 
զարգացող երկրներում  բացակայում են նաև անհատական համակարգիչների վաճառքի կամ 
ներմուծման վերաբերյալ տվյալները:  Անհատական համակարգիչների վերաբերյալ տվյալների 
հավաքումը ոչ այնքան վաղուց է իրականացվում, ուստի տվյալների ժամանակային շարքը հասանելի 
է միայն զարգացած, և զարգացող մեծ երկրների համար:  
 
Հղումներ և տվյալների համադրումներ 
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Գործակալություն 
Հեռահաղորդակցման միջազգային միություն 
 
 
49. ԻՆՏԵՐՆԵՏԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ` 100 ԲՆԱԿՉԻ ՀԱՇՎՈՎ 
 
Սահմանում 
Ինտերնետը իրար միացած համակարգիչների գլոբալ ցանց է, որի դեպքում, թույլատրված  The Internet  
is a  linked global network  of computers in which users at one computer, if they have permission, get  
information from other computers in the network. 
 
Նպատակը և թիրախը 
Նպատակ 8. Զարգացման նպատակով զարգացնել գլոբալ գործընկերություն  
Թիրախ 18. IՀամագործակցելով մասնավոր հատվածի հետ` մատչելի դարձնել նոր` 
մասանավորապես տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից օգտվելը:  
 
 
Հիմնավորում 
Ցուցանիշներ 47-ը և 48-ը Նպատակի 8-ի ուղղությամբ աշխատանքների առաջընթացը գնահատելու 
կարևորագույն գործիքներ են, քանի որ զարգացման գործընթացում ներգրավվածների միջև 
հաղորդակցությունը հնարավոր չէ առանց համապատասխան ենթակառուցվածքների առկայության: 
Անհատական համակարգիչները և հեռախոսները մարդկանց` փորձի փոխանակման և միմյանցից 
սովորելու հնարավորություն են տալիս, ապահովում են ներդրումների ավելի բարձր վերադարձ, և 
թույլ են տալիս խուսափել կրկնությունից և տեղեկատվության պակասից:  Տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը կդարձնեն Կառավարությունների 
աշխատանքները ավելի թափանցիկ` դրանով իսկ կրճատելով կաշառակերությունը և բարելավելով 
կառավարման որակը:  Դրանք կարող են օգնել գյուղաբնակներին  շուկայական գները պարզելու և 
իրենց ապրանքը ավելի լավ գնով վաճառելու հարցում: Էլեկտրոնային գրքերի և էլեկտրոնային 
ուսուցման միջոցով` այն կարող է օգնել ավելի լավ կրթություն ստանալ, և հաղթահարել ավանդական 
խոչընդոտները: 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Ինտերնետից օգտվողների ընդհանուր թիվը բաժանվում է բնակչության թվաքանակի վրա և 
բազմապատկվում 100-ով:   
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները  
Ինտերնետից օգտվողների վերաբերյալ վյալները, հիմնականում, ստացվում են պետական 
հեռահաղորդակցական գործակալություններին Հեռահաղորդակցման միջազգային միության կողմից 
ուղարկված հարցաշարերից: Զարգացող երկրների մեծ մասում, ինչպես նաև զարգացող մեծ 
երկրներում, ինտերնետից օգտվողների վերաբերյալ տվյալները ստացվում են ազգային 
վիճակագրական ծառայությունների կամ արդյունաբերական միությունների կողմից` մեթոդապես 



 

 

հիմնավորված հետազոտությունների միջոցով:  Տվյալները, յուրաքանչյուր երկրի կողմից կամ 
ուղղակիորեն են տրամադրվում Հեռահաղորդակցության միջազգային միությանը /ՀՄՄ/, և, կամ էլ 
ՀՄՄ-ն ` անհրաժեշտ տվյալներ ստանալու նպատակով հետազոտություն իրականացնում: Այն 
երկրներում, որտեղ ինտերնետից օգտվողների վերաբերյալ հետազոտություններ չեն կատարվում, 
ՀՄՄ օգտագործում է միջինացված բազմապատկիչներ` ըստ բաժանորդի օգտվողներին հաշվարկելու 
համար:    
 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Որոշ երկրներում հետազոտություններ են իրականացվել և տվյալներ են տրամադրվել ինտերնետից 
օգտվողների վերաբերյալ` ըստ տղամարդ կին բաշխման: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 
տղամարդիկ կանանցից ավելի հաճախակի են օգտվում ինտերնետից: Հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ այս ցուցանիշի վերաբերյալ տվյալներ` ըստ սեռերի բաշխման, ոչ բոլոր երկրների են  
հաշվարկվում, կին և տղամարդ օգտվողների վերաբերյալ տվյալները շատ սահմանափակ են:  
 
Ապաագրեգացման խնդիրներ 
Ինտերնետից օգտվողների վերաբերյալ տվյալները կարելի է ապաագրեգացնել ըստ սեռի, տարիքի, 
օգտագործման հաճախականության, տնային տնտեսության եկամտի, վայրի առումով 
հասանելիության և այլ չափանիշներով:   Այնուամենայնիվ, այս  տվյալները հասանելի են միայն 
սահմանափակ թվով երկրների համար, որոնք տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
միջոցով` տվյալներ են հավաքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման վերաբերյալ: 
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Տարեկան 
 
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
 
Ինտերնետից օգտվողների վերաբերյալ տվյալների որակը տարբեր երկրներում տարբեր է: Զարգացող 
փոքր երկրներից ստացված տվյալների որակը անորոշ է: Տվյալները կարող են նաև սխալ 
մեկնաբանվել` օրինակ բազմակի կանխավճարային ինտերնետ հաշիվների կամ ինտերնետից 
օգտվելու անվճար հաշիվների կամ այն հասարակական վայրերի դեպքում, որոնք ինտերնետից ազատ 
օգտվելու հնարավորություն են տալիս /օրինակ` ինտերնետ սրճարանները/: 
 
Հղումներ և տվյալների համադրումներ 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION     UNION (2003).  World Telecommunication Indicators  Database.   
Geneva.  Available from http://www.itu.int/ITU-D/ict/publica- tions/ world/world.html. 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION     UNION (annual). Yearbook of  Statistics.  Geneva. Available  from  
http://www.itu.int/ITU-D/ ict. 
UNITED NATIONS (2003). Millennium Indicators Database. Statistics  Division  Internet site 
http://millenniumindicators.un.org. 
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Երկրում սոցիալ-տնտեսական պայմանների գնահատման լրացուցիչ 
ընդհանուր ցուցանիշներ   
 
ՄԻՆՉԵՎ 15 ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ 
 
Սահմանում 
Մինչև 15 տարեկան աշխատող երեխաների մասնաբաժինը վերաբերում է այն երեխաներին, ովքեր 
ներգրավված են տնտեսական գործունեության մեջ`աշխատավարձ, շահույթ կամ ընտանիքին 
եկամուտ բերելու նպատակով:  Տնտեսական գործունեությունը ներառում է վճարվող կամ եկամուտ 
բերող, և, կամ էլ սեփական տնային տնտեսության օգտագործման նպատակով` ապրանքների 
արտադրությունը և սպասարկումը:   Զբաղված նշանակում է հղման որևէ ժամանակահատվածում 
ներգրավված լինել կամ ժամանակավորապես բացակայել տնտեսական գործունեության մեջ: 
 
Նպատակը և թիրախը 
Նպատակ. Կրճատել մանկական աշխատանքը 
Թիրախ.  Վերացնել մանկական աշխատանքը  (Շարունակական զարգացման վերաբերյալ 
համաշխարհային գագաթաժողով, 1995թ.) 
 
 
Հիմնավորում 
Այս ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս գնահատել երիտասարդ աշխատուժի` տնտեսության մեջ 
ներգրավվածության աստիճանը, ուստի ծառայում է որպես երիտասարդների համար աշխատատեղեր 
ստեղծելու ռազմավարությունների գնահատման միջոց:   
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Զբաղված երեխաների թիվը բաժանվում է նույն տարիքի երեխաների ընդհանուր թվաքանակի վրա: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները ստացվում են մարդահամարներից, աշխատուժի հետազոտություններից, հատուկ 
երեխաների զբաղվածությունն ուսումնասիրող հետազոտություններից, բազմացուցանիշային 
կլաստերների հետազոտություններից (http:// www.childinfo.org), Ժողովրդագրական և առողջության 
հարցերով հետազոտություններից (http://www.measuredhs.com), Կենսապայմանների ամբողջական 
գնահատման հետազոտություններից (http://www.worldbank.org/lsms) և բաեկեցության հիմնական 
ցուցանիշնեի հարցաթերթիկներից (http:// www4.worldbank.org/afr/stats/cwiq.cfm): 
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Մարդահամարների տվյալները, սովորաբար, ստացվում են 10 տարին մեկ: Աշխատուժի 
հետազոտություններ կարելի է կատարել ամեն տարի, իսկ ՏՀԶԿ երկրների դեպքում, նույնիսկ ավելի 
հաճախ: Զարգացող երկրներում նմանատիպ հետազոտություններ են կատարվում երեք կամ հինգ 
տարին մեկ: Այլ հետազոտությունները դեպքից դեպք են անցկացվում:  
 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Առկա տվյալները ցույց են տալիս, որ տղաների` տնտեսապես ակտիվ լինելու հավանականությունն 
ավելի մեծ է, քան աղջիկներինը: Աղջիկներն ավելի հաճախ են ներգրավվում տնային տնտեսության 
աշխատանքներում:  
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Դժվար է երեխաների զբաղվածության վերաբերյալ հավաստի տվյալներ ստանալը: Որոշ երկրներում, 
ընդունված է, որ երեխաների զբաղվածության խնդիր գոյություն չունի և ուստի, պաշտոնական 
վիճակագրություն նշյալ խնդրին չի անդրադառնում: որոշ հաշվարկներում ընդգրկված են միայն 10-14 
տարեկան երեխաները, մյուսներում`  միմյայն 5-14 տարեկանները: Որոշ հետազոտություններ էլ 



 

 

անդրադառնում են տարբեր տարիքային խմբերի: 
 
Ոչ բոլոր աշխատանքներն են վնասակար երեխայի զարգացման համար: Աշխատանքի միջազգային 
կազմակերպությունը փորձել է լուծել այս խնդիրը` վտանգավոր աշխատանքներն /ընդունելի/  
անվտանգներից /անընդունելի/ տարանջատելու միջոցով: ՄԱ Մանկական հիմնադրամը, երբեմն ևս 
տարանջատում է աշխատանքի տարբեր տեսակներ և երեխաների տարբեր տարիքային խմբեր:   
 
 
 
Հղումներ և տվյալների համադրումներ 
 Child Labour:  IPEC. Geneva. Internet site http://www.ilo.org/public/english/stan- dards/ipec/. 
INTERNATIONAL LABOUR  ORGANIZATION (annual). Yearbook  of  Labour Statistics.  Geneva. Available from  
http://laborsta.ilo.org.  UNITED   NATIONS   CHILDREN’S   FUND    (2003). Progress  since   the   World  Summit   for 
Children. New York. Available from http:// www.childinfo.org. Select:  Quick Access/ Child labour. 
UNITED  NATIONS, AND INTERNATIONAL   LABOUR ORGANIZATION  (2002). Collection of Economic Characteristics in   
Population  Censuses. Technical Report. ST/ESA/STAT/119. 
WORLD   BANK   (2003  and  annual).  World Development Indicators. Print and CD-ROM. Notes to table 2.3. 
Washington, DC. Available in  part  from  http://www.worldbank.org/  data. 
 
Գործակալություններ 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 
ՄԱ Մանկական հիմնադրամ 
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 ԶԲԱՂՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆԸ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԹՎԱՔԱՆԱԿՈՒՄ  
 
 
Սահմանում 
Աշխատունակ բնակչությունը 15 –ից 64 տարեկաններն են: Զբաղված նշանակում է հղման որևէ 
ժամանակահատվածում ներգրավված լինել կամ ժամանակավորապես բացակայել տնտեսական 
գործունեության մեջ: Զբաղվածությունը աշխատող երեխաների մասնաբաժինը վերաբերում է այն 
երեխաներին, ովքեր ներգրավված են տնտեսական գործունեության մեջ`աշխատավարձ, շահույթ կամ 
ընտանիքին եկամուտ բերելու նպատակով:  Տնտեսական գործութնեությունը ներառում է վճարվող 
կամ եկամուտ բերող, և, կամ էլ սեփական տնային տնտեսության օգտագործման նպատակով` 
ապրանքների արտադրությունը և սպասարկումը:   Զբաղված նշանակում է հղման որևէ 
ժամանակահատվածում ներգրավված լինել կամ ժամանակավորապես բացակայել տնտեսական 
գործունեության մեջ: 
 
Աշխատանքային տարիքը սովորաբար սահմանվում է տվյալ երկրի կողմից` իր 
առանձնահատկությունները հաշվի առնելով /օրինակ` դպրոցն ավարտելու տարիքը կամ թոշակի 
անցնելու տարիքը: ՄԱԿ-ն առաջարկում է, որ մարդահամարի զբաղվածության վերաբերյալ 
աղյուսակներն առանձնացվեն ըստ տարիքային խմբերի` 15 տարեկան և ավելի և մինչև 15 տարեկան:    
 
 
Նպատակը և թիրախը 
Նպատակ. Հասնել լրիվ զբաղվածության 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Թիրախ.  Ապահովել աշխատանքի համընդհանուր հասանելիությունը  (Շարունակական զարգացման 
վերաբերյալ համաշխարհային գագաթաժողով, 1995թ.): 
 
 
 
Հաշվարկման մեթոդը 
Զբաղվածների թիվը բաժանվում է նույն տարիքի աշխատունակ բնակչության /սովորաբար 15-ից 65 
տարեկան/ ընդհանուր թվաքանակի վրա: 
 
Տվյալների հավաքումը և աղբյուրները 
Տվյալները ստացվում են մարդահամարներից, աշխատուժի հետազոտություններից, և պաշտոնական 
ազգային հետազոտություններից: 
 
Գնահատման հաճախականությունը 
Մարդահամարների տվյալները, սովորաբար, ստացվում են 10 տարին մեկ: Աշխատուժի 
հետազոտություններ կարելի է կատարել ամեն տարի, սակայն, հիմնականում դրանք երեք կամ հինգ 
տարին մեկ են անցկացվում: Այլ հետազոտությունները դեպքից դեպք են անցկացվում:  
 
 
Գենդերային հիմնահարցեր 
Տղամարդկանց զբաղվածության տոկոսը, սովորաբար, ավելի բարձր է քան կանանց զբաղվածության 
տոկոսը: Կանանց զբաղվածության տոկոսը երբեմն թերի է ներկայացվում /ցածր/ , քանի որ 
տնտեսական գործունեության տեսակներից շատերը, որտեղ կանայք գերակշռում են` չեն գրանցվում 
որպես զբաղվածություն:  Այս փաստը կարող է անդրադառնալ տվյալների միջազգային 
համադրելիության վրա:  
 
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ 
Զբաղվածության գնահատումն ավելի հեշտ է այն երկրներում, որտեղ աշխատաշուկան լավ 
զարգացած է և բնակչության հսկայական մասնաբաժինը իր ապրուստը վաստակում է շուկայական 
տնտեսության մեջ ակտիվ մասնակցությամբ:  
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Գործակալություններ 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 
ՄԱ Մանկական հիմնադրամ



 

 

 
 
 


