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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական  ծառայության կողմից  

2011թ.-ի ընթացքում  կատարած  աշխատանքների  վերաբերյալ 

 

1.    Միգրացիոնոլորտումքաղաքականության մշակման և իրականացման հարցեր 

 2011թ. հունվարի 13-ին ՀՀ կառավարության կողմից հավանության է արժանացել ՀՀ 

միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգը: Հայեցակարգով 

սահմանված են  միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության 14 

ուղղություններ, դրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված է նպատակը, ինչպես նաև 

նախանշված են այդ նպատակներին հասնելու հիմնորոշ մեխանիզմները և ուղիները: 

 2011թ. նոյեմբերի 10-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է պետական կարգա-

վորման քաղաքականությանհայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվական-

ների գործողությունների ծրագիրը>: Ծրագրով իրականացվելիք 147 կոնկրետ 

գործուղությունները/միջոցառումները (որոնցից 83-ը պետք է  իրականացվի  2012թ.) միտված 

են ապահովելու միգրացիոն 14 ուղղություններով հայեցակարգում սահմանված 

նպատակների իրականացումը: 

2011թ. դեկտեմբերի 29-ի նիստում  ՀՀ կառավարության կողմից հավանության է արժանացել «ՀՀ-ից  

սկիզբ առնող անկանոն  միգրացիայի երևույթի  ուսումնասիրության և դրա կանխարգելման 

վերաբերյալ» հայեցակգարգը, որը  ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի ծրագրով  ծառայության  համար  

գերակա խնդիր էր ճանաչվել: Անկանոն միգրացիայի հետ կապված հարցերի ներառումը գերակա 

խնդիրների շարքում ինքնին վկայում է այս երևույթի դեմ պայքարի կարևորությունը մեր պետության 

և հասարակության համար: Ուսումնասիրության արդյունքում վեր են հանվել անկանոն միգրացիա 

ծնող երևույթի պատճառներն ու հետևանքները: Դրանց հիման վրա մշակվել են առաջարկություններ` 

ըստ առանձին փուլերի: Երևույթի ուսումնասիրության ընթացքում օգտագործվել է երկրորդային 

վերլուծության մեթոդը: Այն հիմնված է այլ կազմակերպությունների և անձանց կողմից մինչ այժմ 

կատարված տարբեր հետազոտությունների, մասնագիտական գրականության վերլուծության, 

բնագավառը կարգավորող բազմակողմ և տարածաշրջանային նորմատիվ իրավական ակտերի 

ուսումնասիրությունների և մամուլի հրապարակումների վրա: 

Պարբերաբար հավաքվել, վերլուծվել  և  այլ մարմիններին  են փոխանցվել Միգրացիոն իրավիճակի 

վերաբերյալ հետևյալ վիճակագրական   տվյալները` 
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 ՀՀ  սահմանահատումներ 

 ֆիզիկական անձանց  անունուվ ՀՀ-ում  ստացվող դրամական փոխանցումներ 

 ԱՊՀ միգրացիոն  մարմինների ղեկավարների խորհրդի որոշմամբ հաստատված և ՀՀ 

վարչապետի հանձնարարությամբ հավաքագրվող  տվյալներ: 

2.     ՀՀ-ումապաստանհայցողանձանց  հետտարվող  աշխատաքներ 

 2011 թվականի մարտի 3-ին ընդունվել 

է «Փախստականների և ապաստանի մասին» և «Քաղաքականապաստանի մասին»  ՀՀ օրենք

ներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքները: 

 Վերը նշված օրենքների պահանջների կատարման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 

ընդունել է  4 որոշումներ : 

 ՀՀ-ում ապաստան ստանալու խնդրանքով հաշվետու  տարում ծառայությանն  են  դիմել 73 

օտարերկրյա քաղաքացիներ, որոնք հիմնականում Իրաքի, Իրանի, Կոտ դ’իվուարի, Մալիի, 

Գվինեայի, Սիրիայի քաղաքացիներ են: Նրանցից` 

- փախստական են ճանաչվել և ապաստան են ստացել 48-ը, 

- մերժվել են 7-ը, 

- 5 դիմումի քննարկումը կասեցվել է, 

- 6 դիմումի քննարկումը կարճվել է, 

 - 8 դիմում քննարկման փուլում է: 

«Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ում բնակվելու ուղեգիր է տրվել 15 ապաստան հայցողների: 

 Կազմակերպվել է ՀՀ-ում ապաստան հայցողների համար տեղեկատվական գրքույկի տպագրությունը 

1250 օրինակով` 4 լեզուներով ու դրանց տրամադրումը շահագրգիռ կազմակերպություններին: 

26 գործերով` որից 5-ը մերժված ապաստանի հայցեր, 18-ը` փախստականի կարգավիճակը 

դադարեցված գործեր և 3-ը` բնակարանային վեճեր, ապպահովվել է դատական ատյաններում 

ծառայության շահերի ներկայացումը: 

 3.    1988-92թթ.. Ադրբեջանից  բռնագաղթած  փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց 

հետտարվողաշխատանքներ 

Ներկայումս ՀՀ-ում ապաստանած փախստականների հիմնահարցերից իր սրությամբ կարևորվում է 

նրանց բնակապահովության խնդիրը: Դեռևս 1175 ընտանիքներ, որից 860-ը` Երևան քաղաքում և 
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315-ը` Հայաստանի տարբեր մարզերում, համարվում են  ՀՀ կառավարության կողմից 2004թ.  մայիսի 

20-ի թիվ 747-ն որոշմամբ հաստատված բնակապահովության առաջնահերթ ծրագրի շահառուներ:  ՀՀ 

պետական բյուջեով անցած երեք տարիներին այդ ծրագրով  ֆինանսավորում չի նախատեսվել, 

փախստականների  բողոք–դիմումների մեծ մասը վերաբերում է բնակապահովության խնդրին: 

Նշված  խնդրի  լուծման  նպատակով  2011թ.-ի մայիսի 17-ին  Երևանում  կազմակերպվեց 1988-92թթ. 

Ադրբեջանից բռնագաղթած առավել կարիքավոր փախստականների բնակարանային ապահովության 

հիմնախնդրի լուծմանը նվիրված միջազգային համաժողով, որի նպատակն էր համատեղել ՀՀ 

կառավարության եւ միջազգային դոնոր հանրության ջանքերը: Համաժողովին մասնակցության 

հրավերներ էին ուղարկվել շուրջ 40 երկրների կառավարություններին, 30 միջազգային 

կազմակերպություններին և ավելի քան 20 սփյուռքի համահայկական կառույցներին: 

Համաժողովին մասնակցեց և ծավալուն ելույթով հանդես եկավ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով 

գերագույն հանձնակատար պրն Անտոնիո Գուտերեշը, ով Հայաստան պաշտոնական այցով ժամանել 

էր նաև 2007 թվականին: 

 Քասախ համայնքում, ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ֆինանսական միջոցներով «Սեյվ դը չիլդրեն» 

ՀԿ-ի  հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից  կառուցվել է սոցիալական տուն` 22 բնակարաններով: 

Բնակարանները հատկացվել են Արցախի 4-րդ նրբանցք, 10/2 հասցեի հանրակացարանից  12, 

Քասախի նախկին գաղութի շենքից` 6 և  Նոր-Երզնկա համայնքի գյուղապետարանի վարչական 

շենքից 2 փախստական ընտանիքների: 

 ՀՀ կառավարության 2009թ. հուլիսի 23-ի «1988-1992թթ. Ադրբեջանի հանրապետությունից 

բռնագաղթված անձանց ապահովագրական ստաժը սահմանող հանձնաժողով ստեղծելու և 

հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» թիվ 907-Ն որոշման համաձայն հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ապահովագրական   ստաժ սահմանելու   վերաբերյալ   դիմել  է  121 անձ,  

կայացել  է  9 նիստ,  քննարկվել են 109 դիմումներ, 89 դիմում բավարարվել է,  20 դիմում` մերժվել: 12 

դիմումներ գտնվում են վարույթի փուլում: 

 Հանրակացարանային  սենյակ   ստանալու    համար   ստացվել է 310 դիմում,  որոնց վերաբերյալ 

տեղերում կատարվել են բնակկենցաղային  պայմանների  ուսումնասիրություն, որից հետո հարցը 

ներկայացվել է ՀՀ ՏԿՆ` համապատասխան աշխատանքային խմբում քննարկելու համար: 

Արդյունքում հանրակացարանային  սենյակներ  են  հատկացվել 22 ընտանիքների: 

 Միչև 2011թ. մայիսը ծառայության կողմից սահմանված կարգով կոնվենցիոն  ճամփորդական 

փաստաթուղթ է տրամադրվել են   243 փախստականի: Նշված ժամկետից հետո, երբ փաստաթղթերի 

տրամադրման լիազորությունը վերապահվեց ՀՀ ոստիկանությանը, 411 անձի տրվել են 

տեղեկանքներ` ճամփորդական փաստաթուղթ ստանալու համար: 
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 2011թ. դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ ՀՀ քաղաքացիություն են ձեռք բերել 419 փախստական: 

Այսպիսով` 1996թ. ի վեր ՀՀ քաղաքացիություն ձեռքբերած փախստականների ընդհանուր թիվը 

կազմում է ավելի քան 86000: 

     ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության  նախաձեռնությամբ հաշվետու 

ժամանակահատվածում  հարուցված վարչական  վարույթների    արդյունքում դադարեցվել  է 44 

փախստականի կարգավիճակ  տարբեր հիմքերով / ծնվել են Հայաստանի Հանրապետությունում     

բռնագաղթվելուց հետո, ծնողների քաղաքացիություն  ձեռք բերելու և այլ հիմքերով/:  Կարգավիճակը 

դադարեցված գործերի ընդհանուր  քանակը կազմում է 128:   

             2011թ. իրենց կողմից զբաղեցրած բնակելի տարածքների  սեփականաշնորհման վերաբերյալ 

 16 գործ սահմանված կարգով ուղարկվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետգույքի կառավարման 

վարչություն: 

      15 փախստական ընտանիքներ, ովքեր նախորդ տարիներին սեփականաշնորհել էին զբաղեցրած 

տարածքները  այս տարի ստացել են  վկայագրեր: 

 ՀՀ կառավարությունը շուրջ 34 մլն դրամ է հատկացրել Հայաստանի սոցիալական ներդրումների 

հիմնադրամին` ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կողմից Քասախ համայնքում սկսված շենքի շինարարությունը ավարտին 

հասցնելու նպատակով: Արդյունքում այս տարվա 2-րդ եռամսյակում ևս 20 կարիքավոր 

փախստական ընտանիքներ կապահովվեն հարմարավետ մշտական բնակարաններով: 

ՀՀ կառավարությունը «Գումար հատկացնելու մասին» 2011թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 1856-Ա 

որոշմամբ ռազմական գործողությունների հետևանքով 1992թ. օգոստոսի 8-ին Արծվաշեն համայնքից 

բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով տրամադրել է 

708 մլն դրամ միանվագ դրամական օժանդակություն: 

4. Միջազգային  համագործակցություն 

 Ծառայությունն  ակտիվ մասնակցություն  է ցուցաբերել  2011 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 

ստորագրված «Շարժունակության շուրջ գործընկերության վերաբերյալ» Եվրամիության և 

Հայաստանի միջև համատեղ հռչակագրի տեքստի  նախապատրաստման աշխատանքներին: 

Ինտենսիվ  աշխատանքներ  են  տարվել  վերջինիս շրջանակներում «Հայաստանի միգրացիոն 

կառավարման կարողությունների ամրապնդում` Հայաստան վերադարձողների  վերաինտեգրմանն 

աջակցման նպատակով» ծրագրային առաջարկի  նախապատրաստման  ուղղությամբ։ 3մլն. Եվրո 

արժողությամբ Ծրագիրը կսկսվի 2012 2-րդ կիսամյակում և կտևի 3 տարի: 

 Ծառայությունն  ակտիվորեն մասնակցել է ԵՄ-Հայաստան համագործակցության շրջանակներում 

ստեղծված արդարադատության, ազատության և անվտանգության հարցերի ենթակոմիտեի  (JLS 
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subcommitee), ինչպես  նաև  ՀՀ-ԵՄ արևելյան գործընկերության պետական կառավարման 

մարմինների զարգացման համապարփակ ծրագրի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների (CIB) 

շրջանակներում  ստեղծված աշխատանքային  խմբի աշխատանքներին։ 

 2011թ.-ին սահմանված կարգով հավանության է արժանացել ծառայության կողմից մշակված  ԵՄ-ի 

Թվինինգ ծրագիրը, որը կմեկնարկի հաջորդ տարվա գարնանը: Այն նպատակ ունի օժանդակել 

Ծառայությանը միգրացիայի և ապաստանի ոլորտում ԵՄ-ում ընդունված օրենսդրությանն ու 

պրակտիկային Հայաստանում նույն գործընթացները համահունչ դարձնելուն, ինչպես նաև 

միգրացիոն տեղեկատվական միասնական համակարգի ձևավորմանը: Ծրագիրը կիրականցնի Շվեդ-

Լեհական կոնսորցիումը, կտևի 27 ամիս, իսկ արժեքը կազմում է 1 մլն. Եվրո: 

 2011թ.-ին ծառայությունը սկսել է մասնակցել  Շոդերկոպինգյան գործընթացին, ինչը 

հնարավորություն է տալիս մոտիկից ծանոթանալու ԵՄ երկրների միգրացիայի և ապաստանի 

ոլորտում վարվող քաղաքականությանը և պրակտիկային(www.soderkoping.org.ua): 

Ծառայությունը իր  մասնակցությունն  է բերել  Պրահյան գործընթացի  շրջանակներում  2011թ.-ին  

անցկացված  միջոցառումներին` այդ թվում հոկտեմբերին Պոզնանում կազմակերպված միգրացիոն 

հարցերով նախարարական  համաժողովին: 

 Ծառայությունն իր մասնակցությունն է բերել «Միգրացիա և զարգացում» համաշխարհային ֆորումի 

շրջանակներում 2011թ. կազմակերպված միջոցառումներին, այդ թվում`  դեկտեմբերի 1-2-ը Ժնևում 

կայացած համաշխարհային գագաթաժողովի տարեկան եզրափակիչ հանդիպմանը: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում  նախաստորագրվել է «ՀՀ և Քատարի Պետության միջև Քատարի 

Պետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության աշխատուժի օգտագործման 

մասին» համաձայնագիրը: 

ՀՀ  կառավարությունը հավանություն  է  տվել ԱՄԷ-ի   հետ նույնաբովանդակ 

համաձայնագիր կնքելու  առաջարկին: 

Հավաքագրվել և  Քատարական կողմին են տրամադրվել այդ երկրում աշխատելու ցանկություն 

հայտնած մոտ 120 հայ բժիշկների և բուժքույրերի CV-ները: Ընտրություն անցկացնելու համար 

քատարական պատվիրակության այցը Հայաստան նախատեսվում է 2012 թվականի փետրվարին: 

2011թ. հունիսի 15-16-ին Երևանում կայացել է աշխատանքային միգրացիայի հարցերով 

Ռուսաստանի Դաշնության հետ 1994թ-ին կնքված «ՌԴ տարածքում աշխատող ՀՀ քաղաքացիների և 

ՀՀ տարածքում աշխատող ՌԴ քաղաքացիների աշխատանքային գործունեության և սոցիալական 

պաշտպանության մասին» համաձայնագրով նախատեսված Ռուս-հայկական համատեղ 

աշխատանքային խմբի երկրորդ հանդիպումը, որի ընթացքում ռուսական կողմը փոխանցեց իրենց 

http://www.soderkoping.org.ua/
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կողմից մշակված «ՌԴ տարածքում  աշխատանքային գործունեության իրականացման նպատակով ՀՀ 

քաղաքացիների կազմակերպված հավաքագրման մասին» միջկառավարական համաձայնագրի 

նախագիծը: Այն ուղաչկվել է շահագրգիռ պետական մարմինների քննարկմանը: Ստացված 

բացասական կարծիքների պատճառով փաստաթղթի հետագա ընթացքը կասեցվել է: 

 Կնքված միջպետական ռեադմիսիոն համաձայնագրերի շրջանակներում տարբեր երկրներից 

ստացված հայցերին սահմանված ժամկետներում տրվել են  պատասխաններ: 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում  մշակվել և համացանցում տեղադրվել է   ծառայության նոր կայքէջը 

 (www.smsmta.am)։ Շարունակվել են «Տունդարձ» (www.backtoarmenia.com) տեղեկատվական 

ինտերնետային կայքի սպասարկման աշխատանքները: 

 Ծառայության գործունեությունը պարբերաբար լուսաբանվել  է ԶԼՄ-երով: Ծառայության  պետը  և  

աշխատակիցները  պարբերաբար  մասնակցել  են հեռուստա և ռադիո հաղորդումների, 

հարցազրույցներ  են  տվել  տարբեր օրաթերթերի և շաբաթաթերթերի: 

5. Գործակարգավարական հարցեր 

 2011թ.  հունվարի 31-ից  ծառայությունում  սկսել  է  կիրառվել  փաստաթղթաշրջանառության  

,Murlberry, համակարգը: Ծառայությունում  2011թ-ի ընթացքում ստացվել  է ավելի քան  4350 

գրություն եւ դիմում` որոնցից  դիմում` շուրջ 2100 և գրություն` շուրջ  2250: 

 Հաշվետու տարում  ծառայությունում  ներդրվել է  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

տեղեկատվական համակարգը»: 

 Հունիսից գործում է փախստականների և ապաստան հայցողների համար նախատեսված ՄԱԿ ՓԳՀ-

ի հետ համատեղ ստեղծված ընդունարանը: 

 

http://www.smsmta.am/
http://www.backtoarmenia.com/

