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Ներածություն Կիբերբռնությունից 
պաշտպանվելու և դրան 
արձագանքելու համար կանանց 
և աղջիկների գիտելիքներն ու 
հմտությունները ձևավորելու 
խորհուրդներ

Օգնության և հավելյալ 
տեղեկությունների ռեսուրսներ

Կիբերբռնությունը 
ճանաչելը

Համատեքստ
Նպատակները

Կիբերբռնության կանխում
Արձագանքում կիբերբռնությանը

Հայաստանում առկա ռեսուրսներԱյլ 

ռեսուրսներ 

Տեղեկատվություն և իրազեկություն 
ապահովող կայքեր 

Կիբեռբռնության սահմանումը 
Կիբերբռնության դրսևորումները 

Կիբերբռնության հեղինակները 

Կիբերբռնության ազդեցությունը 
Հայաստանուկ կիբերբռնության 
արգելումը
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանափակումները, արգելափակումները և COVID-19 
համավարակին արձագանքման այլ միջոցառումները 
խթանել են մարդկանց արդեն իսկ աճող առցանց 
ներկայությունը, փոխազդեցություններն  ու 
կախվածությունը թվային ծառայություններից: 
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները 
(ՏՀՏ) կանանց և աղջիկների զորեղացման  հսկայական 
ներուժ ունեն. ՏՀՏ-ն  ընդլայնում է հանրային 
ծառայությունների հասանելիությունը, կրթության և 
հմտությունների զարգացման հնարավորություններ է 
ստեղծում, հնարավորություն է տալիս հեռավորության 
վրա սոցիալական ներգրավվածություն ապահովել, 
ապահովում է զվարճանքի մեծ հնարավորություններ և 
դռներ բացում աշխատանքի և ձեռներեցության համար:
 
Համացանցի՝ կանանց ընձեռած   առավելությունների 
և ուժի մասին հոդվածում ասվում է, որ  «շատ կանայք 
հետաձգում կամ ամբողջությամբ զոհաբերում են 
մայրությունը, քանի որ ցանկանում են հաջողության 
հասնել իրենց կարիերայում» , իսկ  շատերն իրենց 
կարիերան զոհաբերում են հանուն մայրության 
և ընտանեկան կյանքի: Հոդվածում այնուհետև 
ներկայացվում է, թե ինչպես «Ինտերնետը կանանց 
հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ աշխատել 
գրեթե ցանկացած վայրից և այդպիսով հեշտացնում է 
նրանց կողմից ընտանիքը կառավարելը»: 

Ցավոք, առավելություններ պարունակող այդ 
նույն ասպեկտները կարող են  նաև հանգեցնել 
կիբերբռնության՝ այնպիսի վնասների, ինչպիսիք են 
առցանց հալածանքը (cyberbullying) , ոտնձգությունները, 
անձնական կյանքի գաղտնիության  կորուստը և 
որոշ դեպքերում՝ուղղակի իրական բռնությունը 
(ոչ անցանց):  Այս տեսակի ռիսկի են ենթարկվում   
հատկապես այն կանայք և աղջիկները, ովքեր նոր են 
անցնում թվային անջրպետը: Այս ռիսկերը պետք է 
նվազագույնի հասցվեն, որպեսզի կանանց և աղջիկների 
համար  հավասար հասանելիություն ապահովվի, 
նրանք  օգտագործեն թվային գործիքներ և կարողանան 
հավասարապես օգտվել թվային տնտեսության աճից 

այդպիսով  կարողանալով են ապահով կերպով խուսափել 
կանանց նկատմամբ բռնության դրսևորումներից:

Կիբերտարածքը անարխիստական հանգրվան է 
դառնում է նրանց համար, ովքեր ձգտում են վրեժ լուծել, 
նվաստացնել և սպառնալ. կիբերբռնությունը գնալով 
ավելի տարածված երևույթ է դառնում, հատկապես 
երիտասարդների միջև շփումներում: Դեռևս 
2015թ.-ին Լայնաշերտ կապի կայուն զարգացման 
հանձնաժողովը պարզել է, որ ամբողջ աշխարհում 
առցանց կարգավիճակում գտնվող կանանց 73 տոկոսը 
ենթարկվում կամ ենթարկվել է կիբերբռնության որևէ 
ձևի:  2017 թվականին Գենդերային հավասարության 
եվրոպական ինստիտուտը գնահատել է, որ 15 
տարեկանից բարձր կանանց 10 տոկոսն արդեն 
ենթարկվել է կիբերբռնության որևէ ձևի:    Ինստիտուտը 
նաև պարզել է, որ մարդիկ, ովքեր իրական բռնություն 
են գործել իրենց զուգընկերների նկատմամբ, հաճախ 
նրանց նաև կիբերբռնության են ենթարկել: 

Այդ ժամանակից ի վեր կիբերբռնությունը կտրուկ 
աճել է: 2020թ. «Plan International»-ի 31 երկրների 14 000 
աղջիկների շրջանում անցկացված հարցման ժամանակ 
հարցվածների ավելի քան 50 տոկոսը հայտնել է, 
որ ենթարկվել է առցանց ոտնձգությունների կամ 
բռնությունների:

Թեև Հայաստանում գենդերային կիբերբռնության 
վերաբերյալ տվյալները սակավ են, սակայն ռիսկերը 
դեռևս բարձր են. բնակչության 83 տոկոսն ամեն օր 
օգտվում է ինտերնետից։  Հայաստանն ունի բջջային 
լայնաշերտ ծածկույթի բարձր մակարդակ։  2018 
թվականի դրությամբ գրեթե ողջ բնակչությունն ուներ  
3G ցանցի հասանելիություն:  Երկրի 4G LTE ծածկույթը 
Անկախ Պետությունների Համագործակցության 
տարածաշրջանային միջին ցուցանիշից բարձր է:    
Հայաստանում ամենաշատ օգտագործվող սոցիալական 
ցանցերն են ֆեյսբույքը (61%), Ինստագրամը (13%), 
Փինթերեստը (12%), Թվիթերը (11%), YouTube-ը (5%) և 
Tumblr-ը (3%)։ 

1    Horres, V. (2010) Online and Enabled: Ways the Internet Benefits and Empowers Women  

2    Ibid.

3    TU/UNESCO ((ՄԱԿ-ի լայնաշերտ թվային զարգացման հանձնաժողով 2015) Կիբերբռնություն կանանց և աղջիկների նկատմամբ. 
զգաստացման կոչ ամբողջ աշխարհում

4    Գենդերային հավասարության եվրոպական ինստիտուտ (2017) Կիբերբռնությունը աճող սպառնալիք է հատկապես կանանց և աղջիկների 
համար  

5     Համաշխարհային Բանկ  (2020) Ինտերնետի օգտագործումը Հայաստանում. ինչպե՞ս են անհատներն ու ձեռնարկությունները օգտագործում 
ինտերնետը՝ հնարավորություններից օգտվելու համար:

6    ITU (2018) Տեղեկատվական հասարակության հաշվետվության չափում 2018 – հատոր 2 – Երկրի նկարագիր. Հայաստան.

7    Statcounter https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/armenia (30 սեպտեմբեր 2021 դրությամբ)

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ  

2

3

4

5

6

7

1

https://core.ac.uk/download/pdf/48851622.pdf
https://www.broadbandcommission.org/publication/cyber-violence-against-women/
https://www.broadbandcommission.org/publication/cyber-violence-against-women/
https://eige.europa.eu/news/cyber-violence-growing-threat-especially-women-and-girls
https://eige.europa.eu/news/cyber-violence-growing-threat-especially-women-and-girls
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/internet-use-armenia-how-do-individuals-and-businesses-use-internet-access
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/internet-use-armenia-how-do-individuals-and-businesses-use-internet-access
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/armenia
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ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Այս ձեռնարկը կօգնի ՔՀԿ-ներին ձևավորել կանանց 
և աղջիկների գիտելիքներն ու հմտությունները՝ 
կիբերբռնությունը հասկանալու, հայտնաբերելու, 
կանխելու և դրան արձագանքելու համար: Քանի 
որ ուղեցույցը ներառում է կիբերբռնությունը 
նվազագույնի հասցնելու էական գործելակերպեր  և 
ռազմավարություններ, ինչպես նաև կիբերբռնության 
ենթարկվելու դեպքում դրան արձագանքելու մասին 
տեղեկատվություն, ապա այն կարող է ուղղակիորեն 
օգտագործվել նաև կիբերբռնությանը բախվող  կանանց 
և աղջիկների (և տղամարդկանց և տղաների) կողմից:

Սույն ձեռնարկի ընդհանուր նպատակն է օգնել ՔՀԿ-
ների ջանքերին՝ ուղղված կանանց և աղջիկներին 
որպես փոփոխության ակտիվ կրողներ խթանելուն ՝ 
ավելի անվտանգ թվային տարածքների ստեղծման և 
գենդերային հիմքով կիբերբռնության դեմ պայքարում: 
Սա, ի վերջո, կհանգեցնի այնպիսի առցանց 
միջավայրի, որտեղ կանայք և աղջիկները կարող են 
արժանապատվորեն օգտվել տեղեկատվությունից, 
ծառայություններից և իրավունքներից:

8      Ալբինա Գևորգյան – Հայաստանի ամերիկյան  համալսարան (2018). Կիբերհալածանքը Հայաստանում տարածվա՞ծ խնդիր է:

9      UNESCO (2019) Թվերի հետևում. վերջ տալ դպրոցական բռնությանը և ահաբեկմանը: 

10    UNICEF (2019) Ապահով Համացանցի օր. ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կոչ է անում համակարգված գործողություններ ձեռնարկել Հայաստանում առցանց  
երիտասարդների 82 տոկոսի նկատմամբ ահաբեկչությունն ու ոտնձգությունը կանխելու համար

11    ITU/UNESCO (ՄԱԿ-ի լայնաշերտ թվային զարգացման հանձնաժողով 2015) Կիբերբռնություն կանանց և աղջիկների նկատմամբ.   
զգաստացման կոչ ամբողջ աշխարհում

Համաձայն հայաստանի ամերիկյան Համալսարանի 
(2018թ.)       և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի (2019թ.)        հրապարակումների՝ 
հալածանքը (բուլլինգը) իրականություն է Հայաստանում, 
հատկապես դեռահասների և երիտասարդների 
շրջանում։ 2019 թվականին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի մամլո 
հաղորդագրությունը նախազգուշացրել է «առցանց 
բռնության, կիբերհարձակման և թվային ոտնձգության 
վտանգների մասին Հայաստանում առցանց 15-ից 24 
տարեկան երիտասարդների 82 տոկոսի համար» և 
«համաձայնեցված գործողությունների կոչ է արել ՝ 
երեխաների և երիտասարդների նկատմամբ առցանց 
բռնության դեպ պայքարելու և այն կանխելու համար»: 
  
Հայաստանում կանանց և աղջիկների նկատմամբ 
կիբերբռնության կանխարգելման համապարփակ 
ռազմավարությունը պետք է ներառի միջոցառումներ 
թվային անվտանգության վերաբերյալ կանանց և 
աղջիկների, քաղաքացիական հասարակության և 
կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 
կազմակերպությունների հմտությունները զարգացնելու 
համար, ինչպես նաև միջոցառումներ՝ «կրթելու ՏՀՏ 
օգտագործողների հաջորդ սերունդը՝ ինչպես տղաների, 
այնպես էլ աղջիկների, նրանց ծնողների, ուսուցիչների և 
ավելի լայն համայնքների, ինչպես նաև ոստիկանության 
մարմինների և արդարադատության համակարգերի 
միջոցով»:  Հաշվի առնելով այս համապարփակ 
մոտեցումը, կարևոր է, որ ռազմավարությունները 
ներառեն իրազեկության հասարակության և կանանց 
իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 
կազմակերպությունների հմտությունները զարգացնելու 
համար, ինչպես նաև միջոցառումներ՝ «կրթելու ՏՀՏ 
օգտագործողների հաջորդ սերունդը՝ ինչպես տղաների, 
այնպես էլ աղջիկների, նրանց ծնողների, ուսուցիչների և 
ավելի լայն համայնքների, ինչպես նաև ոստիկանության 
մարմինների և արդարադատության համակարգերի 
միջոցով»:  Հաշվի առնելով այս համապարփակ 
մոտեցումը, կարևոր է, որ ռազմավարությունները 
ներառեն իրազեկության բարձրացման բաղադրիչ:

8 9

11

10

https://baec.aua.am/files/2018/11/Albina_Gevorgyan_Is-Cyberbullying-a-Common-Problem-in-Armenia_Presentation.pdf
https://www.broadbandcommission.org/publication/cyber-violence-against-women/
https://www.broadbandcommission.org/publication/cyber-violence-against-women/
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ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՃԱՆԱՉԵԼԸ

Կիբերհալածանքը (cyberbullying) «ագրեսիվ, 
դիտավորյալ գործողություն կամ վարքագիծ է, 
որն իրականացվում է խմբի կամ անհատի կողմից՝ 
օգտագործելով շփման էլեկտրոնային ձևերը, բազմիցս 
և որոշ ժամանակահատվածի ընթացքում մի զոհի դեմ, 
ով չի կարող հեշտությամբ ինքն իրեն պաշտպանել»:  
«Այն կարող է տեղի ունենալ սոցիալական ցանցերում, 
հաղորդագրությունների հարթակներում, խաղային 
հարթակներում և բջջային հեռախոսներում: Դա 
կրկնվող վարքագիծ է, որի նպատակն է վախեցնել, 
զայրացնել կամ ամաչեցնել նրանց, ովքեր թիրախ են 
դարձել»: Կիբերհալածանքը ներառում է այնպիսի 
գործողություններ, ինչպիսիք են անցանկալի, 
վիրավորական կամ սպառնացող հաղորդագրությունների 
ուղարկումը, ծաղր ու ծանակը; ասեկոսեների տարածումը, 
վիրավորական  մեկնաբանությունները; նկարների կամ 
տեսանյութերի տարածումը առանց համաձայնության; 
առցանց ինքնությունը գողանալը և այն օգտագործելը 
ուրիշներին վիրավորելու համար, ինչ-որ մեկին 
դիտավորյալ  արհամարհելը կամ դուրս թողնելը՝ նրանց 
զգացմունքները վիրավորելու նպատակով: 

ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ Է, ԵՐԲ ԱՆՁԸ (ԿԱՄ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻ ԽՈՒՄԲ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ Է ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՎԱԾ 
ՍԱՐՔԵՐԸ՝ ԻՆՉ-ՈՐ ՄԵԿԻՆ ՍԵՌԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՄ ՈՐևԷ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿԻ ՎՆԱՍ 
ՊԱՏՃԱՌԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ ՀԱՃԱԽ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ԻՐ ԹԻՐԱԽԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ, 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ:      ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՆԱև 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼ ԿԱՄ ՊԱՐԶԱՊԵՍ ՍՊԱՌՆՈՒՄ ԵՆ ԴԱ 
ԱՆԵԼ: ԹԵև ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՆՈՒՄ ԱՌՑԱՆՑ, ԱՅՆ ՀԱՃԱԽ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ 
ՈՒՂԻՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  ՎՆԱՍԻ: ՉՆԱՅԱԾ, ՈՐ ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂ Է ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ 
ՈՔ, ԿԱՆԱՅՔ և ԱՂՋԻԿՆԵՐԸ ԱՎԵԼԻ ՄԵԾ ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ ԵՆ, ՀԱՏԿԱՊԵՍ ԲԻՐՏ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և 
ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄՆԵՐԻ:  

ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՃԱԽ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 
ՏԱՐԱԾՈՒՄ՝ ԱՌԱՆՑ ԶՈՀԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ: ՏԱՐԱԾՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՆՈՒՅՆԻՍԿ 
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՆ Է ԶՈՒՐԿ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՃԱԽ ՄՆՈՒՄ Է ԱՌՑԱՆՑ 
ՀԱՍԱՆԵԼԻ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԻՑ ԵՐԿԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՑ:

Կիբերբռնությունն ունենում է բազմաթիվ, հաճախ 
համընկնող դրսևորումներ: Կիբերբռնության 
ամենատարածված տեսակները ներառում են կիբեր-
ոտնձգությունները, կիբերհալածանքը; վրեժի բնույթ կրող 
պոռնկագրական նյութերը; կիբերսթոքինգը,  երեխաների 
առցանց սեռական շահագործումը, սեռական 
բռնությունը և մանկական պոռնկագրությունը; և 
սեռական շանտաժը:

Կիբերոտնձգությունը ներառում է ֆիզիկական 
կամ սեռական բռնության սպառնալիքներ,. 
հայտարարություններ կամ զրպարտություն, 
որոնք  զոհին անհարմար վիճակի մեջ են գցում  
ընտանիքի, ընկերների և գործընկերների շրջանում, 
անցանկալի սեռական բնույթի նամակներ կամ այլ 
հաղորդագրություններ; վիրավորական  հարձակումներ 
սոցիալական ցանցերում և այլ հարթակներում, 
անձնական լուսանկարներ ուղարկելու խնդրանքներ  
և ատելության խոսք, որը ուղղված է ինչ-որ մեկին` 
նրա ռասայի, սեռի, էթնիկ պատկանելության, կրոնի, 
հաշմանդամության կամ սեռական կողմնորոշման հիման 
վրա: Կիբերոտնձգությունները  հաճախ ուղեկցվում 
են ահաբեկող «բռնության փոթորիկով», որտեղ 
միախառնված են  այս գործողություններից մի քանիսը:  

ԿԻԲԵՌԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 

ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍևՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

12    Եվրոպայի Խորհուրդ (2018). Կիբերբռնության քարտեզագրման ուսումնսիրություն  

13    Canadian Women’s Foundation (2019) Փաստեր Կանադայում կանանց և աղջիկների նկատմամբ առցանց ատելության և կիբերբռնության   
մասին

14    Եվրոպայի Խորհուրդ (2018). Կիբերբռնության քարտեզագրման ուսումնսիրություն  

15    Smith et al. (2008) Կիբերհալածանք. Ինչ է ասում հետազոտությունը

12

13

14

15
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Վրեժով պայմանավորված պոռնկագրությունը սեռական 
գրաֆիկական պատկերների կամ տեսանյութերի 
տարածումն է՝ առանց ներգրավված անձանցից մեկի 
համաձայնության:   Հանցագործները հաճախ նախկին 
զուգընկերներ են, ովքեր ձեռք են բերել ֆայլերը 
հարաբերությունների ընթացքում, կամ ընկերներ 
կամ ծանոթներ են (և նույնիսկ անծանոթներ), ովքեր 
տուժողի անձնական ֆայլերին չարտոնված մուտքի 
հնարավորություն են ստացել: Վրեժով պայմանավորված 
պոռնկագրական նյութեր տարածելու պատճառներից 
են  հարաբերությունները դադարեցնելու համար 
հաշվեհարդար տեսնելը, զոհին հրապարակայնորեն 
ամաչեցնելն ու նվաստացնելը և տարրական 
դաժանությունը (օրինակ՝ «թրոլինգը»): Վրեժով 
պայմանավորված պոռնկագրությոնը կարող է էական 
վնաս պատճառել թիրախի անցանց կյանքին, ներառյալ 
թիրախի նոր զուգնկերոջ հետ  հարաբերությունները 
դադարեցնելը կամ  խզելը, ընտանեկան կապերը 
խաթարելը և թիրախներին աշխատանքից հեռացնելը:

Կիբերհետապնդումը  (Cyberstalking) հանդիսանում 
է « էլեկտրոնային փոստի, տեքստային (կամ առցանց) 
հաղորդագրությունների կամ ինտերնետի միջոցով 
հետապնդում: Հետապնդումը ներառում է կրկնվող 
միջադեպեր, որոնք կարող են առանձին-առանձին լինել 
կամ չլինել անվնաս գործողություններ, բայց համակցված 
խաթարում են զոհի անվտանգության զգացումը և 
առաջացնում անհանգստություն, վախ կամ տագնապ»:   

Երեխաների առցանց սեռական շահագործումը, 
սեռական չարաշահումը  և պոռնկագրոթյունը 
կիբերբռնության հիմնական ձևերն են, որոնք 
օգտագործում են առցանց տեխնոլոգիաները որպես 
երեխաների թիրախավորման միջոց; սա հաճախ 
ներառում է «տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների օգտագործումը որպես երեխաների 
սեռական բռնության և/կամ սեռական շահագործման 
միջոց:   Դրսևորումները   ներառում են երեխաներին 
սեռական նպատակներով ներգրավելը, երեխային 
մարմնավաճառության և պոռնկագրության  
ներգրավելը կամ դրդելը և երեխաների նկատմամբ  
սեռական բռնության ուղիղ հեռարձակումները: 
Մանկական պոռնոգրաֆիան «երեխայի ներկայացումն 
է, ցանկացած միջոցով, իրական կամ նմանակված 
բացահայտ սեռական բնույթի գործողություններում 
կամ երեխայի սեռական օրգանների պատկերումը՝ 
հիմնականում սեռական նպատակներով», ինչպես 
նաև երեխայի օգտագործումը նման ներկայացում 
ստեղծելու համար։ .Մանկական պոռնկագրությունը  
ներառում է սեռական բնույթի գործողություններում 
երեխայի կամ երեխաների ներկայացումը  կամ  նրանց 
սեռական օրգանների պատկերումը՝ հիմնականում 

Կիբերբռնությունը կարող է իրականացնել յուրաքանչյուր 
ոք՝ առցանց կամ անցանց հանդիպած անծանոթները, 
ընկերները, գործընկերները կամ երբեմնի զուգընկերները: 
Դա կարող է տեղի ունենալ հասակակիցների և տարբեր 
սերունդների միջև: Որոշ հանցագործներ երբեք չեն 
բացահայտում իրենց ինքնությունը՝ մնալով անանուն, 
օգտագործելով կեղծանուն: Կիբերբռնությունը հաճախ 
ենթադրում է ուժերի  անհավասարություն զոհի/
փրկվածի և հանցագործի միջև: Փաստերը ցույց են տվել, 
որ տղամարդիկ և տղաները կիբերբռնության հիմնական 
հեղինակներն են, հատկապես զուգընկերոջ հետապնդման 
դեպքում:     Սա պահանջում է տղամարդկանց և տղաների 
ավելի շատ ներգրավվածություն կիբերբռնության 
կանխարգելման գործում: 

Չնայած կիբերբռնության ազդեցությունը կարող են կրել 
բոլորը, այնուամենայնիվ, կանայք և աղջիկները  ավեի 
խոցելի են և ենթարկվում են  կիբերբռնության բազմաբնույթ 
և ավելի տրավմատիկ ձևերի: Կիբերբռնության 
երկարատև հետևանքները ներառում են վարքագծային, 
հուզական, մտավոր, ֆիզիկական և սոցիալական տարբեր 
հետևանքներ:

Վարքագծային ազդեցությունները ներառում են 
հանգստություն կամ հակառակը ՝ ագրեսիվություն, 
դպրոցից բացակայություններ,  մեկուսացում 
կամ հեռացում մի խումբ մարդկանցից, և 
թմրամիջոցների օգտագործում կամ կախվածություն: 
Հուզական ազդեցությունները կարող են ներառել 

ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ

ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

16    Գենդերային հավասարության եվրոպական ինստիտուտ Glossary & Thesaurus

17    CYBERSAFE (2017) Կիբերբռնությունը կանանց և աղջիկների դեմ. զեկույց

18    UNODC (2020) Երեխաների առցանց սեռական շահագործում և բռնություն; Միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ (2016) Սեռական 
շահագործումից և սեռական բռնությունից երեխաների պաշտպանության տերմինաբանական ուղեցույցներ.

 19  OHCHR Հոդված 2, ՄԱԿ-ի կամընտիր արձանագրություն Երեխաների վաճառքի, մանկական մարմնավաճառության և մանկական 
պոռնոգրաֆիայի վերաբերյալ Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի.

20   Law Insider (2018) Sextortion սահմանում 

21   Եվրոպայի խոհուրդ (2018) Կիբերբռնության քարտեզագրման հետազոտություն

ցանկասիրական նպատակների համար,  ինչպես 
նաև երեխային նման պատկերներ ստեղծելու համար 
օգտագործելը:

Սեռական շանտաժը (sextortion) «հանրամատչելի 
զրույցներում օգտագորրծվող տերմին է,  որն ընդգրկում 
է այնպիսի գործողություններ, որոնք (ա) ներառում 
են մանիպուլյացիա կամ հարկադրանք՝ հանուն 
հանցագործի օգտին սեռական գործողություններ 
կատարելու և/կամ զոհի բացահայտ սեռական 
պատկերներ ստեղծելու և (բ) շորթման ավանդական 
հանցագործություն: »       Սեռական շանտաժը (sextortion) 
ներառում է սեռական պատկերների բացահայտման 
սպառնալիք՝ մարդուն ինչ-որ բան ստիպելու համար:
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https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1488
https://www.wave-network.org/wp-content/uploads/WP2-Report-on-Cyber-VAWG.pdf
https://www.lawinsider.com/dictionary/sextortion
https://www.lawinsider.com/dictionary/sextortion
https://www.lawinsider.com/dictionary/sextortion
https://rm.coe.int/t-cy-mapping-study-on-cyberviolence-final/1680a1307c
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նպատակ ունի ամենուր նվազեցնել բռնության բոլոր ձևերը 
և դրա հետ կապված մահացության մակարդակը:

2006 թվականին Հայաստանը վավերացրել է 
Կիբերհանցագործության մասին 2001 թվականի 
Եվրոպական կոնվենցիան   և դրա 2003 թվականի 
լրացուցիչ արձանագրությունները:    .Այս գործիքները 
անդամ պետություններից պահանջում են միջոցներ 
ձեռնարկել կիբերհանցագործությունների դեմ, ներառյալ 
մանկական պոռնոգրաֆիայի և ռասիստական և 
այլատյացության դրդապատճառներով սպառնալիքների 
ու վիրավորանքների: Հայաստանը վավերացրել 
է նաև Եվրոպայի խորհրդի Կանանց նկատմամբ 
բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման 
և դրա դեմ պայքարի կոնվենցիան։  Այն հավատարիմ 
է «Բռնի և ծայրահեղ պոռնոգրաֆիայի վերաբերյալ 
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 
բանաձևին»  և անդամ պետություններին «Սեքսիզմի 
կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոմիտեի 
նախարարների Հանձնաժողովի նախարարների CM/
Rec հանձնարարականին (2019թ.)  , որոնք կոչ են 
անում միջոցներ ձեռնարկել կանխելու և պայքարելու 
պոռնոգրաֆիայի և սեքսիզմի դեմ, ներառյալ սոցիալական 
լրատվամիջոցներում և այլ առցանց ցանցերում:

Հայաստանի կիբերհանցագործությունների և 
բարձր տեխնոլոգիական հանցագործությունների 
քննության վարչությունը (որը գործում է ՀՀ քննչական 
կոմիտեի կազմում)   կարող է հետաքննել և քրեական 
պատասխանատվության ենթարկել կիբերբռնության 
դեպքեր համար։ Այնուամենայնիվ, համայնքից դեպի 
վարչություն ուղղակի հաշվետվության ուղի չկա:

22   Եվրոպայի Խորհուրդ. CԿիբերհանցագործությունների մասին կոնվենցիա (Բուդապեշտ 2001) 

23   Եվրոպայի Խորհուրդ, Կիբերհանցագործության մասին կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրություն, որը վերաբերում է համակարգչային 
համակարգերի միջոցով կատարված ռասիստական և այլատյաց բնույթի գործողությունների քրեականացմանը (Ստրասբուրգ, 2003 թ.)  

24   Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա 
(Ստամբուլ, 2011 թ.) 

25  Եվրոպայի Խորհուրդ, Բանաձև 1835 (2011) Վերջնական տարբերակ Բռնի և ծայրահեղ պոռնոգրաֆիա 

26  Եվրոպայի Խորհուրդ, Recommendation անդամ պետություններին «Սեքսիզմի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոմիտեի 
նախարարների Հանձնաժողովի նախարարների CM/Rec հանձնարարական

27  ԱՊՀ օրենսդրություն (2021) Հայաստանի հանրապետության Քննչական կոմիտեի մասին

տխրություն, անհարմարության զգացում, ամոթի 
զգացում, հիմարության կամ զայրույթի զգացում և 
անապահովության զգացում: Հոգեկան ազդեցությունները 
հաճախ ներառում են անհանգստություն և վախ, 
ցածր ինքնագնահատական, ուրիշների հանդեպ 
վստահության պակաս, ինքնավնասում և 
ինքնասպանության մտքեր, գործունեության 
նկատմամբ հետաքրքրության նվազում և ուսումնական 
կամ աշխատանքային կատարողականի անկում: 
Ֆիզիկական ազդեցությունները կարող են ներառել 
քնի խանգարումներ, հոգնածություն, գործունեության 
ձևերի կամ սովորությունների փոփոխություններ և 
ընկճախտի ախտանիշների ավելացում, ներառյալ 
ստամոքսի  ցավերը և  գլխացավերը: Սոցիալական 
ազդեցությունները կարող են ներառել ծաղրուծանակի 
ենթարկվելը, հեղինակության արատավորումը, ինտիմ 
հարաբերությունների խախտումները, անձնական կյանքի 
իրավունքի խախտումները, խարանումը և վտարումը:

Չնայած կիբերբռնության մասին կոնկրետ կամ 
համապարփակ օրենքի բացակայությանը, Հայաստանի 
Սահմանադրությունը և Քրեական օրենսգիրքը 
պարունակում են կիբերբռնությանն առնչվող դրույթներ: 
ՀՀ Սահմանադրության 33-րդ և 34-րդ հոդվածները, 
համապատասխանաբար, ճանաչում են անձանց 
նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների 
և կապի այլ միջոցների ազատության և գաղտնիության 
իրավունքը և տվյալների պաշտպանության իրավունքը։ 
Քրեական օրենսգրքի 24-րդ գլուխը և 251-ից 257-
րդ հոդվածները վերաբերում են համակարգչային 
տեղեկատվական անվտանգության դեմ ուղղված 
հանցագործություններին:

Հայաստանը 1993 թվականին վավերացրել է Կանանց 
նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման 
մասին կոնվենցիան (CEDAW): 2015 թվականին Հայաստանն 
ընդունել է Կայուն զարգացման նպատակները (ԿԶՆ): 
ԿԶՆ-ի գենդերային հավասարության 5-րդ նպատակը 
նպատակ ունի վերջ դնել կանանց և աղջիկների նկատմամբ 
խտրականության և բռնության բոլոր ձևերին: ԿԶՆ թիրախ 
5.բ. նպատակ ունի « Ընդլայնել բարձրարդյունավետ, 
մասնավորապես՝ տեղեկատվական եւ հաղորդակցման 
տեխնոլոգիաների օգտագործումը՝ կանանց զորացումը 
խթանելու նպատակով»: Խաղաղ և ներառական 
հասարակությունների խթանման ԿԶՆ Նպատակ 16-ը 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԳԵԼՈՒՄԸ
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https://rm.coe.int/1680081561
https://rm.coe.int/168008160f
https://rm.coe.int/168008482e
https://rm.coe.int/168008482e
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18028&lang=en
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=76586
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ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
ՊԱՇՏՊԱՆՎԵԼՈՒ և ԴՐԱՆ 
ԱՐՁԱԳԱՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ԿԱՆԱՆՑ և ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ 
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՆ ՈՒ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՁևԱՎՈՐԵԼՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

Ի լրումն կիբերբռնության դեպքում աջակցության ծառայությունների (տես Ռեսուրսներ 
բաժինը), ՔՀԿ-ները նույնպես դեր ունեն կանանց կիբերանվտանգության վերաբերյալ 
գիտելիքների և հմտությունների ձևավորման, կիբերբռնության մասին իրազեկման խթանման 
և կանանց և աղջիկների համար ավելի ապահով թվային տարածքների ստեղծման գործում:

Կանանց և աղջիկների ինտերնետ խոցելիությանը և նրանց թվային պաշտպանությանը 
վերաբերող համազգային և տեղայնացված ծրագրերի և վերապատրաստումների միջոցով  
ՔՀԿ-ները կարող են խթանել հետևյալ «Ինչ անել» և «Ինչ չանել»-երը, որոնք առաջարկում են 
ուղիներ, որոնց միջոցով  կանայք և աղջիկները կարող են քայլեր ձեռնարկել կիբերբռնությունը 
կանխելու և նրան արդյունավետ արձագանքելու համար: 

www
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Ինչ
անել

Միշտ ինքնուրույն ստեղծեք և կարգավորեք ձեր սոցիալական ցանցերի էջերը  և առցանց պրոֆիլները, 
որպեսզի կարողանաք վերահսկել այն տեղեկատվությունը, որը ցանկանում եք տարածել:

Մտածեք, թե ում եք տրամադրում հեռախոսի համարները և այլ անձնական տվյալներ:

Լավագույնս օգտագործեք ձեր սարքերի անվտանգության կարգավորումները՝ հետևելով հրահանգներին՝ 
ինքներդ ձեզ ավելի լավ պաշտպանելու համար:

Օգտագործեք անվտանգության միջոցներ ձեր բոլոր թվային սարքերում, ինչպիսիք են հակավիրուսային 
ծրագրերը՝ պաշտպանվելու վնասակար ծրագրերից (մասնավորապես՝ ստեղնաշարի լոգերներից) և երկգործոն 
նույնականացում՝ ձեր մուտքի հավատարմագրերը տվյալները պաշտպանելու համար (հատկապես ընդհանուր 
տարածքներում/թեժ կետերում և հավելվածներին երրորդ կողմի թույլտվություններ տրամադրելիս): 

Համոզվեք, որ ձեր գաղտնաբառը ուժեղ է և ապահով: Ստեղծեք ուժեղ գաղտնաբառեր, որոնք եզակի են 
յուրաքանչյուր կայքի, ծառայության և հաշվի համար, և որոնք հեշտ է հիշել, որպեսզի ստիպված չլինեք դրանք գրել:

Պարբերաբար փոխեք ձեր գաղտնաբառերը՝ ձեր անձնական սարքերի անվտանգությունը առավելագույնի 
հասցնելու համար:

Միշտ  թարմացրեք  ձեր ծրագրերը`ապահովելու համար շահագործումների ու խոցելիությունների արագ 
շտկումը:

Փոխանցեք զգայուն տեղեկատվություն միայն այն դեպքում, երբ միացած եք անվտանգ, հայտնի ցանցերին: 
Նույնիսկ եթե հանրային ցանցն ունի գաղտնաբառ, պարտադր չէ, որ այն անվտանգ  լինի: Հնարավորության 
դեպքում առաջնահերթություն տվեք մասնավոր ցանցերին (օրինակ՝ օգտվեք ձեր սեփական սարքերից, ձեր 
ընտանիքի կամ աշխատավայրի ցանցից) և ոչ թե հանրային ցանցերից:

Զգույշ և զգոն եղեք այն հարցումների նկատմամբ, որոնք ստանում եք առցանց, հատկապես այն հարցումների 
նկատմամբ, որոնք պահանջում են անձնական տեղեկություններ: Նույնիսկ պարզ հարցերը, ինչպիսիք են 
«որտեղ եք ապրում» կամ «որտեղ եք աշխատում», կարող են բացահայտել անձնական տեղեկություններ, որոնք 
կարող են օգտագործվել ձեզ հետապնդելու կամ անհանգստացնելու համար:

Բավականաչափ օգտագործեք անվտանգության հասանելի գործիքներն ու կարգավորումները: Սոցիալական 
ցանցերի հավելվածների և ծառայությունների մեծամասնությունը թույլ է տալիս արգելափակել մարդկանց, 
ովքեր ձեզ անցանկալի հաղորդագրություններ կամ մեկնաբանություններ են ուղարկում: Հաճախ կարող եք 
արգելափակել որևէ անձի՝ նախքան դա ոտնձգության բնույթ կրելը: Կարող եք նաև խնդիրների մասին հայտնել 
ծառայություններ մատուցողներին կամ տեղական իշխանություններին:

Փոխեք ձեր բոլոր օգտահաշիվների գաղտնաբառերը (ձեր էլ.փոստից և սոցիալական մեդիայի հաշիվներից 
մինչև ձեր բանկային հաշիվները), երբ դադարեցնում եք հարաբերույոնները կամ բաժանվում զուգընկերոջից, 
հատկապես, եթե նա իրեն վիրավորական, անհանգստացնող, սպառնալից կամ դժվար կառավարելի  է պահում:

Պարբերաբար կատարեք ձեր անվան ինտերնետային որոնումներ և ստուգեք այն կայքերը, որտեղ դուք 
հայտնվում եք առցանց: Եթե գտնում եք ձեր մասին չարտոնված տեղեկություններ, անմիջապես դիմեք կայքի 
մոդերատորին՝ այն հեռացնելու համար: Շատ ծառայություններ կարող են դանդաղ արձագանքել: Եղեք համառ 
ձեր ջանքերում, մինչև նյութը հանվի:

Սահմանափակեք  ձեր սարքերի տարածած տեղեկությունները, օրինակ՝ գտնվելու վայրը կամ 
հեռախոսահամարը: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն տարածել բիզնես նպատակների համար, 
համոզվեք, որ առանձնացրել եք Ձեր անձնական տվյալները մասնագիտական տեղեկատվությունից:

Դիտարկեք ձեր իրական ինքնության փոխարեն որպես անձնական 
էլ-փոստի հասցե կամ օգտանուն կեղծանուն օգտագործելու մասին, 
հատկապես, եթե անհարմար եք զգում առցանց կայքերից օգտվելիս:

Խուսափեք ձեր մասնագիտական էլ-փոստի հասցեն անձնական 
ինտերնետային գործունեության համար օգտագործելուց:

Միշտ ինքնուրույն ստեղծեք և կարգավորեք ձեր սոցիալական ցանցերի 
էջերը  և առցանց պրոֆիլները, որպեսզի կարողանաք վերահսկել այն 
տեղեկատվությունը, որը ցանկանում եք տարածել:

ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽՈՒՄ



Handbook for Civil Society Organizations on Building Women’s and Girls’
Knowledge and Skills to Understand, Detect, Prevent and Respond to Cyberviolence 

12

ԻՆՉ
ՉԱՆԵԼ

Պարտավորված մի՛ զգացեք անձնական տեղեկություններ տրամադրել առցանց կայքերում 
գրանցվելիս կամընտիր դաշտեր լրացնելիս (կամընտիր դաշտերը, որպես կանոն, աստղանիշով 
նշված չեն):

Մի տվեք ձեր գաղտնաբառերը որևէ մեկին, նույնիսկ ձեզ ծանոթ մարդկանց:

Ձեր գաղտնաբառում մի օգտագործեք անձնական տվյալները (օրինակ՝ ծննդյան ամսաթիվը, անունը 
կամ մականունը): Խուսափեք հաճախ օգտագործվող գաղտնաբառերից և երբեք մի օգտագործեք 
նույն գաղտնաբառը մեկից ավելի հարթակներում: Երբեք մի գրանցեք գաղտնաբառերը գրավոր 
օրագրում կամ համակարգչային ֆայլում, եթե չեք կարող ապահովել դրանց անվտանգ, կոդավորված 
(և գաղտնաբառով պաշտպանված) պահպանումը:

Քննարկման խմբերի մասնակցելիս մի հարձակվեք կամ վիրավորեք որևէ մեկի: Եթե համաձայն 
չեք տվյալ անձի հետ, հայտնեք ձեր դիրքորոշումը օբյեկտիվ և փաստացի եղանակով: Առցանց 
նույնքան քաղաքավարի լինելը, որքան դուք կլինեիք անձամբ, նվազագույնի է հասցնում առցանց 
հաշվեհարդարի դեպքերը:

Ինտերնետում որևէ մեկի (նույնիսկ վստահելի անձի) ինտիմ 
բնույթի նկարներ մի՛ ուղարկեք:

Մի՛ տարածեք ձեր ընկերների և ընտանիքի նկարները կամ 
տեսաֆայլերը՝ առանց նրանց համաձայնության. Դուք չեք կարող 
վերահսկել այլ մարդկանց կողմից ֆայլերի օգտագործումը:

Մի՛ տարածեք  ձեր կամ ձեր ընկերների անձնական 
տեղեկությունները հանրային ֆորումներում կամ չաթ 
սերվերներում:
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Ինչ
անել

կանանց դեպքում՝ կարող է լինել ձեր ամուսինը , ընտանիքի անդամը, կրոնական առաջնորդը 
կամ վստահելի ընկեր:

Հստակ արտահայտեք հակակրանքը և խնդրեք անձին դադարեցնել: Եթե դուք դա սա բացահայտ չեք 
արտահայտում, բռնարարը կարող է կարծել, որ չբողոքելով դուք համաձայնում եք:

Կանխեք հանցագործի հետագա հետ հաղորդակցությունը՝ արգելափակելով նրա էլ. փոստի 
հասցեն, բջջային հեռախոսահամարը և ջնջելով/արգելափակելով դրանք ձեր սոցիալական ցանցերի 
կոնտակտներից: Սոցիալական ցանցերի ընկերությունները պարտավոր են պաշտպանել իրենց 
օգտատերերին և սովորաբար առաջարկում են բողոք ներկայացնելու հղումներ. փնտրեք հղումներ՝ 
անպատշաճ պահվածքի մասին պաշտոնապես հայտնելու համար:

ՊԱՀՊԱՆԵՔ ապացույցները: Պահպանեք վիրավորական նամակները, տեքստային 
հաղորդագրությունները կամ սոցիալական ցանցերի գրառումների սքրինշոթներ՝ ցույց տալու 
համար, թե ինչ է տեղի ունեցել, երբ աջակցություն հայցեք ծառայություններ մատուցողներից կամ 
ոստիկանությունից:

Հեռու մնացեք հեռախոսներից, նոութբուքներից և տեխնոլոգիաներից և ժամանակ անցկացրեք 
վստահելի ընկերների և ընտանիքի հետ՝ այլընտրանքային զբաղմունքներով: Որքան շատ ժամանակ 
անցկացնեք ձեզ հանգստացնող գործողությունների վրա, այնքան կիբերբռնությունը ձեր կյանքում 
ավելի քիչ նշանակություն կունենա: Սա կբարձրացնի ձեր ինքնագնահատականը, կավելացնի  
ճկունությունը և կնվազեցնի կիբերբռնության բացասական հետևանքների պատճառով  ճնշված 
լինելու զգացողությունը:

Կիսվեք ձեր զգացմունքներով: Արտահայտելով, թե ինչ եք ապրել և ինչ եք ապրում, կարող 
է հսկայական փոփոխություն մտցնել ձեր մտքերում, նույնիսկ եթե դա չփոխի իրավիճակը: 
Բարձրաձայնելով ձեր փորձի մասին՝ դուք կարող եք խրախուսել մյուսներին հայտնել 
կիբերբռնության մասին, որի հետ բախվել են:

Օգնություն խնդրեք  պրոֆեսիոնալ խորհրդատուից, եթե ձեզ դուր չի գալիս ձեր ծանոթի հետ 
խոսելը: Պրոֆեսիոնալները համապատասան վեապատրաստում են անցել տրավմայի և սթրեսի 
արդյունավետ կառավարման համար:

Կապ հաստատեք  ոստիկանության հետ,  եթե ձեզ անապահով եք զգում կամ ոտնձգությունը 
ուժգնանում է: Նրանք կարող են օգնել ձեզ պաշտպանել, հետաքննություն սկսել և բռնարարի դեմ 
քրեական մեղադրանք ներկայացնել:

Օգնություն խնդրեք վստահելի մեկից. Սա ամենակարևոր 
առաջին քայլերից է:  

Աղջիկների դեպքում՝խոսեք վստահելի մեծահասակի հետ, 
ում հետ խոսելիս  ձեզ ապահով եք զգում: Դա կարող են լինել 
ձեր ծնողները, ընտանիքի մտերիմ անդամը, մեկ այլ վստահելի 
մեծահասակ կամ դպրոցական խորհրդատուն կամ սիրելի 
ուսուցիչը:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅԱՆԸ 
Հիշեք՝ որևէ տեսակի կիբերբռնության հետ համակերպվելու որևէ 
պատճառ չունեք
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ԻՆՉ
ՉԱՆԵԼ

ՄԻ վատթարացնեք կիբերբռնության միջադեպը՝ անընդհատ անդրադառնալով դրան կամ կարդալով 
համապատասխան հաղորդագրությունները: Փոխարենը, փորձեք կանգ առնել և  կենտրոնանալ ձեր 
կյանքի դրական իրադարձությունների վրա: Ձեզ հետ կապված շատ հրաշալի բաներ կան, այնպես որ 
հպարտացեք նրանով, թե ով եք դուք:

Մի՛ արձագանքեք էլ. Փոստով կամ հազորդագրությամբ, երբ բարկացած կամ վրդովված եք: 
Սպասեք, մինչև կհանգստանաք և կկարողանաք որոշել, թե ինչ անել: Դուք կարող եք որոշել 
չարձագանքել կամ պարզապես պատասխանել ՝ հստակ արտահայտելով, որ ձեզ դուր չի գալիս 
իրավիճակը և խնդրեք նրան դադարեցնել: Երբեմն հանցագործները սպասում են հենց արձագանքի, 
քանի որ կարծում են, որ դա թույլ է տալիս իրենց ձեզ իշխել: Մի տրվեք ոչ մի հարց ու պատասխանի 
սցենարի, որը զեզ անհարմարություն է պատճառում:

Վրեժխնդրություն մի՛ փնտրեք։ Հանցագործի հետ հաշվեհարդար տեսնելը, հավանաբար, 
կխորացնի խնդիրը և կարող է հանգեցնել ձեզ համար լուրջ, և նույնիսկ իրավական  հետևանքների:

Ձեզ մի մեղադրեք։ Դա ձեր մեղքը չէ։ Անկախ նրանից, թե ինչ է 
ասում կամ անում հանցագործը, դուք չպետք է ամաչեք, թե ով եք 
դուք կամ ինչ եք զգում: Խնդիր ունի բռնարարը, և ոչ թե դուք::

Թույլ մի տվեք, որ իրավիճակը ձեզ հունից հանի: Հանցագործը 
հաճախ դժբախտ, հիասթափված անձնավորություն է, ով 
ցանկանում է վերահսկել ձեր զգացմունքները, որպեսզի դուք ձեզ 
նույնքան վատ զգաք, որքան ինքը: Նրանց  այդպիսի հաճույք մի 
պատճառեք: 

Որպեսզի կիբերբռնությունը դադարի, այն պետք է բացահայտվի, և բողոք ներկայացնելը  կարևոր է: Բողոքը 
կարող է նաև օգնել ցույց տալ հանցագործներին, որ նրանց վարքագիծն անընդունելի է: Եթե միջադեպերի մասին 
չհայտնեք, հանցագործը կարող է շարունակել և դառնալ էլ ավելի  ագրեսիվ:

Եթե զգում եք, որ ձեզ անմիջական վտանգ է սպառնում, մի հապաղեք դիմել ոստիկանություն:

ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ ԿԻԲԵՐԲՌՆՈՒԹՅԱՆԸ 
Հիշեք՝ որևէ տեսակի կիբերբռնության հետ համակերպվելու որևէ 
պատճառ չունեք
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Գործեք, եթե որևէ մեկը, ում 
ճանաչում եք, ենթարկվում է 
կիբերբռնության:

Մի՛ եղեք կիբերբռնության 
հեղինակ:

Ուրիշների նկատմամբ 
արտահայտվելու ազատության 
սահմանափակումներ կան:  
Սեփական անձնական տարածքի 
նկատմամբ հարգանք պահանջելու 
համար կարևոր է հարգել ուրիշների 
գաղտնիությունը:

Գաղտնիության հիմնական տարրերը՝ 
սահմանները, որոնք պետք է հարգել, 
ներառում են ֆիզիկական, սեռական 
և քաղաքացիական ինքնությունը, 
կոնտակտային տվյալները, ապրելակերպը, 
ընտանիքը, ընկերները, ռոմանտիկ 
հարաբերությունները, անձնական 
և կրոնական համոզմունքները, 
առողջությունը և հեղինակությունը:

Պարզապես այն փաստը, որ դուք գրում 
եք առցանց կամ բջջային հեռախոսով, 
չի նշանակում, որ կարող եք անպատիժ 
վիրավորել կամ սպառնալ որևէ մեկին: 
Կիբերբռնությունը Հայաստանում 
օրենքով պատժելի արարք է. դուք կարող 
եք քրեական պատասխանատվության 
ենթարկվել:

Մի վարվեք  ուրիշների հետ 
այնպես, ինչպես չէիք ցանկանա, 
որ վարվեն ձեզ հետ:

Նախքան ինտերնետում որևէ բան տեղադրելը, 
դուք պետք է հաշվի առնեք գաղտնիության 
հետ կապված հետևանքները, ինչպես նաև 
պետք է խուսափեք այլ մարդկանց զգայուն 
կամ սեռական ակնարկ պարունակող 
տեղեկություններ կամ պատկերներ 
հրապարակելուց: Նույնիսկ եթե այն արդեն 
տեղադրված է առցանց, դուք այնուամենայնիվ 
կարող եք նպաստել կիբերբռնության:

Տրամադրեք  այս 
ուղեցույցը տվյալ անձին:

Մի մեղադրեք կամ 
խարանեք նրան:

Դուք կարող եք օգնել տվյալ 
անձին մտածել գործնական 
լուծումների մասին:

Դուք կարող եք օգնել տվյալ 
անձին օգնություն խնդրել 
մեկ այլ վստահելի անձից, 
խորհրդատուից կամ 
իշխանությունից:. 

Լսեք և աջակցեք. ձեր 
աջակցությունը կարող է 
օգնել մարդուն հաղթահարել 
իրավիճակը:
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ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ և ՀԱՎԵԼՅԱԼ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

The Safe You բջջային հավելվածը տրամադրում է կանանց և 
աղջիկների համար գենդերային բռնության վերաբերյալ 
տեղեկատվություն և իրազեկում (ներառյալ կանանց և 
աղջիկների նկատմամբ կիբերբռնության): Հավելվածը 
հեշտացնում է կապը ոստիկանության և աջակցող 
ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների 
հետ: 

  Ներբեռնեք հավելվածը https://safeyou.space –ից:

Հետևյալ կազմակերպությունները Safe You ծառայություններ 
մատուցողներ են, որոնք աջակցություն են տրամադրում 
կիբերբռնության դեպքերում: Դուք կարող եք 
ուղղակիորեն դիմել նրանց: 

Կանանց ռեսուրս կենտրոն
+374-77-991280 
womenofarmenia@gmail.com   
https://womenofarmenia.org  

Կանանց իրավունքների կենտրոն
010 54 28 28
info@wrcorg.am
http://www.wrcorg.am/en  

Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն 
0 800 01 280 / 077 99 12 80 
sacc.arm@gmail.com   
http://www.saccarmenia.org/

Instagram: 
•  https://about.instagram.com/community/parents
•   https://about.instagram.com/community/safety 

Facebook:  
•  https://www.facebook.com/safety/bullying/teens
•  https://www.facebook.com/
help/?page=214189648617074  

Twitter:
•  https://help.twitter.com/en/using-twitter/block-
ing-and-unblocking-accounts 
•  https://help.twitter.com/en/safety-and-security/
report-abusive-behavior

Stompoutbullying.org  -ը տեղեկատվություն է տարածում 
և աջակցում ծնողներին և երիտասարդներին՝ 
նվազեցնելու և կանխելու կիբերհալածանքները, 
սեռական բնույթի հաղորդագրությունները 
(սեքստինգ) և թվային չարաշահումների այլ ձևերը: 
Կազմակերպությունը կանխում է բռնությունը 
դպրոցներում, առցանց և համայնքներում և կրթում 
է հոմոֆոբիայի, LGBTQ խտրականության, ռասիզմի և 
ատելության դեմ:

Webwise.ie -ն առաջարկում է խորհուրդներ և 
աջակցություն երիտասարդներին, ուսուցիչներին, 
երիտասարդների հետ աշխատողներին և ծնողներին 
տեղեկատվության, խորհրդատվության և անվճար 
կրթական ռեսուրսների միջոցով, որոնք լուծում են 
ինտերնետային անվտանգության մի շարք խնդիրներ: 

Հայաստանում առկա 
ռեսուրսներ

Այլ ռեսուրսներ

Տեղեկատվություն և 
իրազեկություն ապահովող 
կայքեր 

https://safeyou.space 
https://womenofarmenia.org  
http://www.wrcorg.am/en  
http://www.saccarmenia.org/ 
https://about.instagram.com/community/parents
https://about.instagram.com/community/safety 
https://www.facebook.com/safety/bullying/teens
https://www.facebook.com/help/?page=214189648617074
https://www.facebook.com/help/?page=214189648617074
https://help.twitter.com/en/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts 
https://help.twitter.com/en/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts 
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://www.stompoutbullying.org/helpchat
https://www.webwise.ie/
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Ձեռնարկ քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների համար՝ ուղղված 
կիբերբռնությունը հասկանալու, հայտնաբերելու, 
կանխելու և դրան արձագանքելու` կանանց և աղջիկների 
գիտելիքների և հմտությունների ձևավորմանը 

Նոյեմբեր, 2021թ. 


