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ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ  
    26-րդ թողարկում  

    Հունվար 2020 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԳՆՄԱՆ 

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ՝ 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻՑ 

ԲՌՆԱԳԱՂԹԱԾ 

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 
2019թ-ի նոյեմբերի 21-ին 

Կառավարության նիստում 

հավանության արժանացավ 

«Հայաստանի Հանրապետության 2019 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

և Հայաստանի Հանրապետության տարեկան պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների 

հաշվին բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով բնակարանային ապահովման 

ծրագրի մասին» Կառավարության որոշումների նախագծերը։ 

 Ներկայացված նախագծերով նախատեսվում է լուծել Ադրբեջանից բռնագաղթած և անօթևան 

մնացած ընտանիքներին բնակարանային խնդիրները։ Մասնավորապես, ներկայացված ծրագրի 

իրականացման համար հատկացվեց 1 496 260 000 դրամ։ Նախագծերի ընդունման արդյունքում 

կապահովվի 112 ընտանիքների արժանապատիվ կյանք ունենալու սահմանադրական անօտարելի 

իրավունքը, և կլուծվի 30 տարվա վաղեմություն ունեցող բնակարանային խնդիրները:   

 Արդյունքում, Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում հերթականությամբ ամբողջությամբ և 

վերջնականապես լուծվում են Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքների բնակարանային հարցերը:  

ԱՅՍ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՄԵՋ 
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https://www.youtube.com/watch?v=Vo_5qhD5w8s
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 Միաժամանակ, 1988-1992 

թվականներին Ադրբեջանի 

Հանրապետությունից բռնի 

տեղահանված ընտանիքների 

բնակարանային խնդրի լուծման 

համար սա առաջնային փուլ է: 

Հաշվի առնելով պահանջվող 

ֆինանսական միջոցների 

բավականաչափ մեծ ծավալը 

նպատակահարմար է համարվել 

Ադրբեջանից բռնագաղթած 

ընտանիքների բնակարանային 

ապահովության խնդիրը լուծել ոչ 

թե մեկ ընդհանուր ծրագրի 

շրջանակներում, այլ այն տարանջատել ըստ առաջնահերթության և փուլերի` մշակելով առանձին 

համապատասխան ենթածրագրեր, որոնց լուծումն ավելի իրատեսական է: Տվյալ փուլում առաջնորդվել 

ենք ըստ Երևան քաղաքի վարչական շրջանների (Աջափնյակ, Ավան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նորք-

Մարաշ, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններ), ինչպես նաև ընդգրկել մասնավոր սեփականություն 

հանդիսացող, սակայն Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքների կողմից զբաղեցրած կացարանները: 

Մասնավոր սեփականություն հանդիսացող կացարանների («Սեբաստիա» հյուրանոց, «Նաիրի» 

հյուրանոց, «Ինտերռիմինի» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հանրակացարան) 

ընդգրկումը պայմանավորված է այս ընտանիքների անօթևանության մեջ հայտնվելու ամենօրյա 

վտանգով, քանի որ այդ ժամանակավոր կացարաններից սեփականատերերի կողմից ազատման պահանջ 

ներկայացվելու դեպքում այդ ընտանիքների պաշտպանվածության իրավական արդյունավետ 

մեխանիզմները բացակայում են: 

  

 Հարցի 

կարևորությունը 

ընդգծվեց ՀՀ 

վարչապետի խոսքով՝ 

Կառավարության նիստի 

ընթացքում։ 

Վարչապետը 

փախստականների 

բնակապահովման 

հարցի լուծման մասին 

հիշատակեց նաև 

ամանորյա ուղերձում՝ 

որպես կարևորագույն 

խնդրի լուծում։ 

 Փախստականների գլոբալ ֆորումի ընթացքում Ժնևում Տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածների նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրեց ծրագիրը, իսկ տարեկան ամփոփիչ 

ասուլիսի ընթացքում նա խոսեց ծրագրի հաջորդ փուլի մասին՝ 2,1 մլրդ դրամի հատկացում, որը կհերիքի 

ավելի քան 180 ընտանիքի առաջիկայում ևս ընդգրկել ծրագրում։  

 Այդ մասին խոսեց նաև ՄԾ պետ Արմեն Ղազարյանի՝ վարչապետի գլխավորությամբ անցկացվող 

նախարարության տարեկան բյուջեի քննարկման ընթացքում։  
 

https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2019/12/21/Nikol-Pashinyan-meeting/?fbclid=IwAR0i4-vHdOSGnQFGSyMSIGSXoOuF3F-pGME-ZzSCC4AkklFc4naaKs38Keo#prettyPhoto
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ՏԿԵ ՆԱԽԱՐԱՐ ՍՈՒՐԵՆ ՊԱՊԻԿՅԱՆԸ ԵՎ 

ՄԾ ՊԵՏ ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ ԺՆԵՎՈՒՄ 

ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ԳԼՈԲԱԼ ՖՈՐՈՒՄԻՆ  

 Համաժողովը կազմակերպվել էր 2018թ-ի 

դեկտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 

կողմից հաստատված Փախստականների 

համաշխարհային հռչակագրի շրջանակում։  

 Նախարար Պապիկյանը կարևորելով 

միջոցառման ձևաչափը՝ շեշտեց, որ 

փախստականների 85 տոկոսը ներկայումս 

հյուրընկալվում են ցածր և միջին եկամուտ 

ունեցող երկրներում, ինչը հավելյալ 

ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում 

հյուրընկալող երկրների սոցիալական 

ապահովության համակարգերի համար։ 

«Հետևաբար մենք մեծապես կարևորում ենք 

Գլոբալ կոմպակտի այն դրույթները, որոնք 

առնչվում են հյուրընկալող պետությունների 

բեռի թեթևացմանը և փախստականների 

ինքնուրույնության ու կարողությունների 

զարգացմանը» , -ասաց նա՝ ընդգծելով, որ 

Հայաստանը համալիր կերպով վերանայում է 

փախստականների, տեղահանված անձանց և 

երկարաժամկետ միգրանտների ինտեգրման 

քաղաքականությունը՝ շեշտադրելով ինչպես 

պետական և հասարակական կառույցների 

համակարգված աշխատանքը, այնպես էլ նշված 

խմբերի ինքնուրույնության զարգացումը։  

 Խոսքի ավարտին նախարար Պապիկյանը 

ավելացրեց նաև, որ ՀՀ-ն հյուրընկալում է նաև 

տեղահանված անձանց Իրանից, Իրաքից, 

Աֆղանստանից և այլ երկրներից՝ տրամադրելով 

նրանց պաշտպանություն և անվտանգ կյանք 

սկսելու հնարավորություններ։ 

 Նախարար Պապիկյանի ամբողջական 

ելույթը հասանելի է այստեղ։ 
 

ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԸ ՔՆՆԱՐԿԵՑԻՆ ՈԼՈՐՏԻ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 

 Հայաստանն այս տարի հյուրընկալեց ԱՊՀ 

մասնակից պետությունների միգրացիոն 

մարմինների ղեկավարների խորհրդի 24-րդ նիստը, 

որն անցկացվեց հոկտեմբերի 11-ին Երևանում: 

 Կողմերը ներկայացրին միգրացիոն 

պատկերը իրենց երկրներում, վերջին մեկ տարվա 

ընթացքում ազգային օրենսդրություններում 

կատարված ոլորտային փոփոխությունները:  

 Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն 

Ղազարյանը ընդգծեց միգրացիոն գործընթացների 

համատեղ քննարկման կարևորությունը, փորձի 

փոխանակման հնարավորությունը, նշեց, որ 

միգրացիոն մարմինների ղեկավարների 

հանդիպումը լավ հարթակ է ոլորտի խնդիրներին 

համակողմանի ու արդյունավետ լուծումներ գտնելու 

տեսանկյունից: 

 Քննարկվեցին ԱՊՀ երկրների կողմից 

Քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի 

մասին 1954թ-ի ու Քաղաքացիություն չունենալու 

նվազեցման մասին 1961 թ-ի կոնվենցիաներին 

միանալու փորձը, ինչպես նաև քաղաքացիություն 

չունեցող անձանց օրինականացման, այդ 

գործընթացի խնդիրների և հեռանկարների 

վերաբերյալ հարցերը: Միգրացիոն մարմինների 

ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում էր նաև 

Ապահով, կանոնավոր և օրինական միգրացիայի 

մասին գլոբալ հտչակագրի (2018թ-ի դեկտեմբերի 10-

11, Մարաքեշ) իրականացման միջոցառումների 

ծրագիրը, ինչպես նաև միգրացիոն ոլորտում ԱՊՀ 

երկրների լիազոր գերատեսչությունների 

համագործակցությունը միջազգային 

կազմակերպությունների հետ: Քննարկվեցին նաև 

հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ տեխնիկական 

հարցեր։ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwebtv.un.org%2Flive-now%2Fwatch%2Fplayer%2F5719266060001%3Ffbclid%3DIwAR1lobbaAj824ursTbyezWPwhHF5Mzduzdhe1DFB3foUduNO4mj1EdjpKSE&h=AT3-w95-n7Iykzor8D1eV21E-3-B7TBUYhfI3RtrQTbklqWqkSGYl4aQ6etUjAhMgh5efb860ZtDsK0r
https://www.facebook.com/armenia.ms/posts/2623309554396004
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 ՎԻԶԱՆԵՐԻ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 Հոկտեմբերի 2-ից 4-ը հայաստանյան 

պատվիրակությունն այցելեց եվրոպական մի քանի 

երկրներ՝ քննարկելու ՀՀ-ԵՄ մուտքի արտոնագրերի 

ազատականացման շուրջ երկխոսության (ՄԱԱԵ) 

մեկնարկի հեռանկարները։ ՀՀ փոխոստիկանապետ 

Հովհաննես Քոչարյանի գլխավորած պատվիրակության 

կազմում ընդգրկված էին ՏԿԵՆ միգրացիոն 

ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը, արտաքին 

գործերի նախարարի խորհրդական Դավիթ Սարգսյանը, ԱԳՆ Եվրոպայի վարչության պետ Տիգրան 

Սամվելյանը։ 

 Բելգիայում հայկական կողմը շեշտեց ՄԱԱԵ մեկնարկի համար առանցքային հանդիսացող ՀՀ-

ԵՄ Մուտքի արտոնագրերի դյուրացման և Հետընդունման մասին համաձայնագրերի՝ ՀՀ կողմից 

արդյունավետ կիրարկման փաստը։ Իր հերթին բելգիական կողմը գոհունակություն հայտնեց 

միգրացիոն ոլորտում երկկողմ համագործակցության բարձր մակարդակի առնչությամբ և ընդգծեց 

շփումների շարունակականության ապահովման կարևորությունն ինչպես երկխոսության մեկնարկից 

առաջ, այնպես էլ դրանից հետո։ Հայաստանյան պատվիրակությունը եղավ նաև Լյուքսեմբուրգում, 

Նիդերլանդներում։ 

 Նույն համատեքստում քննարկումներ տեղի 

ունեցան նաև հոկտեմբերի 24-ին Փարիզում։ ՀՀ 

միջգերատեսչական պատվիրակությունը 

ղեկավարում էր ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության 

պետ Արմեն Ղազարյանը։ Ֆրանսիական 

պատվիրակությունը ղեկավարում էր Ֆրանսիայի 

ներքին գործերի նախարարության՝ Ֆրանսիայի 

օտարերկրացիների գլխավոր վարչության 

ներգաղթի բաժնի տնօրեն Հյուգ Բեզանսնոն, որը 

գոհունակություն հայտնեց միգրացիոն ոլորտում 

երկկողմ համագործակցության բարձր 

մակարդակի առնչությամբ։ Կողմերը 

քննարկեցին ոլորտում 

համագորկացության հնարավոր 

ձևաչափերը։ 

  

 Նոյեմբերի 18-ին էլ իսպանացի 

գործընկերների հետ քննարկվեցին ՄԱԱԵ 

մեկնարկի հեռանկարները Մադրիդում։ 

Հայաստանի միգրացիոն ծառայության 

պետ Արմեն Ղազարյանն ընդգծեց ՄԱԱԵ 

մեկնարկի համար նախապայման հանդիսացող ՀՀ-ԵՄ Մուտքի արտոնագրերի դյուրացման և 

Հետընդունման մասին համաձայնագրերի՝ ՀՀ կողմից արդյունավետ կիրարկման փաստը։ Նա 

ներկայացրեց նաև ընդհանուր միտումները հարկադիր վերադարձի ոլորտում, թվերի դինամիկան 

վերջին տարիների կտրվածքով։ 

 Իսպանացի գործընկերներն աջակցություն հայտնեցին ոլորտի բարեփոխումների ուղղությամբ 

հայկական կողմից գործադրվող ջանքերին: 

http://www.police.am/news/view/երկխոսության141019.html?fbclid=IwAR3SWQxHdkYvPFxCa32K-Mic3pt8QFxWWh2matJbS9B-ZLiGiKZfCGuKnoA
https://www.facebook.com/armenia.ms/posts/2654217217971904
https://www.facebook.com/armenia.ms/posts/2709678009092491
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ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՆՔ 

ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԸ 

 Միգրացիոն ծառայության ենթակայությամբ 

գործող «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ-ը 2019 թ-ի 

ընթացքում կատարել է 7 մլն 938 հազար դրամի 

շինարարական – վերանորոգման աշխատանքներ, 

որից 2 մլն 723 հազարը արտաբյուջետային 

ծախսերի հաշվին, 5 մլն 214 հազարը՝ պետական 

սուբսիդիայի։ 

 Ավելի քան 1,5 մլն դրամ 

տրամադրվել է Մոլդովական 29/1 

հանրակացարանային 

մասնաշենքի 

աստիճանավանդակի մասնակի 

նորոգմանը, մասնավորապես 

ներկման աշխատանքներին՝ 1-8-

րդ հարկեր, ինչպես նաև նույն 

հասցեում գտնվող Ինտեգրման կենտրոնի 

լոգասենյակների բարեկարգմանը։ 

 Ավելի քան 2,5 մլն դրամ 

տրամադրվել է Շիրակի 2 ա 

հանրակացարանի տանիքի 

մասնակի նորոգմանը, մի քանի 

ուղղություններով նկուղից 

մինչև 8-րդ հարկ փոխարինվել 

են խմելու ջրագծերն ու  

կոյուղագծերը։ 

 Աբովյան քաղաքի ճարտարագիտական 

քոլեջ-

հանրակացարանի 

տանիքի մասնակի 

նորոգման և մինչև 9-

րդ հարկի 

աստիճանավանդակի 

բարեկարգման 

աշխատանքներին 

հատկացվել է մոտ 2,5 

մլն դրամ։ 

 Արարատի մարզի Դարբնիկ համայնքի 

նախկին գյուղատնտեսական քոլեջ-

հանրակացարանում կատարվել են 1,2 մլն դրամի 

շինարակական աշխատանքներ, մասնավորապես 

փոխվել է խմելու ջրի խողովակաշարն 

ամբողջությամբ, արտաքին կոյուղագծերը՝ մասամբ։ 

 

ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ՝ ՄԾ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ  

 Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն 

Ղազարյանի գլխավորությամբ ծառայության 

ներկայացուցիչներն նոյեմբերի 14-ին 

մասնակցեցին ՀՀ 

քաղաքացիների 

վերաինտեգրման 

աջակցության 

ֆրանսգերմանական 

համագործակցության 

նախագծի (ՆԻՖԳ–

ՓՄԴԾ) մեկնարկի 

արարողությանը։  

         

 Դեկտեմբերի 20-ին կայացավ ՀՀ 

քաղաքացիների վերաինտեգրման 

հիմնախնդիրներով զբաղվող 

կազմակերպությունների ֆորումի հերթական` 7-րդ 

հանդիպումը։ Ռազմավարության մշակման 

աշխատանքային խմբի փորձագետ Ալինա 

Պողոսյանը ներկայացրեց «ՀՀ-ում գտնվող 

հարկադիր տեղահանված անձանց ինտեգրման և 

Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների 

վերաինտեգրման քաղաքականության 

միասնական ռազմավարության» նախագիծը։ 

 «Վերաինտեգրումը երկու ոլորտների է 

առնչվում՝ սոցիալական աջակցություն, 

զարգացում և միգրացիոն հոսքերի կառավարում»,- 
նշեց Ա.Ղազարյանը՝ ավելացնելով, որ 

Ծառայությունն զբաղվում է նաև ոլորտի 

քաղաքականության մշակմամբ։  
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ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ  

Միգրացիոն  

ծառայությունը  

կարևորում է  

զանգվածային 

լրատվության 

միջոցների հետ 

կայուն համագոր-

ծակցությունը։ 

Վերջին եռամսյակում  

միգրացիոն 

լուսաբանում- 

       ներ եղել են  

  

 

 ՄԾ պետ Ա.Ղազարյանը հարցազրույցներ 

է տվել Հանրային և լրատվական ռադիոներին՝ 

խոսելով սահմանահատումների հաշվարկների 

մեթոդաբանությունից մինչև օտարերկրացիներին 

աշխատանքի թույլտվության նոր համակարգի 

ներդրում, Գերմանիայի հանրային ռադիոյին՝  

ներկայացնելով դրական սալդոյի բացառիկ   

ցուցանիշները վերջին տարիների 

համատեքստում, EVNreport-ին՝ վերադարձի 

քաղաքականության և գործընթացների մասին, 

Սիվիլնեթին և «Շանթ» հեռուստաընկերությանը՝ 

ԲԳՎ-ների տրամադրման, շահառուների 

ընտրության և երեսնամյա վաղեմության հարցը 

օրակարգ ներմուծելու մասին։ 

  

 Լրատվամիջոցների հետ կայուն 

համագործակցության մասին են վկայում նաև 

Ծառայության աշխատակազմի մասնագետների 

տված մի շարք հարցազրույցներն ու նրանց 

մասնակցությունը տարբեր հաղորդաշարերի։  ՄԾ

-ը փորձում է արձագանքել բոլոր նմանօինակ 

հրավերներին և իր մասնակցությունն է բերում 

թեմայի լուսաբանման ցանկացած 

նախաձեռնությանը՝ 

տրամադրելով 

անհրաժեշտ 

տեղեկություններ կամ 

հանդես գալով 

բանախոսությամբ։   

 Ծառայության 

պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանի 

բանախոսությամբ մամուլի ասուլիս է հրավիրվել 

նոյեմբերի 21-ի Կառավարության որոշման առթիվ՝ 

Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստական 

ընտանիքներին բնակարանի գնման 

վկայականներ տրամադրելու վերաբերյալ։ 

Ասուլիսին մասնակցել է նաև «Փախստականների 

ձայնը» հասարակական կազմակերպության 

ղեկավար Օկսաննա Մուսայելյանը։ Նույն առիթով 

պետի տեղակալը հյուրընկալվեց «Հեռանկար» 

հաղորդաշարին և ներկայացրեց ծրագրի բյուջեն, 

շահառուների քանակը, ընտրման սկզբունքներն ու 

այլ մանրամասներ։  Եվս մեկ ասուլիս հրավիրվել է 

Միգրանտների միջազգային օրվա առթիվ։ Այս 

անգամ «Հայկական կարիտաս» հասարակական 

կազմակերպության փորձագետ Տաթևիկ 

Բեժանյանի հետ համատեղ ներկայացվեցին 

միգրացիոն արդի միտումներն ու գործընթացները։ 

հարցազրույցների, 

ասուլիսների, 

լրագրողների հետ 

ընդլայնված 

հանդիպման և այլ 

ձևաչափերով։ 

https://www.facebook.com/armenia.ms/posts/2777292512331040
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D638%26v%3D8OUZWMBh_Wk%26fbclid%3DIwAR0UsIq6_Wy4EwAH7sDRypoJI3270e7MaToHg5btngg06jvv_UbGLAdGQo0&h=AT0Xh5F01DpZMB11W4fhfO_QFTa6csVkRguEuvW3BuxEjnNvNZlR7uaaA7ejjKdMNShv5ud7
https://www.facebook.com/armenia.ms/posts/2683016301758662
https://www.facebook.com/armenia.ms/posts/2678151202245172
https://www.facebook.com/CivilNet.TV/posts/3250287008374486
https://www.facebook.com/armenia.ms/posts/2822154557844835
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Տարվա կտրվածքով ծրագրին 

մասնակցել են ավելի քան հինգ 

տասնյակ լրագրողներ, թողարկվել 

են մոտ հարյուր մեդիա 

«ՄԵԴԻԱ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱ» ԾՐԱԳԻՐՆ ԱՄՓՈՓԻՉ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ  ՆՎԻՐՎԵՑ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ԵՎ 

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻՆ  

 ՄԾ-ը, նպատակ ունենալով նաև իր նպաստը բերելու ԶԼՄ-

ների հետ կառուցողական և որակյալ համագործակցություն 

ձևավորելու գործում, նախաձեռնեց  «Մեդիա և միգրացիա» ծրագիրը, 

որը մեկնարկեց տարվա սկզբին։ 

 Ծրագրի շրջանակում չորս հանդիպումներ են 

կազմակերպվել լրագրողների հետ։ Առաջին մեկնարկային 

հանդիպման թեման եղել է «Մեդիայի ազդեցությունն ու դերը 

միգրացիոն գործընթացներում»։ Բանախոսը եղել է ՄԾ պետ Արմեն 

Ղազարյանը։ Երկրորդ հանդիպումը լրագրողների հետ 

կազմակերպվել է «Վերադարձ, հետընդունում (ռեադմիսիա) և 

վերաինտեգրում» թեմայով։ Բանախոսել է Վերադարձի և 

վերաինտեգրման բաժնի պետ Հայկանուշ Չոբանյանը։ Երրորդ և 

չորրորդ հանդիպումները կազմակերպվել են ՄԱԿ ՓԳՀ-ի և 

Հայկական կարմիր խաչի ընկերության հետ համատեղ՝ արտագնա։ 

Դրանցից մեկը նվիրված է եղել Փախստականների 

համաշխարահային օրվան, տեղի է ունեցել հունիսի 18-ին 

Աղվերանում։  

Ծրագրի վերջին ամփոփիչ միջոցառումը կազմակերպվել է 

դեկտեմբերի 11-ին՝ Էջմիածին քաղաքում, կրկին ընդլայնված 

ձևաչափով (ամբողջօրյա միջոցառում)։ Վերջին հանդիպման 

թեմաներն էին «Ծրագրի ամփոփում, ապաստանի համակարգը 

Հայաստանում և աշխարհում, միգրացիոն դինամիկա»։ Այս անգամ 

համագործակցություն է եղել նաև Մարդու իրավուքնների 

պաշտպանի գրասենյակի հետ. ՄԻՊ խորհրդական Սերգեյ 

Ղազինյանը հանդես է եկել որպես բանախոս։ 

Հանդիպումների երկարաժամկետ նպատակը Հայաստանում 

միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ որակյալ մեդիա 

բովանդակություն ստեղծելն էր, կարճաժամկետ նպատակը՝ բացի 

սահմանափակ հարցուպատասխանից լրագրողների գիտելիքները 

ոլորտում խորացնելը։   

Մեկ տարվա մեդիա մոնիթորինգի արդյունքում կարող ենք 

արձանագրել, որ հրատարակվող թեմատիկ նյութերի որակը 

բարելավվել է հետևյալ ուղղություններով. 

-տերմինաբանության շփոթի նվազում (ապաստան հայցող-

փախստական-միգրանտ, հարկադիր վերադարձ-դեպորտացիա-

արտաքսում-վտարում, քաղաքական ապաստան-քաղաքական 

հայացքների հիմքով ապաստան և այլն), 

-սահմանափակումների պահպանում,  

-թեմայի՝ երկկողմանի և բազմակողմանի ներկայացում, 

-վիճակագրական տվյալների ճիշտ մեկնաբանում։ 

https://armenpress.am/arm/news/971369.html
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հրապարակումներ։  «Մեդիա և միգրացիա» 

ծրագրի շրջանակում գրված նյութերի 

հեղինակները խրախուսվել 

են՝ մասնակցելու «Ճամպրուկ 

2019» միգրացիոն 

լրագրողական մրցույթին։ 

Մրցանակաբաշխությունը 

տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 

12-ին, և 

հաղթող նվանակարգերում 

կային լրագրողներ, որոնց 

նյութերը գրվել էին «Մեդիա 

և միգրացիա» ծրագրի 

շրջանակում։ 

Հավելյալ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել`  

http://www.smsmta.am/  

Facebook: @armenia.ms       Twitter: @SMSArmenia  

Սույն տեղեկագիրը  եռամսյա պարբերականությամբ 

հրատարակվում է ՀՀ  ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության 

կողմից:    

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ՝ ԲՈՒՆ TV-ՈՒՄ 

 ՄԾ երեք մասնագետներ՝ պետի՝ 

իրավական հարցերով օգնական Ս.Բարսեղյանը, 

Վերադարձի և  վերաինտեգրման 

բաժնի պետ Հ. Չոբանյանը և 

Միգրացիոն ծրագրերի և 

մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ Վ.Մաթևոսյանը, ինչպես 

նաև Ծառայության 

ղեկավար 

Ա.Ղազարյանը տարբեր 

միգրացիոն թեմաներով 

ԲՈՒՆ TV-ում խոսել են 

ոլորտի գործընթացների 

մասին։ Ստորև ներկայացնում ենք 

թեմաները՝ համապատասխան 

հղումներով. «Միգրացիոն 

քաղաքականություն և 

ինքնիշխանություն». ՄԾ պետ Արմեն 

Ղազարյան: «Միգրացիոն քաղաքականության 

մշակումը Հայաստանում. քաղված դասեր և 

ժամանակակից մարտահրավերներ» Հայկանուշ 

Չոբանյան |Վարդան Մաթևոսյան: «Միգրացիա, 

ազգային անվտանգություն և մարդու 

իրավունքներ. Սոսե Բարսեղյան: 

  

    Միգրացիան՝ թվերով 

ՄԾ-ն պատրաստել և 

հրապարակել է  «Միգրացիան 

թվերով. վերլուծական 

տեղեկագրի» հատուկ 

թողարկում՝ Եվրոպայում օրինական բնակվող ՀՀ 

քաղաքացիների վերաբերյալ։ Այս համարում, ի 

տարբերություն հիմնական մասերի, ներկայացված 

են իմիգրացիոն հոսքի վերաբերյալ տվյալներ։ 

Մասնավորապես վերլուծվել են 2019թ-ի առաջին 

կիսամյակի ընթացքում ՀՀ-ում աշխատանքային 

գործունեություն իրականացրած 

օտարերկրացիների վերաբերյալ տվյալները։  

 Հրապարակվել են նաև 2019թ. հուվար– 

սեպտեմբեր ամիսներին ԵՄ անդամ 

պետություններում առաջին անգամ ապաստան 

հայցած ՀՀ քաղաքացիների տվյալները (2,670), որը 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 

համեմատ նվազել է 1100-ով կամ 29%-ով։   

 Միգրացիոն ծառայությունը, ՄՔՄՄԿ 
հայաստանյան ներկայացուցչության 

օժանդակությամբ, մշակել և հայերեն ու անգլերեն 

տարբերակներով հրապարակել է ՀՀ ընդլայնված 

միգրացիոն պրոֆիլի առաջին թողարկումը, որը 

նվիրված է 2013-2017թթ. Միգրացիոն իրավիճակի 

վերլուծությանը։  

 Այն նշված տարիների միգրացիոն 

տվյալների մանրամասն վերլուծություն է, որի 

մշակումը  բազմաշերտ գործընթաց է, ենթադրում է 

շահագրգիռ մարմինների հետ սերտ 

համագործակցություն։ Այն առաջնային 

նշանակություն ունի միգրացիոն արդյունավետ և 

թիրախավորված քաղաքականության մշակման 

գործընթացի կազմակերպման և իրականացման 

համար։  

http://boon.am/migration-and-national-security/
http://boon.am/migration-policy-and-sovereignty/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fboon.am%2Fmigration-policy-and-sovereignty%2F%3Ffbclid%3DIwAR1D3s3Dz7MjdkmaIicxGktnwFkGAXDL5F2-p8xegTEQJ3KYw4KcRX4V3QM&h=AT1sGR3bTxraAr6i9uL09-ePXjFSFAJoB_peQb8GadDeAWocJAO38Jh3bFwIYTm-ckoTnb9bvIqXueW2ne6dcrS5dQd
http://boon.am/migration-policy-in-armenia/?fbclid=IwAR3Ft8Zol-rIlmb6oNgclc7z6mdoKrrPWNu8eQZZ7GghOAv1Np3L1L38NGg
http://boon.am/migration-policy-in-armenia/?fbclid=IwAR3Ft8Zol-rIlmb6oNgclc7z6mdoKrrPWNu8eQZZ7GghOAv1Np3L1L38NGg
http://boon.am/migration-policy-in-armenia/?fbclid=IwAR3Ft8Zol-rIlmb6oNgclc7z6mdoKrrPWNu8eQZZ7GghOAv1Np3L1L38NGg
http://boon.am/migration-and-national-security/?fbclid=IwAR1Rc8sCzRAMvWbF3froSJm9JToo9WCPq_CZV3qA0AgwnRyKb_3lZ43wC40
http://boon.am/migration-and-national-security/?fbclid=IwAR1Rc8sCzRAMvWbF3froSJm9JToo9WCPq_CZV3qA0AgwnRyKb_3lZ43wC40
http://boon.am/migration-and-national-security/?fbclid=IwAR1Rc8sCzRAMvWbF3froSJm9JToo9WCPq_CZV3qA0AgwnRyKb_3lZ43wC40
http://www.miglib.org/sites/default/files/Migration_in_Figures_2019_1_Special_issue.pdf
http://www.miglib.org/sites/default/files/migration_in_figures_0.pdf
http://www.miglib.org/sites/default/files/migration_in_figures_0.pdf
http://www.miglib.org/sites/default/files/migration_in_figures_0.pdf
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