ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրահանձնաժողովի միջեւ
"Եվրոպական հարեւանությանքաղաքականության" շրջանակներում
կնքված Գործողությունների ծրագրով տարածաշրջանային
համագործակցության, միգրացիայի, կայուն զարգացման եւ
բնապահպանության ոլորտներում նախատեսված միջոցառումների
մոնիթորինգի վերաբերյալ
Ուսումնասիրությունը կատարվել է 2007 թ. նոյեմբեր – 2008թ. մարտ ամիսներին
"Հայաստանում ԵՀՔ Գործողությունների Ծրագրի մոնիթորինգ" ծրագրի
շրջանակներում Միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան
գրասենյակի (DFID-Armenia) օժանդակությամբ:

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ներածություն
"Տարածաշրջանային խնդիրները, ինչպիսիք են սառեցված
հակամարտությունները (Քաշմիրում, Կորեական թերակղզում կամ ԵՄ
սահմաններին առավել մոտ գտնվող տարածքներում), վտանգում են
տարածաշրջանային կայունությունը, կործանում են կյանքեր,
հասարակական ենթակառուցվածքեր: Դրանք սպառնալիք են ազգային
փոքրամասնությունների, մարդու հիմնարար ազատությունների եւ
իրավունքների պաշտպանությանը: Հակամարտությունը ծնում է
ծայրահեղականություն, ահաբեկչություն, նպաստում է պետության
փլուզմանը` լայն հնարավորություններ ստեղծելով կազմակերպված
հանցավորության աճի համար:…Զինված հակամարտության մեջ
ներգրավված հարեւնները, թույլ պետությունները, որտեղ ծաղկում է
ապրում կազմակերպված հանցավորությունը, ապաֆունկցիոնալ
հասարակությունները եւ պայթյունավտանգ մարդկային զանգվաի աճը
Եվրոպայի սահմանների մոտ վերջինիս համար խնդիրներ են:¦1
Եվրոպական անվտանգության ռազմավարություն
Բրյուսել, 12.12.2003
²Ûë, ÇÝãå»ë »õ »íñáå³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó µËáÕ ÙÛáõë ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ºíñáå³Ï³Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ¥³ÛëáõÑ»ï` ºÐ¤ Ùß³ÏáõÙ ¿
ºíñáå³Ï³Ý Ð³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ý ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¥ ºÐø¤ ¥Ññ³å³ñ³Ïí»É ¿ 2004Ã. Ù³ÛÇëÇÝ¤:
ö³ëï³ÃáõÕÃÁ Ñëï³Ï»óáõÙ ¿ Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ºØ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
2006-Ç ¹»ÏïÙµ»ñÇÝ ºÐ-Ý Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ºÐø Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï³·³ áñáß³ÏÇ ù³ÛÉ»ñÇ
³é³ç³ñÏÝ»ñáí:
ºØ-Ý Çñ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇÝ ³ñïáÝí³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ³é³ç³ñÏáõÙ, áñáÝù å»ïù
¿ Ï³éáõóí»Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ ¥ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ »õ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõùÝÝ»ñ, ûñ»ÝùÇ
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ, É³í Ï³é³í³ñáõÙ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ »õ Ï³ÛáõÝ
2
½³ñ·³óáõÙ¤ ÷áË³¹³ñÓ ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý íñ³ :

1

§ºíñáå³Ï³Ý Ð³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ý ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¥ºØ – Ñ³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏ »õ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ¤¦, ºñ»õ³Ý 2006, ¿ç 50
2
î’»ë http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm
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ºÐø-Ý Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ »ñÏÏáÕÙ ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñ»ñáí ¥¶Ì¤, áñ ÏÝùíáõÙ »Ý ºØ
»õ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍÁÝÏ»ñáç ÙÇç»õ: Ìñ³·ÇñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ûñ³Ï³ñ·Á, Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï »õ ÙÇçÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÐÐ »õ ºÐ ÙÇç»õ ºÐø ¶Ì-Ý ÏÝùí»É ¿ 2006Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ: ºØ-ÐÐ ºÐø Ì Ñ³í»Éí³ÍÇ
3.8 ¥¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¤
µ³ÅÝáõÙ
Ð³Ûëï³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ
¿.§²í»É³óÝ»É ç³Ýù»ñÁ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ:
¥Ñ»ï»õÛ³É Ñ³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí¤
Ð³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ.
ß³ñáõÝ³Ï»É ç³Ýù»ñÁ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨
³ÛÉ Ñ³ñ³ÏÇó ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ËÃ³Ý»É Ñ³ßï»óáõÙÁ,
ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ûñÇÝ³Ïª ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³å»ñÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ` ³ç³Ïó»Éáõ Ýßí³Í
µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ,
ß³ñáõÝ³Ï»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ¨ ïñ³ÝëåáñïÇ µÝ³·³í³éáõÙª
ºØ/ê¨ÍáíÛ³Ý/Î³ëåÛ³Ý ³í³½³ÝÝ»ñÇ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ,
³Ùñ³åÝ¹»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Çñ³í³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,
Ý»ñ³éÛ³É ºØ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿
ûñÇÝ³Ï SCAD-Á (Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Íñ³·Çñ),
³ç³Ïó»É ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÏáíÏ³ëÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇÝª ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÏïÇí³óÝ»É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï»ÝïñáÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ,
ÁÝ¹É³ÛÝ»É »ñÏÏáÕÙ ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ê¨ÍáíÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, áñÁ
ÏÝ»ñ³éÇ
êÌîÐ-Ç
Ñ»ï
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñÙ³Ý
ÙÇçáóáí
Ëáñ³óí³Í
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ, ¨ ê¨ÍáíÛ³Ý ¨ ´³ÉÃÛ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨,
ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ ¨
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ïÏ³å»ë ºØ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ Íñ³·ñ»ñÇ ¨
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:¦
ÜáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ 4.1.3 Ï»ïÁ ¥î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ¤ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ»ï»õÛ³É
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.









§Ëáñ³óÝ»É Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ áõñí³·Í»É Ýáñ
µÝ³·³í³éÝ»ñ,
³Û¹
ÃíáõÙ
ºØ
ÏáÕÙÇó
ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïíÛ³É
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ë»ñáõÙ. ûñ. µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ,
çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³,
ïñ³Ýëåáñï, ÏñÃáõÃÛáõÝ,
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ,
½³ñ·³óÝ»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ` ÷áñÓÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí,
ß³ñáõÝ³Ï»É Ù³ëÝ³Ïó»É Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ,
Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ó¨³íáñ»É ÉÇ³ñÅ»ù Ð³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³ó,
Ëñ³Ëáõë»É ¨ ³ç³Ïó»É µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÁ:
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ §ºíñáé»·ÇáÝ¦ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÇ
ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:¦

ºÐø ÑÝ·³ÙÛ³ ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ìñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ ßÝáñÑÇí: ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 2007Ã. ÑáõÉÇëÇ 19-ÇÝ N 927-Ü
áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ï»É ¿
³Û¹ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 26-ÇÝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ÏáÕÙÇó
Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇ »õ ºÐø Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÐÐ - ºØ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í` 2007 Ãí³Ï³ÝÇÝ
Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ:
ö³ëï³ÃÕÃÇ 28-ñ¹ Ï»ïÁ ¥î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ¤ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿
³é³çÇÏ³ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýßí³Í áÉáñïáõÙ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
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§28.1. Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí ß³ñáõÝ³Ï»É ç³Ýù»ñÝ` áõÕÕí³Í
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñ³ÏÇó ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, ¨ ËÃ³Ý»É Ñ³ßï»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
28.2. ³å³Ñáí»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý,
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³å»ñÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ
ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
28.3. Ëáñ³óÝ»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝÇ (REC) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³Ïó»É ºØ-Ç çñ³ÛÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ EECCA
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ß³ñáõÝ³Ï»É »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ` áõÕÕí³Í ºØ-Ç çñ³ÛÇÝ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÁ
28.4. ß³ñáõÝ³Ï»É
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ
¨
ïñ³ÝëåáñïÇ
µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ՝ ºØ/ë¨ÍáíÛ³Ý/Ï³ëåÛ³Ý ³í³½³ÝÝ»ñÇ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ÐÐ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ Ï³åÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
28.5. Ñ³Ýñ³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ å³ïß³× íÇ×³ÏáõÙ å³Ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ¨ Ã³÷³ÝóÇÏ
Ñ³Ù³Ï³ñ·
28.6. ß³ñáõÝ³Ï»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ºØ-ê¨ ¨ Î³ëåÇó Íáí»ñÇ ³í³½³ÝÇ
ïñ³ÝëåáñïÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ,
Ñ³Ù³»íñáå³Ï³Ý ÙÇç³ÝóùÝ»ñÇ ¨ ßñç³ÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ´³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ÙÇçáóáí), ÇÝãå»ë Ý³¨ îð²êºÎ² Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ÐÐ ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ Ï³åÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
28.7. µ³ñ»É³í»É »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ
¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ (÷áË·áñÍáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ) ¨ ß³ñáõÝ³Ï»É µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ
ûå»ñ³ïÇí ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ
28.8. ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ Çñ³í³å³Ñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ
ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝ
28.9. ÁÝ¹É³ÛÝ»É »ñÏÏáÕÙ ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ë¨ÍáíÛ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ ³é¨ïñÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
28.10. ß³ñáõÝ³Ï»É
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ
êÌîÐ-Ç
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ·Çï³Ï³Ý ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ
ÐÐ ³é¨ïñÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
28.11. ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
÷áË³Ý³ÏáõÙÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ºØ-Ç ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ Íñ³·ñ»ñÇ ¨
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
ÐÐ ëåáñïÇ ¨ »ñÇï³³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
28.12. ³å³Ñáí»É
2005
Ã.
UNESCO-Ç
«
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ù³ëÇÝ» ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ
ÐÐ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
28.13. ºØ-Ç Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ï³Ý»É ºñ¨³ÝáõÙ ºíñáå³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ¦
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êáõÛÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý³Ë å³ñ½»É, Ã» ºÐø ¶Ì ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý N 927-Ü áñáßÙ³Ù³µ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ ÇÝã Í³í³Éáí »Ý
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ µáõÝ ºÐø ¶Ì-áõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ,
áñù³Ýáí »Ý Ñ³ïíáõÙ ÐÐ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ »õ ÇÝã
Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ¿ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:

2. ԵՄ-Հայաստան ԵՀՔ ԳԾ-ի շրջանակներում 2007թ. միջոցառումների
ցանկով սահմանված միջոցառումների իրականացման վիճակը
I. Ø»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ
êáõÛÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý ¥ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
ºÐø ¶Ì ßñç³Ý³ÏáõÙ 2007-Ç ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ù³ÛÉ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ¤ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ¿ ³ÛÝ å³ñ½ å³ï×³éáí, áñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ³Ý »õ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏáÕÙ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÇ µ³ñÇ Ï³ÙùÝ áõ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÝ ³Ýµ³í³ñ³ñ »Ý, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ÙÇ³ÛÝ »ñÏÏáÕÙ »õ µ³½Ù³ÏáÕÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ, ÙÇÝã¹»é ÐÐ ³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ËÇëï ³ÝÑ³Ù³ã³÷ »Ý: ØÛáõë
ÏáÕÙÇó, ºÐø ¶Ì-Ý Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏñÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ»ï
ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³í³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ »ñÏáõ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇó µ³óÇ, áñáÝù »õë ºÐø ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñ »Ý, Ð³Û³ëï³ÝÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ áõÝÇ Ý³»õ ÂáõñùÇ³ÛÇ »õ Æñ³ÝÇ Ñ»ï, áñáÝóÇó ³é³çÇÝÁ ºØ Ñ»ï
ÇÝï»·ñÙ³Ý ³é³í»É µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ¿ ¥ºØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ ¿¤, »ñÏáññ¹Ç
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ²ñ»õÙáõïùÇ Ñ»ï ÝáõÛÝÇëÏ É³ñí³Í µÝáõÛÃ »Ý ÏñáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñÇ ³Ûë ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ã¿ñ Ï³ñáÕ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ ãáõÝ»Ý³É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ºÐø ¶Ì-Ç
Ùß³ÏÙ³Ý, ¹ñ³ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·áñÍÇùÇ Íñ³·ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ íñ³: àõëïÇ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ýßí³Í áÉáñïáõÙ ºÐø ¶Ì
2007-Ç ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³çÝáñ¹í»É Ñ»ï»õÛ³É
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí.
³¤ ÐÐ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇÝ ï³ñ³Ýç³ï»É, Áëï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
µ¤ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÛÝ µ³Õ³¹ñÇãÇÝ, áñÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ºÐø-ÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³éÝãáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÇ` Æñ³ÝÇ Ñ»ï ÐÐ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ
·¤ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ »õ Íñ³·ñ»ñáõÙ ÐÐ »õ
ºÐø ³Ý¹³Ù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ, ë³Ï³ÛÝ »íñ³ÇÝï»·ñÙ³Ý áõÕÇÝ áñ¹»·ñ³Í Ñ³ñ»õ³ÝÇ` ÂáõñùÇ³ÛÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ
¹¤ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ºÐø ³Ý¹³Ù ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ñ»õ³ÝÇ Ñ»ï ÐÐ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ,
ºÐø ßñç³Ý³ÏáõÙ »ñÏÏáÕÙ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙ
»¤ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ºÐø ³Ý¹³Ù »ññáñ¹ ÏáÕÙÇ` ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï ÐÐ »ñÏÏáÕÙ
Ï³å»ñÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
¹Çï³ñÏíáÕ
Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏáõÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ó»õ³ã³÷»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙ
½¤ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ºÐø ¶Ì-Ç åñÇ½Ù³Ûáí, ³éÏ³
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÇí »õ ëáõµÛ»ÏïÇí ÑÇÙù»ñÇ Ñëï³Ï»óáõÙ
¿¤ ºÐø ¶Ì-Ç ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙ

II. àÉáñïÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
§ºØ Ù»Í³å»ë ß³·ñ·Çé ¿ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ »õ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ùµ: ºØ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý, Ï³ÛáõÝ »õ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ ï»ëÝ»É ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ, Ù³ñ¹áõ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ,
³é³çÁÝÃ³ó ³ñÓ³Ý³·ñ»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ²Ûë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ìñ³ëï³ÝÇ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ
ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ ºÊ-ÇÝ »õ º²ÐÎ-ÇÝ:
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²ÝÑñ³Å»ßï
¿
³í»É³óÝ»É
ç³Ýù»ñÁ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ »õ µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ½³ñ·³óÝ»É: ¦1
ºíñáå³Ï³Ý Ð³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ý ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ
´ñÛáõë»É, 12.05.2004
ÆÝãå»ë ³ÏÝÑ³Ûï ¿ í»ñÁ Ýßí³ÍÇó, ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ëï³ïáõÙÝ áõ µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ,
Ñ»ï»õ³µ³ñ Ý³»õ ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ µ³ñûñáõÃÛ³Ý
·ñ³í³Ï³Ý »Ý: ²Ûë Ùáï»óáõÙÝ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ ºíñáå³Ï³Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÁÝ¹áõÝ³Í
÷³ëï³ÃÕÃáõÙ, ÙÇÝã¹»é ÏáÕÙ»ñÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ÏïÇí ·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ¹ñ¹»É,
áñå»ë
½³ñ·³óÙ³Ý
·ñ³í³Ï³Ý`
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÏ³óáõÃÛ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ:

§IV. ²ñï³ùÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ
2.î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ùßï³å»ë
Ñ³Ý¹»ë
¿
·³ÉÇë
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ëï»ÕÍÙ³Ý, Ñ³ñ¨³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý
û·ïÇÝ:
î³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
³éÏ³
»Ý
ãÏ³ñ·³íáñí³Í
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: â»Ý Ó¨³íáñí»É
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ:
ºñÏËáëáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ¿ ÑÝ³ñ³íáñ ÉáõÍ»É
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ñ³ñÃ»É
Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
áõ
å³ïÙ³Ï³Ý ÏÝ×ÇéÝ»ñÁ, Ï³ÝË»É ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ µ³Å³Ý³ñ³ñ ·Í»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ
¨ ¹ñ³Ýó µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿.
 ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ, »ñÏÏáÕÙ ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ
÷áËß³Ñ³í»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ Í³í³ÉÙ³ÝÁ,
 ìñ³ëï³ÝÇ ¨ Æñ³ÝÇ Ñ»ï µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³
½³ñ·³óÙ³ÝÁ
¨
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
µ³½Ù³µÝáõÛÃ
Íñ³·ñ»ñÇ
Ï»Ýë³·áñÍÙ³ÝÁ,
 Õ³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³ÝÁ, ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ,
 ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ,
 ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³ÝÝ áõ ³é³í»É
Ëáñ³óÙ³ÝÁ,
 ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: ¦2
ÐÐ ²¼¶²ÚÆÜ ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü è²¼Ø²ì²ðàôÂÚàôÜ
(Ð³í³ÝáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇÝ ³éÁÝÃ»ñ
³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç 2007Ã. ÑáõÝí³ñÇ 26-Ç ÝÇëïáõÙ)
Â»»õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ í»ñÝßí³Í ÷³ëï³ÃáÕÃáí
Ñéã³ÏíáõÙ ¿ ÐÐ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·ñ³í³Ï³Ý, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³é³Ï³ ÙÇ ß³ñù ûµÛ»ÏïÇí »õ ëáõµÛ»ÏïÇí ËÝ¹ÇñÝ»ñ ËáãÁÝ¹áï »Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ:
1. Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-Ç` ºÐø ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³éÝãáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ
Ñ³ñ»õ³Ý Æñ³ÝÇ Ñ»ï. Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ³ÛÝ »ñÏáõ
Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇó ¿, áñáÝó Ñ»ï Ù»ñ »ñÏÇñÝ áõÝÇ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
»õ µ³ó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ: ä»ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÝ ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý Â»Ññ³Ý-ºñ»õ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ÑÇÙÝí³Í å³ïÙ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÝóÛ³ÉÇ
1
2

î»’ë http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf
î»’ë http://www.mil.am/arm/index.php?page=49
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íñ³: §Æñ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ »Õ»É »õ ÙÝáõÙ ¿ Ï³ñ»õáñ »ñÏÇñõ, áñÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛõáÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý ËáñÝ ³ñÙ³ïÝ»ñ »õ Ñ³ñáõëï
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ áõÝ»Ý¦,-Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ÐÐ í³ñã³å»ï ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ 2008
÷»ïñí³ñÇ 13-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Æñ³ÝÇÇ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½áñ
¹»ëå³Ý ê»Û»¹ ²ÉÇ ê³·³Ç³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:1 ÎáÕÙ»ñÝ ÁÝ¹·Í»É »Ý, áñ
Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý Ñ³ïÏ³å»ë
¿Ý»ñ·»ïÇÏ »õ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ, Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ ·Çï³Ï³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¹³ßï»ñáõÙ: Â»»õ »ñÏÏáÕÙ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
å»ï³Ï³Ý
·áñÍÇãÝ»ñÇ
Ñ³í³ëïÙ³Ù³µ,
»ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ
ÙÇç»õ
³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ
ãÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ »õ ³éÏ³ Ý»ñáõÅÇÝ: ÐÐ ìÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñáí
2007
Ãí³Ï³ÝÇÝ
Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý
³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ $180,3 ÙÉÝ. ¿ Ï³½Ù»É ¥2006-Ç Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³×»É ¿
25,1%-áí¤, ÁÝ¹ áñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝÇó Æñ³Ý ³ñ³ï³Ñ³ÝáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿ $38,6 ÙÉÝ. ¥³×»É ¿
30,3%-áí¤, Ý»ñÙáõÍáõÙÁ` $141,6 ÙÉÝ. ¥³×»É ¿ 23,8%-áí¤: 2 ²é³çÇÏ³ÛáõÙ ËÝ¹Çñ ¿ ¹ñí³Í
³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã»õ $1 ÙÇÉÇ³ñ¹Ç Ñ³ëóÝ»É:
²ÝÏ³Ë Ýßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó, Æñ³ÝÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ³é»õïñÇ
Í³í³Éáí »ñÏñáñ¹ »ñÏÇñÝ ¿ èáõë³ëï³ÝÇó Ñ»ïá: ê³Ï³ÛÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
ëï»ÕÍí³Í Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ` Æñ³ÝÇ ÙÇçáõÏ³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ å³ï×³éáí ²ñ»õÙáõïùÇ
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ, ËáãÁÝ¹áï »Ý ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ
ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ: 2008-Ç Ù³ñïÇ 3-Ç Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç
ÁÝ¹áõÝ³Í ÃÇí 1803 µ³Ý³Ó»õÁ Ýáñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ Æñ³ÝÇ
ÝÏ³ïÙ³Ù³µ: Ð»ï»õ»Éáí ÷³ëï³ÃÕÃÇ å³Ñ³ÝçÇÝ` »íñáå³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÝ ³ñ¹»Ý
ë³ÑÙ³³Ý÷³Ï»É »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÑáëùÁ Æñ³Ý: ´³Ý³Ó»õÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó Ñ»ïá ²ØÜ
ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ èáµ»ñï øÇÙÇÃÝ ³Ûó»É»É ¿ Æëå³ÝÇ³, Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³,
üñ³ÝëÇ³ »õ ´»É·Ç³: ä³ßïáÝÛ³ÛÇ Ñ³í³ëïÙ³Ù³µ, ³Ûë »ñÏñÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
§³ßË³ïáõÙ »Ý
É³ñí³Í¦` Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ýáñ µ³Ý³Ó»õÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Üßí³Í »ñÏñÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý Æñ³ÝÇ ÙÇçáõÏ³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ
ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ:3
Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ
³Ýí³Ý»É »Ý ½áõï ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³Ûë Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ
¿ ·Ý³Ñ³ï»É áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý: ä³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí Æñ³ÝÇ
ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëóí³Í Ñ³ñí³ÍÁ ãÇ Ï³ñáÕ ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ñ³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý íñ³:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ³éÏ³ ¿ Ý³»õ Æñ³ÝÇ ÙÇçáõÏ³ÛÇÝ ËÝ¹ñÇ §áõÅ³ÛÇÝ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý¦ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: Â»»õ Ø²Î-Ç ²Ê ÃÇí 1803 µ³Ý³Ó»õÁ µ³ó³éáõÙ ¿
Æñ³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ù³µ áõÅÇ ÏÇñ³éáõÙÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ø²Î-Ç ²Ê
áñáßáõÙÁ ßñç³Ýó»Éáí áõÅÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ý³Ë³¹»å ³ñ¹»Ý Ï³ ¥2003Ã. Ù³ñïÇÝ ²ØÜ
Ý»ñËáõÅáõÙÝ Æñ³ù¤: ²Ûë Ñ³ñóáõÙ í×éáñáß ÏÉÇÝ»Ý ²ØÜ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ. ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ã»õÇ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ
ì³ßÇÝ·ïáÝÝ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ó»éÝå³Ñ ÏÙÝ³ Æñ³ÝáõÙ ½ÇÝí³Í
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ
íï³Ý·Ý ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ ³é³çÇÏ³ ãáñë ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
¸»åù»ñÇ ³é³í»É Ñáé»ï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ
Ñ»ï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³åÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É Ïë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíÇ. ³ÛÉ»õë
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ýù û·ï³·áñÍ»É ÙÇ³ÛÝ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÁ:
2. ÐÐ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ºØ ³Ý¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ Ñ³ñ»õ³ÝÇ` ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï:
ÂáõñùÇ³Ý ÐÐ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ã»É ¿ ¹»é»õë 1991Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 24-ÇÝ, ÇÝãÇó Ñ»ïá 1992Ã.
ÐÐ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ¹ÇÙ»É ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ` ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ ³é³ç³ñÏáí: ²Ý³Ïñ³Ý, ë³Ï³ÛÝ. ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ »õ Ñ³ÛÃáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ µ³ó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ß³ñù
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ³é³ç³¹ñáõÙ, ¹ñ³Ýù »Ý. Ï³ñ·³íáñ»É ÈÔ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ`
»ñÏñ³Ù³ëÁ ×³Ý³ã»Éáí ²¹ñµ»ç³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë, Ññ³Å³ñí»É Ñ³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ã»Éáõ å³Ñ³ÝçÇó, ÁÝ¹áõÝ»É ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:
1

î»’ë http://www.newsarmenia.net/news2910.htm
î»'ë http://www.arka.am/rus/economy/2008/02/13/8041.html
3
î»'ë http://www.vz.ru/news/2008/3/7/150733.html
2
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§ÂáõñùÇ³Ý ×³Ý³ã»É ¿ ÐÐ-Ý 1991Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 16-ÇÝ: âÝ³Û³Í` Ð³Û³ëï³ÝÁ ãÇ
ë³ÑÙ³Ý³ÏóáõÙ ê»õ ÍáíÇÝ` ÂáõñùÇ³Ý Ññ³íÇñ»É ¿ ÐÐ-ÇÝ ÙÇ³Ý³É êÌîÐÎ-Á: ¸ñ³Ý Ñ³Ï³é³Ï Ç
Ñ³Ûï »Ï³Ý ÂáõñùÇ³ÛÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñ: Î³ñÍáõÙ »Ù, ÂáõñùÇ³Ý ã¿, áñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: Æñ³¹ñáõÃÛ³Ý å³ï×³éÁ, ÙÇ ÏáÕÙÇó,
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ¿ Ñ³ñ»õ³Ý ÂáõñùÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó`
Ñ³ñ»õ³Ý ²¹ñµ»ç³ÝÇ ï³ñ³ÍùÁ µéÝ³½³íÃí³Í å³Ñ»ÉÁ: ø³ÝÇ ¹»é Ð³Û³ëï³ÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ 1915Ã. ¹»åù»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ áñ»õ¿ ½³ñ·³óáõÙ ëå³ë»É å»ïù
ã¿¦,-Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ²µ¹áõÉ³ ¶ÛáõÉÁ 2007Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ´³ùáõ ³ÛóÇ
Å³Ù³Ý³Ï:
ÐÐ-Á
·Çï³Ïó»Éáí
ÂáõñùÇ³ÛÇ
Ñ»ï
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý »õ ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ û·áõïÁ` ãÇ Ï³ñáÕ µ³í³ñ³ñ»É ¿
³Ûë Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ëå³éÝ³ÉÇù ¿ ÐÐ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ,
»õ áñáÝù ½áõñÏ »Ý Çñ³í³Ï³Ý áñ»õ¿ ÑÇÙùÇó:
§ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÈÔ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ë³ ËÝ¹Çñ ¿ Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ
²¹ñµ»ç³ÝÇ, Ñ³Û»ñÇ »õ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ÙÇç»õ: âÝ³Û³Í ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ÂáõñùÇ³ÛÇ
Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝ, ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙ ¹³éÝ³É` ÷³Ï»Éáí ë³ÑÙ³ÝÁ Ñ³ñ»õ³ÝÇ
Ñ»ï: ØÇç³½·³ÛÇÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ë³ ÁÝ¹áõÝí³Í ù³ÛÉ ã¿: ÜÙ³Ý Ý³Ë³¹»å ëï»ÕÍ»É ¿ ÇÝùÁ`
ÂáõñùÇ³Ý, Ãáõñù-ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÏÇåñáëÛ³Ý ËÝ¹ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í¦,2007Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ ÐÐ ²Ä-áõÙ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ
ÝíÇñí³Í ÉëáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ì³ñ¹³Ý úëÏ³ÝÛ³ÝÁ: 1
ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ÇÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ÐÐ ²Ä Ý³Ë³·³Ñ îÇ·ñ³Ý ÂáñáëÛ³ÝÁ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ñ·³íáñáõÙÝ
ÇÝùÝÇÝ
Ï³ñáÕ
¿
Ýå³ëï»É
Õ³ñ³µ³ÕÛ³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ:2
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇó Ññ³Å³ñµ»Éáõ
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÇÝ,
³å³
ÇÝãå»ë
2007Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
19-ÇÝ
§Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ËÝ¹ÇñÝ»ñ »õ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ¦ ÉëáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ²Ä
Ý³Ë³·³Ñ î. ÂáñáëÛ³ÝÁ, ÂáõñùÇ³Ý ÇÝùÝ ¿ ³Û¹ á×ÇñÁ ¹³ï³å³ñï»É Çñ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ`
Ù³Ñ³å³ïÅÇ í×Çé Ï³Û³óÝ»Éáí Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Âáõñù»ñÝ §³ëáõÙ »Ý. ëïÇå»ù
Éé»É Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë µÝ³ÏíáÕ Ó»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ, áñáÝù, Ç ¹»å, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ¹áõñë »Ý
µÝ³ÏíáõÙ ³Û¹ ÝáõÛÝ áÕµ»ñ·³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí: ... Ð³Û³ëï³ÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ
µ³ñáÛ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, ³ÛÉ»õ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ëïÇå»É Éé»É Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ: Ø»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ºÙ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ »Ý »õ Ñ³í³ë³ñ Çñ³µíáÇÝù
áõÝ»Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ³Û¹ »ñÏñÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë »õ ÙÛáõë
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÝ` ³ÝÏ³Ë Í³·áõÙÇó:¦3
ÐÐ ³ñï·áñÍÝ³Í³ñ³ñ ì³ñ¹³Ý úëÏ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³í³ëïÙ³Ùµ, ³ÝÑÇÙÝ ¿ Ý³»õ ÂáõñùÇ³ÛÇ
å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ å³Ñ³ÝçÁ: §ÂáõñùÇ³Ý ÝáõÛÝÇëÏ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ
ÝÙ³Ý Ñ³ñó µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ, ù³ÝÇ áñ ¹»é»õë áõÅÇ Ù»ç »Ý Î³ñëÇ »õ ØáëÏí³ÛÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ:
Ø»Ýù ¹ñ³Ýù áñ¹»·ñ»É »Ýù ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó: Ø»ñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹
Ñ³ñóáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñëï³Ï ¿. »Ã» ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝÇó Å³é³Ý·í³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ
Ù»ñÅí³Í Ï³Ù ÷áË³ñÇÝí³Í ã»Ý Ýáñáí, ³å³ ¹ñ³Ýù áõÅÇ Ù»ç »Ý¦,-Ýß»É ¿ ì. úëÏ³ÝÛ³ÝÁ:4
²ÛëåÇëáí, ÂáõñùÇ³Ý, ³é³Ýó Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙùÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ß³Ñ³ñÏáõÙ ¿
ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óáõÙÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Çñ Ï»Ýë³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇó Ññ³Å³ñí»É ëïÇå»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ:
Â»ñ»õë å³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ²ÝÏ³ñ³ÛáõÙ »õë, ÇÝãå»ë »õ ºñ»õ³ÝáõÙ, ·Çï³ÏóáõÙ »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ:
2007Ã. ÑáõÉÇëÇ 13-ÇÝ îÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »õ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Û-»íñáå³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ¥AEPLAC¤ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ:
ºÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³ùÇÝ ³é»õïñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ¦ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: AEPLAC-Ç
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ, ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ
1

î»'ë
http://ux1.parliament.am/news.php?do=view&ID=2614&cat_id=2&day=19&month=12&year=2007&l
ang=rus
2
Ibid.
3
Ibid.
4
î»'ë
http://ux1.parliament.am/news.php?do=view&ID=2614&cat_id=2&day=19&month=12&year=2007&l
ang=rus
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Ïñ×³ïÙ³Ý »õ ³é»õïñÇ ÑáëùÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï »õ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ
ÏÓ»õ³íáñíÇ Ñ»ï»õÛ³É å³ïÏ»ñÁ.
 Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ý Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ Ï³×Ç 10,65 ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹ñ³Ùáí
¥ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ` 43 ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹ñ³Ùáí¤
 ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ³× - 1573 Ù³ñ¹ ¥4808¤
 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³× - 5,23% (17,73%)
 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ³× - 4,71% (12,95%)
1
 å»ïµÛáõç» ëï³óíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ³× - 1,16% ¥3,46%¤
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ í»ñ³µ³óÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ÂáõñùÇ³ÛÇ ß³ÑÇÝ, ³å³
AEPLAC-Ç »ñ»õ³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ïÝûñ»Ý îÇ·ñ³Ý æñµ³ßÛ³ÝÇ Ëáëùáí, ²ÝÏ³ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý û·áõïÁ Î³ñë-¶ÛáõÙñÇ »ñÏ³Ã·ÍÇ ß³Ñ³ñÏáõÙÝ áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÝóÇÏ áõÕÇÝ»ñÇ
û·ï³·áñÍáõÙÁ ÏÉÇÝÇ: ´³óÇ ³Û¹, Ï³×Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ³é»õïñÇ Í³í³ÉÁ, ÂáõñùÇ³Ý ºØ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³í»É µ³ñ»Ýå³ëï ¹Çñù Ï³ñáÕ ¿ ½µ³Õ»óÝ»É,
Ï½³ñ·³Ý³Ý ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÁ:2
Â» áñù³Ýáí ¿ ÂáõñùÇ³Ý ß³Ñ³·ñ·Çé »ñÏñÇ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý ùñ¹³µÝ³Ï ·³í³éÝ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ù³µ, ¹»é ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ËÝ¹Çñ ¿. Ñ³Ù»Ù³ï»Éáí ë³ÑÙ³ÝÇ í»ñ³µ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ
ÏáÕÙ»ñÇ ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
å³ï×³éÝ»ñÝ ³é³í»É ß³ï »Ý: àõëïÇ ë³ÑÙ³ÝÇ í»ñ³µ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»Éáí` ²ÝÏ³ñ³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³ñ·áõÙ í»ñçÝ³·ñÇ ÙÇçáóáí ·áñÍ»Éáõ Ý³Ë³¹»å ¿ ëï»ÕÍáõÙ:

3. ÐÐ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ºÐø ³Ý¹³Ù, ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ñ»õ³ÝÇ` ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï:
ìñ³ëï³ÝÁ 1999Ã. ¹áõëñ ¿ »Ï»É ²äÐ Ð³í³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇó
¥ÇÝãå»ë Ý³»õ ²¹ñµ»ç³ÝÁ¤ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñí»É ¿ñ 1992Ã. Ù³ÛÇëÇ 12-ÇÝ` èáõë³ëï³ÝÇ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ, Ô³½³Ëëï³ÝÇ, ÔñÕ½ëï³ÝÇ, î³çÇÏëï³ÝÇ »õ àõ½µ»Ïëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¥³ÛÝáõÑ»ï»õ ÙÇ³ó»É ¿ÇÝ ²¹ñµ»ç³ÝÁ, ìñ³ëï³ÝÁ, ´»É³éáõëïÁ¤: 2002Ã.
Ð³í³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÇ,
ëïáñ³·ñíáõÙ
¿
Ð³í³ù³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ:
Î³éáõÛóÇó
ìñ³ëï³ÝÇ
Ñ»é³Ý³ÉÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍË
¿ñ
ÐÛáõëÇë³ïÉ³ÝïÛ³Ý ¹³ßÇÝùÇ Ñ»ï ³Ûë »ñÏñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ñï³óÙ³Ù³µ:
Ð³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇó ìñ³ëï³ÝµÝ ³é³çÇÝÝ ¿, áñ Ü²îú-Ç Ñ»ï ²ÝÑ³ï³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·Çñ ¿ ëïáñ³·ñ»É` Ï³éáõÛóÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñáí:
¥ìñ³ëï³ÝáõÙ Ü²îú-Ç ³Ý¹³Ù³Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç 2007Ã. ÑáõÝí³ñÇ 5-Ç Ñ³Ýñ³ùí»ñáõÙ
¹³ßÇÝùÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ û·ÇÝ ùí»³ñÏ»É ¿ñ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ 72,2 %-Á:¤ ²ñ¹ÛáõÝùÁ éáõë³Ï³Ý
½áñ³Ï³½ÙÇ ¹áõñëµ»ñáõÙÝ ¿ñ íñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇó: 2007-Ç ÑáõÉÇëÇ 27-ÇÝ ëïáñ³·ñí³Í
³Ïïáí éáõë³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ìñ³ëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÝ ¿ ÷áË³ÝóáõÙ
²Ë³Éù³É³ÏÇ ÃÇí 62 é³½Ù³Ï³Û³ÝÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ, ÝáÛÙµ»ñÇ 13-ÇÝ` ´³ÃáõÙÇÇ éáõë³Ï³Ý
é³½Ù³Ï³Û³ÝÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ: ìñ³ëï³ÝÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ
éáõë³Ï³Ý ½ÇÝí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ ³ÛÉ»õë ãÏ³Ý: èáõë Ë³Õ³Õ³å³ÑÝ»ñÝ Çñ»Ýó
³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ »Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ²µË³½Ç³ÛÇ »õ Ð³ñ³í³ÛÇÝ úëÇ³ÛÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý
·áïÇÝ»ñáõÙ: ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë µ»ñí³Í éáõë³Ï³Ý ½ÇÝí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ
ï»Õ³Ï³Ûí»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ` ¶ÛáõÙñÇÇ ÃÇí 102 éáõë³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Û³ÝáõÙ:
ØÇ ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ìñ³ëï³ÝÇ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ìñ³ëï³ÝÇ »õ éáõë³ïë³ÝÇ
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ é³½Ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ¹³ßÇÝùÝ»ñáõÙ, ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ý³»õ íñ³ó-éáõë³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ:
Ü²îú-ÇÝ
ìñ³ëï³ÝÇ
ÇÝï»·ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ
ÂµÇÉÇëÇÇÝ
¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ ÙÕáõÙ Ï³éáõÛóÇ ³é³ç³ï³ñ »ñÏÝ»ñÇó Ù»ÏÇ` Ñ³ñ»õ³Ý ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï:
ºñ»õ³ÝáõÙ ³ÛÅÙ Ùï³Ñá·í³Í »Ý Î³ñë-²Ë³Éù³É³ù »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóÙ³Ùµ` Î³ñë-¶ÛáõÙñÇÂµÇÉÇëÇ »ñÏ³ÃáõÕáõ ·áÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
¸»é»õë 2006 Ãí³Ï³ÝÇó ìñ³ëï³ÝÁ æ³í³ËáõÙ Ãáõñù-Ù»ëË»ÃÇÝóÇÝ»ñÇ, ëí³ÝÝ»ñÇ »õ
Ù»·ñ»ÉÝ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý É³ÛÝ³Í³í³É Íñ³·Çñ ¿ ëÏë»É: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ÃáõñùÙ»ëË»ÃÇÝóÇÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ ìñ³ëï³ÝÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ ºÊ ³éç»õ, ë³Ï³ÛÝ,
í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù »Ý, áñ ³Ûë ù³ÛÉÁ é»õ»ñ³Ýë ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏáÕÙ:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ë³é»óí³Í Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ñ³Û³ëï³ÝÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏÇó
èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ù»ñ »ñÏñÇ Ï³å»ñáõÙ. ²µË³½Ç³ÛÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí
1
2

î»’ë http://www.regnum.ru/news/483879.html
Ibid.
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Ð³Û³ëï³ÝÁ ½ñÏí³Í ¿ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý Ù³·Çëïñ³ÉÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó, áñÁ
êáõËáõÙÇÇ ÙÇçáóáí Ù»ñ »ñÏÇñÁ Ï³åáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇÝ »õ í»ñçÇÝÇ Ñ»ï »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ
Ï³åÇ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÝ ¿, ù³ÝÇ ¹»é Î³ëåÇó ÍáíÇ ÙÇçÇÝ³ëÇ³Ï³Ý ³÷³Ù»ñÓ ßñç³Ýáí` Æñ³ÝÇ
ï³ñ³Íùáí èáõë³ëï³ÝÝ áõ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³åáÕ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇç³Ýóù Ï³éáõó»Éáõ
Íñ³·ñ»ñÝ ³å³·³ÛÇ ËÝ¹Çñ »Ý:
èáõë³ëï³Ý-ìñ³ëï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ å³ñµ»ñ³Ï³Ý
ëñ³óáõÙÝ»ñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³éÝãíáõÙ »Ý Ý³»õ Ñ³Û»ñÇÝ. 2006Ã. ÑáõÉÇëÇ 7-ÇÝ èáõë³ëï³ÝÁ
åÏ³Ý³ÛÇÝ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý å³ïñí³Ïáí ³ÙµáÕçáíÇÝ ÷³Ï»É ¿ñ ì»ñÇÝ È³ñëÇ ëïáõ·Çã
³Ýó³Ï»ïÁ, áñÁ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï ó³Ù³ù³ÛÇÝ Ï³åÇ ÙÇ³Ï áõÕÇÝ ¿: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ï³ëÝÛ³Ï
Ñ³Û»ñ ¥Ý³»õ íñ³óÇÝ»ñ¤, áñáÝù ëïÇåí³Í ¿ÇÝ »Õ»É Ð³Û³ëï³Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ éáõëíñ³ó³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ Ñ³ï»É Ð³ñ³í³ÛÇÝ úëÇ³ÛÇ ï³ñ³Íùáí, ¹³ï³å³ñïí»É ¿ÇÝ ÙÇÝã»õ 4
ï³ñí³ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý:
²ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý
Ñ³Û-íñ³ó³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó
¿
ç³í³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý` áñå»ë ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý, Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ,
áñï»Õ Ï³ñ»õáñ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ: §æ³í³ËùÇ Ñ³ñóáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ãÇ
ëå³é»É ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ³éÏ³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 10%
³Ý·³Ù: µ³óÇ ³Û¹ Ñ³ÛÏ³Ï³ÏÝ ÏáÕÙÇó Ñ³×³Ë áã Ñëï³Ï, ³Ùáñý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý
ÑÝãáõÙ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³Û»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÏáåÇï Ë³ËïáõÙÝ»ñ »Ý ï»Õ ·ï»É: Ðëï³ÉÏ
¹ÇñùáñáßáõÙ ãáõÝ»Ý Ý³»õ æ³í³ËùÇ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý
û·ï³·áñÍáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí
³é³ç³ó³Í ÑëÏ³ é»ëáõñëÝ»ñÁ¦,- REGNUM ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³ÝÁ ïí³Í
Ñ³ñó³½ñáõÛíóáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ÐÐ ²Ä §Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝ¦ ËÙµ³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, Ù³ñ¹áõ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ý³ËÏÇÝ å³ßïå³Ý È³ñÇë³ ²É³í»ñ¹Û³ÝÁ:
1999Ã.
ìñ³ëï³ÝÝ, ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáí ºÊ-ÇÝ, ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÙÇ ß³ñù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ëï³ÝÓÝ»É: 2005Ã.
ìñ³ëï³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ
í³í»ñ³óñ»É
¿
§²½·³ÛÇÝ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý¦: ÆÝãå»ë ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ ¿
æáÝ
Ðá÷ÏÇÝëÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ ÏÇó ¥²ØÜ, ì³ßÇÝ·ïáÝ¤ ÎáÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ÛÇ »õ ÎáíÏ³ëÇ
ÇÝëïÇïáõïÇ` §²½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëáõÙ¦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ ½»ÏáõÛóÁ, §Ã»»õ ìñ³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½·³ÉÇ ù³ÛÉ»ñ »Ý
Ó»éÝ³ñÏ»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù³µ Çñ³í³å³ßïå³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý
Ñ³ñóáõÙ, ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ
¹»é»õë Ñ»ïÑ»Õ³÷áË³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹»é»õë ÃáõÛÉ »Ý »õ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï¦: 1
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ »ñÏÏáÕÙ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³Ûëï»Õ »õë
Ù³ëÝ³·é»ïÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ: ÐÐ ìÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí, 2007Ã. ÑáõÝí³ñ-ÝáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ³é»õïñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ ³×»É ¿ 48,2%-áí` Ñ³ëÝ»Éáí $118,8 ÙÉÝ.-Ç:
Ñ³Û³ëï³ÝÇó ìñ³ëï³Ý ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÁ Ï³½Ù»É ¿ $79,8 ÙÉÝ. ¥2006Ã. ÑáõÝí³ñÝáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É ¿ 63,2%-áí¤, Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñÙáõÍí³Í íñ³ó³Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ` $39 ¥³í»É³ó»É ¿ 24,7%-áí¤, ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇó
Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ` $116,4 ÙÉÝ. ¥³×»É ¿ 1,76 ³Ý·³Ù¤: 2 Ð³Ûíñ³ó³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ»é³Ý³Ï³ñÝ»ñÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý»É ¿ ÐÐ ³é»õïñÇ »õ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
ì³Ñ» ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ. §Ø»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñ»ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É å³Ûù³ñáõÙ »Ý
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïÙ³Ý, ÐÜ²-Ç Í³í³ÉÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý, ³ñÅ³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³× áõÝ»Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ, ³ÛëÇÝùÝ »ñ»ùÝ ¿É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý, ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ, »õ ³ë»É, Ã» Ð³Û³ëï³ÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ å»ïù ¿ Ù»Í
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³ Ï³Ù Ñ³Ï³é³ÏÁ, ëË³É ¿, áñáíÑ»ï»õ »ñ»ùë ¿É ÷áñÓáõÙ »Ýù ³ñï³ùÇÝ
³ßË³ñÑÇó Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñ µ»ñ»É: ºí ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ºØ ·áñÍÇùÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³ñáÕ »Ýù
û·ï³·áñÍ»É Ù»½ Ñ³Ù³ñ` áñå»ë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ, ûñÇÝ³Ï` ³ÛÅÙ
Ð³Û³ëï³ÝÁ ºØ Ñ»ï ³ßË³ïáõÙ ¿ ²½³ï ³é»õïñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ßáõñç,
áñï»Õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³é»õïñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ³éáõÙáí ß³ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³, áñÝ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ §Í³·Ù³Ý »ñÏñÇ ³ÝÏÛáõÝ³·Í³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝù¦:
êÏ½µáõÝùÁ Ñ»ï»õÛ³ÉÝ ¿, áñ ºØ-Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ëïáñ³·ñáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³åñ³ÝùÁ
µ³í³ñ³ñ í»ñ³Ùß³Ïí³Í å»ïù ¿ ÉÇÝÇ, ûñÇÝ³Ï, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` Ð³Û³ëï³ÝÁ ãÇ
1

î»'ë Йоханна Попжаневски: Национальные меньшинства и государство на Южном Кавказе: оценка
защиты национальных меньшинств в Грузии и Азербайджане. Доклад Института Центральной Азии
и Кавказа и Исследовательская программа "Шелковый путь" Университет Джонса-Хопкинса
(Вашингтон, США) и Университета г. Упсала (Швеция). Сентябрь 2006.
2
î»'ë http://www.arka.am/rus/economy/2008/01/09/7639.html
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Ï³ñáÕ áñ»õ¿ ³ÛÉ »ñÏñÇó Ùß³Ïí³Í ¥å³ïñ³ëïÇ¤ ³åñ³Ýù í»ñóÝ»É »õ ³é³Ýó ³é»õïñ³ÛÇÝ
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÇ »íñáå³Ï³Ý ßáõÏ³ ³ñï³Ñ³ÝÇ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÙÇ³ÛÝ Çñ »ñÏñáõÙ ëï»ÕÍí³Í ³åñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝÇ
§³ÝÏÛáõÝ³·Í³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝùÝ¦ ³ÛÝ ¿, áñ Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ³åñ³Ýù
Ùß³Ï»É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ºØ-Ý »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇë Ñ»ï ¿É ²½³ï ³é»õïñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ ëïáñ³·ñÇ:¦1

4. Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ ºÐø »ññáñ¹ ÏáÕÙÁ` ²¹ñµ»ç³Ý:
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÙÇç»õ 1994Ã. Ù³ÛÇëÇ 12-Ç Ññ³¹³¹³ñÇ ÏÝùáõÙÇó Ñ»ïá
ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç»õ Ñ³ßïáõÃÛáõÝ ¹»é»õë Ó»éù ãÇ µ»ñí»É, ÇÝãáí »õ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ:
Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ã»ñ»õë
³Ù»Ý³Éáõñç ËáãÁÝ¹áïÝ ¿ ÇÝãå»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ
Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ¹³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ÈÔ ËÝ¹ÇñÁ ß³Ñ³ñÏíáõÙ ¿ Ý³»õ
ÂáõñùÇ³Ý` ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ÷³Ï å³Ñ»É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÉÇ³ñÅ»ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáõÙ, ³ÛëåÇëáí,
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÈÔ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ²Ûë Ñ³ñóáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, 2007Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ,
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, ÝáõÛÝÇëÏ Ñ»ïÁÝÃ³ó ¿ ³ñÓ³Ý³·ñí»É: Æ Ñ»×áõÏë º²ÐÎ ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ, Ã» Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ
Ï³ñ·³íáñ»É ÙÇÝã»õ 2008 Ã. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ Ý³Ë³Ýßí³Í Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³ßïáÝ³Ï³Ý µ³ùáõÝ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ ëÏ»ó ß³Ñ³ñÏ»É Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý
³ëå³ñ»½áõÙ` ëå³éÝ³Éáí ÈÔ Ñ³ñóÁ Ï³ñ·³íáñ»É áõÅáí:
ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õÁ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ` ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ µ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »ñÏñÇ áõÅ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ Ïáã ¿ ³ñ»É
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ñáå»
å³ïñ³ëï ÉÇÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»Ù å³ï»ñ³½ÙÇ: Ü³Ë³·³ÑÁ
Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ Ý³»õ, Ã» ²¹ñµ»ç³ÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ é³½Ù³³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý áõÅ»Õ Ñ³Ù³ÉÇñ
Ï³éáõó»É: ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ÈÔ Ñ³ñóÝ áõÅÇ ÙÇçáóáí Ï³ñ·³íáñ»Éáõ` ´³ùíÇ
Ùï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ ¹»é»õë 2007Ã. ÑáõÉÇëÇ 2-ÇÝ` Ýß»Éáí, Ã» ²¹ñµ»ç³ÙÝÁ
»ñµ»ù ãÇ Ñ³Ù³Ï»ñåíÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÏáñëïÇ Ñ»ï »õ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù Ñ»ï
ÏÝí³×Ç áõÅáí:
²Ûë µáÉáñ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ã»Ý Ýå³ëïáõÙ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÝ, ³ÛÉ»õ ¿É ³í»ÉÇ »Ý ëñáõÙ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëåÇëáí ²¹ µ»ç³ÝÁ Ë³ËïáõÙ ¿
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÙÇ ß³ñù ëÏ½µáõÝùÝ»ñ` Ù³ëÝ³íáñ³å»ë áõÅÇ »õ áõÅÇ ëå³éÝ³ÉÇùÇ
ÏÇñ³éáõÙÇó Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³Éáõ ëÏ½µáõÝùÁ, ëå³éÝáõÙ ¿ Ë³Ëï»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ í»×»ñÁ Ë³Õ³Õ
×³Ý³å³ñÑáí Ï³ñ·³íáñ»Éáõ ëÏ½µáõÝùÁ:

3. Տարածաշրջանային հիմնախնդիրների արտացոլվածությունը
ԵՄ-Հայաստան ԵՀՔ ԳԾ-ում
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ³ñï³óáÉí³Í »Ý ºØ-Ð³Û³ëï³Ý
ºÐø ¶Ì-Ç §3.¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-Ç 8-ñ¹ áÉáñïáõÙ »õ §4.ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ýå³ï³ÏÝ»ñ »õ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ µ³ÅÝÇ 4.1.3 î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ï»ïáõÙ:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë
3.8
Ï»ïáí
Ý³Ë³ï»ëíáõÙ
¿
³í»É³óÝ»É
ç³Ýù»ñÁ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ: Ð³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ß³ñùáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿.

ß³ñáõÝ³Ï»É
ç³Ýù»ñÁ
Ñ³ñ»õ³Ý
»ñÏñÝ»ñÇ
Ñ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ »õ ³ÛÉ Ñ³ñ³ÏÇó ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë »õ
ËÃ³Ý»É Ñ³ßï»óáõÙÁ:
ÆÝãå»ë
Ýßí»ó
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
ë³é»óí³Í
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÈÔ Ñ³ñóÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇó ¿: Â»ñ»õë ³Ûë ¿ å³ï×³éÁ, áñ ÈÔ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ºØ-Ð³Û³ëï³Ý ºÐø ¶Ì-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿
³é³ÝÓÇÝ Ï»ïáí: àõëïÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, §Ñ³ßï»óáõÙÁ ËÃ³Ý»Éáõ¦ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ
³Ûï»Õ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³µ»ñ»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙÛáõë Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ²µË³½Ç³ÛÇ »õ
Ð³ñ³í³ÛÇÝ úëÇ³ÛÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ:

1

î»'ë www.armedia.am
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ÀÝ¹É³ÛÝ»É
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëÇ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ûñÇÝ³Ïª ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ, çñ³ÛÇÝ
é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý,
ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
Ï³å»ñÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ` ³ç³Ïó»Éáõ Ýßí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ:
Ð³Û³ëï³Ý-²¹ñµ»ç³Ý ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ß÷Ù³Ý áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï Ï³ñáÕ ¿ ³å³Ñáí»É, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ºÐø ¶Ì ßñç³Ý³ÏáõÙ
Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ëï³ÝÓÝ»É, ³Ûë Ñ³ñóáõÙ Ï³ñ»õáñ ¿ ³Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù »ñÏñÝ»ñÇ
ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ` ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ Çñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³Û³óáõÙÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ºØ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿:
âÝ³Û³Í ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³éÏ³ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù »ñÏñÝ»ñÝ ¿É ÏÇëáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³Ï³Ý, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ,
áñáÝó å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý »õ Ï³é³í³ñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ »õë å»ïù ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÉÇÝÇ: ê³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ïñ³ÝëåáñïÇ »õ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ïáãí³Í ¿ Ýå³ëï»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³ÝÁ:
ÎñÃ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏÝå³ëïÇ Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ
»ñÇï³ë³ñ¹ ³ÏÇíÇëïÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ï³å»ñÇ Ó»õ³íáñÙ³ÝÁ` Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³å³Ñáí»Éáí »ñ»ù
»ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ÇÝãå»ë »õ å»ï³Ï³Ý ï³ñµ»ñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ:
Þ³ñáõÝ³Ï»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ¨ ïñ³ÝëåáñïÇ µÝ³·³í³éáõÙª
ºØ/ê¨ÍáíÛ³Ý/Î³ëåÛ³Ý ³í³½³ÝÝ»ñÇ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
§î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ½³ñ·³Ý³ Ý³»õ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ
áÉáñïáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ð³ñ³í³ÛÇ ÎáíÏ³ëÁ Ï³ñ»õáñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý ¿ ÇÝãå»ë ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ
³ñï³¹ñÙ³Ý ¥Î³ëåÛ³Ý ³í³½³Ý¤, ³ÛÝå»ë ¿É ÷áË³¹ñÙ³Ý ³éáõÙáí¦,- Ýßí³Í ¿ ºÐø
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃáõÙ
¥´ñÛáõë»É,
12.05.2004¤: 1
²ÛëÇÝùÝ
ºØ
Ñ³Ù³ñ
Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¹»í»ñëÇýÇÏ³óÙ³Ý »õë Ù»Ï
áõÕÕáõÃÛáõÝ ¿: ÆëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ³Ûë ¹ñáõÛÃÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý³É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
²Ùñ³åÝ¹»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëáõÙ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Çñ³í³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,
Ý»ñ³éÛ³É
ºØ
ÏáÕÙÇó
ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ûñÇÝ³Ï SCAD-Á (Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ` ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·Çñ):
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ, áñáÝó ß³ñùáõÙ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É Ý³»õ ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¹»Ù
å³Ûù³ñÁ, »ñµ»ÙÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³Ûù³ñ»É ÙÇ³ÛÝ³Ï: ²Ûë ³éáõÙáí, Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ
³å³Ñáí³·ñáõÙÁ
Ýßí³Í íï³Ý·Ý»ñÇó ë»÷³Ï³Ý ³íï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇó ½»ñÍ å³Ñ»Éáõ ÙÇçáó ¿, áõëïÇ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ÁÝ¹áõÝí³Í åñ³ÏïÇÏ³ ¿:
²ç³Ïó»É
´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
ÏáíÏ³ëÛ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝÇÝª
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
¨
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÏïÇí³óÝ»É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï»ÝïñáÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ:
²ÝÏ³Ë ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó, µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µáÉáñ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇÝ »õ ¹ñ³Ýó
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñÁ Ï³ñ»õáñ »Ý Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù
»ñÏñÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛõáÝÇó:
ÀÝ¹É³ÛÝ»É
»ñÏÏáÕÙ
¨
µ³½Ù³ÏáÕÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
ê¨ÍáíÛ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, áñÁ ÏÝ»ñ³éÇ êÌîÐ-Ç Ñ»ï ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñÙ³Ý ÙÇçáóáí
Ëáñ³óí³Í ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ, ¨ ê¨ÍáíÛ³Ý ¨ ´³ÉÃÛ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨:
1

î»'ë http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
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ÐÐ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ êÌîÐÎ-ÇÝ Ù»ñ »ñÏñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ »ñÏáõ
Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ` ÂáõñùÇ³ÛÇ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï³å»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù ïÝï»ë³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ
Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ:

ÀÝ¹É³ÛÝ»É Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ ¨
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ïÏ³å»ë ºØ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ Íñ³·ñ»ñÇ ¨
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:
ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»ó, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ Ñ³ë³ñ³Ï³³ÏÝ Ï³å»ñÇ
Ó»õ³íáñÙ³Ý »õ ÇÝãå»ë »õ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ å»ï³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
Ï³å»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »ñ³ßËÇù ¿:
Ð³Û³ëï³Ý-ºØ ºÐø ¶Ì §3.¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-áõÙ Ýßí³Í ³Ûë
ù³ÛÉ»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý 4.ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñ »õ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ 4.1.3
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ï»ïáí, áñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿.
Êáñ³óÝ»É Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ áõñí³·Í»É Ýáñ
µÝ³·³í³éÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ ºØ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, áñáÝù Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïíÛ³É ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ë»ñáõÙ. ûñ. µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³,
ïñ³Ýëåáñï, ÏñÃáõÃÛáõÝ, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ:
ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ ºÐø ¶Ì-Ý ëïáñ³·ñí³Í ¿ ÑÝ·³ÙÛ³ Å³ÙÏ»ïáí, ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿,
áñ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³Ý »õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÝ³³ñíáñ ÷á÷áËÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ýáñ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ
Ó»õ³Ï»ñå»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³é³ç³Ý³, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ ¿É ÝíÇñí³Í å»ïù ¿
ÉÇÝÇ Ñ³Û³ëï³Ý-ºØ ºÐø ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹ Íñ³·ÇñÁ:
¼³ñ·³óÝ»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ
µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ` ÷áñÓÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
ÆÝãå»ë »õ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ³Ûë ¹»åùáõÙ »õë
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ë»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý,
³ñï³Ï³ñ· Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ, ³³ÝÏ³Ë ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó:
Þ³ñáõÝ³Ï»É
Ù³ëÝ³Ïó»É
Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëÇ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ,
Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí
Ó¨³íáñ»É
ÉÇ³ñÅ»ù
Ð³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó:
ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»ó, ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»õáñ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù »ñÏñÝ»ñáõÙ »íñáå³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ùáï³ñÏÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ:
Êñ³Ëáõë»É ¨ ³ç³Ïó»É µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÁ:
¸Åí³ñ
¿
·»ñ³·Ý³Ñ³ï»É
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³å»ñÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
àõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ §ºíñáé»·ÇáÝ¦ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÇ
ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:
ÆÝãå»ë
Ï³ñ»ÉÇ
¿
»½ñ³Ï³óÝ»É
Ýßí³ÍÇó,
Ñ³Û³ëï³Ý-ºÙ
ºÐø
¶Ì-áõÙ
ï³ñ³ËÍ³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
µ³í³Ï³ÝÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »õ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã»Ý ¹ñ³Ýó
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ÏáÝÏñ»ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ Ýßí³Í
ïÝï»ë³Ï³Ý, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ, µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý ËÃ³Ý»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
ÇÝï»·ñáõÙÁ Ýßí³Í áÉáñïÝ»ñáõÙ, ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ÉáõÍ»Éáõ ÑÇÙù»ñ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ` ³é³í»É ³Ýó³í »õ ¹ÛáõñÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí ¹ñ³Ýó
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ: ²Ûë ×³Ý³å³ñÑáí »Ý ³Ýó»É ÝáõÛÝ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, ë³ ¿ §»íñáå³Ï³Ý¦ Ùá¹»ÉÁ: å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ 4.1.3 î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ï»ïÇ í»ñçÇÝ ¹ñáõÛÃÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëáõÙ §ºíñáé»·ÇáÝ¦ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáÝÁ:
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4. ՀՀ քաղաքական առաջատար ուժերի ծրագրերում տարածաշրջանային
համագործակցության խնդիրը
(Սույն գլուխը կազմելիս հիմք են ծառայել 2008թ. ՀՀ նախագահական
ընտրություններում թեկնածուների նախընտրական ծրագրերը)
1. Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ – ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³Ý
Ü²ÊÀÜîð²Î²Ü Ìð²¶Æð

§2. ²ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ
2.1. ²ñ³· ÷á÷áËíáÕ ³ßË³ñÑÁ` ³ñ¹Ç Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ µ³óáõÙ ¿ Ýáñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïáõÑ³Ý:
Ø»ñ »ñÏñÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹³éÝ³ ³í»ÉÇ ³ÏïÇí »õ
Ý³Ë³Ó»éÝáÕ` ³å³Ñáí»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½¹»óÇÏ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ
Ñ³ïÏ³å»ë ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿.
µ³½Ù³ÏáÕÙ »õ ÙÇçå»ï³Ï³Ý »ñÏÏáÕÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ áõ Ëáñ³óáõÙ,
¹ñ³Ýó Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ñ³Ù³¹ñáõÙ, ÇÝãÁ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ïëï»ÕÍÇ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï
ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³×Ç,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
...Ø»Ýù å»ïù ¿ Ï³éáõó»Ýù µÝ³Ï³ÝáÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù»ñ Ñ³ñ»õ³Ý
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: Ø»Ýù å³ïñ³ëï³Ï³Ù »Ýù ÉÇÝ»Éáõ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý áõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ` Ñ³Ù³ñ»Éáí, áñ ¹ñ³
ÑÇÙùáõÙ ã»Ý Ï³ñáÕ ÁÝÏ³Í ÉÇÝ»É á՛ã Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó
Ññ³Å³ñí»Éáõ, á՛ã ÈÔ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í »õ áã ¿É ³ÛÉ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:
2.2. Ø»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ
Ï»ÝïñáÝáõÙ, »õ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ »Ý:
²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõÕÕí»Éáõ ¿ Ù»ñ »ñÏñÇ áõ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ »õ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿` ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ, å»ïáõÃÛ³Ý »õ ÅáÕáíñ¹Ç å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝ,
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ, Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ áõ µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝ:
î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ Ã»É³¹ñáõÙ ¿ Ï³ñ·³µ»ñí³Í,
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
»õ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·
áõÝ»Ý³Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: ²Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·ÉË³íáñ, µ³Ûó áã ÙÇ³Ï ûÕ³ÏÁ µ³Ý³ÏÝ ¿:
²é³çÇÏ³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿ å»ï³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý,
µ³½Ù³ëïÇ×³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõóáõÙÁ: Ø»Ýù å»ïù ¿ å³ïñ³ëï ÉÇÝ»Ýù Ñ³Ï³½¹»Éáõ µáÉáñ
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇÝ »õ íï³Ý·Ý»ñÇÝ:¦
2. §úñÇÝ³ó »ñÏÇñ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ - ²ñÃáõñ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý
§²ðî²øÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ ÷áùñ »ñÏÇñ ¿, ·ïÝíáõÙ ¿ ËÇëï µ³ñ¹
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ »õ å»ïù ¿ Ñ³Û³Ýå³ëï ÉáõÍáõÙ ï³ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ËÝ¹ñÇÝ,
³ÏïÇí, ¹ÇÙ³ÙÇÏ »õ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ³Ï³Ý ×ÏáõÝ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõÕÕ³ÏÇ
Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿: ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ »ñÏÇñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ñ½³å»ë ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
³éÝãíáÕ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ: ÜÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý ãÇ ÁÝÏ³ÉíáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ý Ñëï³Ï
¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñ: ²Ûë ³Ù»ÝÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí Ù»Ýù Ñ³ÛïÝí»É »Ýù ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Ù»ç` ¹áõñë ÙÝ³Éáí, ùÇã, Ã» ß³ï Ï³ñ»õáñ µáÉáñ Íñ³·ñ»ñÇó (´³ùáõ-ÂµÇÉÇëÇæ»ÛÑ³Ý Ý³íÃ³ÙáõÕ, ´³ùáõ-ÂµÇÉÇëÇ-¾ñ½ñáõÙ ·³½³ÙáõÕ, Î³ñë-²Ë³Éù³É³Ï-ÂµÇÉÇëÇ-´³ùáõ
»ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙ, ÇÝãÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ ³ñ¹»Ý ëïáñ³·ñí»É ¿):
Ø»ñ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áñ¹»·ñÇ Ñ»ï»õÛ³É Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ.
... -ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿
Í³é³Û»É »ñÏñÇ ß³Ñ»ñÇÝ,
Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁª ³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ »õ
ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óáõÙÁ, Î³ñë-¶ÛáõÙñÇ »ñÏ³ÃáõÕáõ í»ñ³·áñÍ³ñÏáõÙÁ Ï³ñ»õáñ »Ý ÇÝãå»ë »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿Éª ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ,
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ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ýáñ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÁ, ÇÝãå»ë
Ý³»õ ºíñá³ïÉ³ÝïÛ³Ý ¹³ßÇÝùÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ëáñ³óáõÙÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ Ï³ñ»õáñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý
»õ
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý
Ï³éáõóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Ùñ³åÝ¹Ç Ù»ñ ¹Çñù»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ßáõñç ÁÝÃ³óáÕ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:¦

3. §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ - ì³½·»Ý Ø³ÝáõÏÛ³Ý
§à±í å»ïù ¿ Ï³é³í³ñÇ, »õ Ç±Ýã ¿ å»ïù ³Ý»É
¶/ ²ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
2.ºíñ³ÙÇáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»ÉÁ å»ïù ¿ ¹ÇïíÇ ÐÐ-Ç ³ñï³ùÇÝ (Ý³»õ Ý»ñùÇÝ)
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇ³ñÅ»ù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
ÇÝãå»ë ºÊ-Ç ³éç»õ ÐÐ-Ç ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ºØ-ÐÐ ºíñáå³Ï³Ý
Ñ³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ` Ñ³í³ï³ñÇÙ
ÙÝ³Éáí ¹ñ³Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ:
4.ÐÐ-Ý å»ïù ¿ ³ÏïÇí ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ í³ñÇ` Ýå³ëï»Éáí
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇÝ, Ý³»õ Ëáñ³óÝ»Éáí µ³½Ù³µÝáõÛÃ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
²ñ»õ»ÉùÇ Ù»ñ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ` Ñ³ïÏ³å»ë Æñ³ÝÇ »õ ²ñ³µ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï:
6.²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ëáñ³óÝ»É ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï ÷áËß³Ñ³í»ï »õ ·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÐ-Ý Ùßï³å»ë
å»ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ å³ÑÇ
íÇñ³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ØÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí` å»ïù ¿
ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ÷áñÓ»É ÉáõÍáõÙ ï³É æ³í³ËùáõÙ Ñ³Ûáó É»½íÇ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ³ñóÇÝ: ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï ÏÝùí»ÉÇù Ù»Í ÙÇçå»ï³Ï³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ëáñ³óÝ»É ÐÐ-æ³í³Ëù Ï³å»ñÁ ·Çï³Ï³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ:
7.´³ñ»É³í»É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ñ³ëÝ»Éáí ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ µ³óÙ³ÝÁ:
²Û¹ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ, ãå»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
»õ
³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý áïÝ³Ñ³ñÙ³Ý ·Ýáí:¦

4. ÐÚ¸ - ì³Ñ³Ý ÐáíÑ³ÝÝ»ëÛ³Ý
§Ü²ÊÀÜîð²Î²Ü Ìð²¶Æð ²ðî²øÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜ
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ãÏ³ñ·³íáñí³Í, ù³ÝÇ áñ ³Ûë
å»ïáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ, Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ µ³ó»Éáõ
¹ÇÙ³ó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ: ºñÏÏáÕÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³éáõó»Éáõ ÝÙ³Ý á×Á
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: Ð³Û³ëï³ÝÁ å»ïù ¿ µ³ñÓñ³óÝÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ,
Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý
ë³ÑÙ³ÝÇ
»õ
Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ
ÂáõñùÇ³ÛÇ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÛáõéùÇ
Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñáí Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ó»éù
µ»ñí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ÑÇÙù »Ý ï³ÉÇë ³Ûë áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»É Ý³»õ Ãáõñù
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
Ø»ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ` ìñ³ëï³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ëáñ³óáõÙÝ áõ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:
ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»õ³íáñáõÙÁ É³í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ïëï»ÕÍÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ß³ñù ³é³çÝ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³Ûíñ³ó³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»õáñ »Ý ÇÝãå»ë ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý »õ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý, Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ »íñáÇÝï»·ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ëáñ³óÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É »ñÏÏáÕÙ ÷áËß³Ñ³í»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý »õ
æ³í³ËùÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí
æ³í³ËùÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ »õ ÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ`
Ð³Û³ëï³ÝÁ å»ïù ¿ ç³Ýù ·áñÍ³¹ñÇ Ñ³ñ»õ³Ý ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï »ñÏÏáÕÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ
ÏÝù»Éáõ` æ³í³ËùÇ »õ Ñ³ñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³í³Ý¹³µ³ñ ³åñáÕ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ ïÝï»ë³Ï³Ý,
ëáóÇ³É³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ³ç³Ïó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
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Æñ³ÝÇ
ÆëÉ³Ù³Ï³Ý
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
Í³Ýñ³ÏßÇé
¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇó ¿: ²Ûë »ñÏñÇ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿
Ð³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëáõÙ
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ:
Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
¿Ý»ñ·»ïÇÏ,
³é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý,
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý
É³ÛÝ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý, áñáÝù ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë Ùß³Ï»É »õ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Íñ³·ñ»ñ:¦

5. È»õáÝ î»ñ-ä»ïñáëÛ³Ý
§ Ü²ÊÀÜîð²Î²Ü Ìð²¶Æð Î²Ø Ð²Ü¸²ðî ÊàÐºð
2. ²ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éç»õ
Ï³Ý·Ý³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Çñ»Ýó Ï³ñ»õáñáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý.
´³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÝ áõ Ëáñ³óáõÙÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ` èáõë³ëï³ÝÇ, ìñ³ëï³ÝÇ, Æñ³ÝÇ Ñ»ï, Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ
·áñÍ³¹ñáõÙÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ.
Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ
»õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ »ñÏñÇ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÁ:¦

5. ԵՀՔ ԳԾ-ով նախատեսված 2007թ. ընթացքում իրականացվելիք
առաջնայնությունների ու միջոցառումների կատարման վիճակը
ÐÐ-ºØ ¶Ì-áí Ý³Ë³ï»ëí³Í` 2007Ã. Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù ³é³çÝáõÃÛáõÛÝÝ»ñÇ »õ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÇ 28-ñ¹` îï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÁ
Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿. §Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí ß³ñáõÝ³Ï»É ç³Ýù»ñÝ` áõÕÕí³Í
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñ³ÏÇó ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, ¨ ËÃ³Ý»É Ñ³ßï»óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ¦: ´³íÏ³ÝÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ³Ûë Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë ÙÇ³Ýß³Ý³Ïáñ»Ý
·Ý³Ñ³ï»É ëáõÛÝ Ï»ïáí ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý íÇ×³ÏÁ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, §ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÝ¦ áõ §Ñ³ßï»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
ËÃ³ÝÙ³ÝÝ¦ áõÕÕí³Í ù³ÛÉ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É 2007-Ç ÑáõÝÇëÇÝ ê³ÝÏï-ä»ï»ñµáõñ·áõÙ
²äÐ ·³·³Ã³ÅáÕáíÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ÐÐ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÇ »õ
ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ:
ÎñÏÇÝ 2007-Ç ÑáÝÇëÇÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ, ºñ»õ³ÝáõÙ »õ ´³ùíáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý
Ñ³Û »õ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ ÇÝï»É»Ïïáõ³ÉÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ», ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ áñ³Ïí»É áñå»ë
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ù³ÛÉ:
§28.2. ³å³Ñáí»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý,
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³å»ñÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ:¦
2007-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ø²¼Ì/¶ºÐ §øáõé-²ñ³ùë ³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ¹»·ñ³¹³óÇ³ÛÇ Ýí³½»óÙ³Ý¦
Íñ³·ñÇÝ: Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³å³Ñáí»É, áñå»ë½Ç øáõé-²ñ³ùë ·»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç çñÇ
áñ³ÏÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ µ³í³ñ³ñ»Ý ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·Ç ûåïÇÙ³É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¨
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·»ïÝ û·ï³·áñÍáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ:
úÅ³Ý¹³Ï Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿` Ïñ×³ï»É ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ ÑáëùÁ ·»ï³í³½³ÝáõÙ ¨ µ³ñ»É³í»É
çñÇ áñ³ÏÁ:
2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ` 2007Ã. ÷»ïñí³ñÇ 20-21-ÇÝ ÂµÇÉÇëÇáõÙ Ï³Û³ó»É ¿ §øáõé-²ñ³ùë
·»ï³í³½³ÝáõÙ ³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ¦
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó»éù ¿ µ»ñí»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³Ý-ìñ³ëï³Ý ¨
ìñ³ëï³Ý-²¹ñµ»ç³Ý ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:
Æñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 2007Ã.-Ç ÑáõÝÇëÇ 20-ÇÝ ÆÆÐ-Ç Üáñ¹áõ½
ù³Õ³ùáõÙ Ï³Û³ó³Í ÐÐ ¨ ÆÆÐ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ ²ñ³ùë ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ·»ïÇ
³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ÝÇëïÁ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Íñ³·ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ 2007Ã.-Ç
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ë»åï»Ùµ»ñÇ 3-6-Á Æñ³ÝÇ Â³íñÇ½ ù³Õ³ùáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
¨ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ ²ñ³ùë ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ·»ïÇ
»ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ë³ÑÙ³ÝÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ÛáÃ»ñáñ¹ ÝÇëïÁ:
ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³å»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ 2007Ã. §ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ ê³ÝÏï
ä»ï»ñµáõñ·áõÙ ²äÐ ØÊì ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Çñ³í³Ï³Ý, ³·ñ³ñ³ÛÇÝ, µÝ³Ï³Ý
é»ëáõñëÝ»ñÇ »õ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý »õ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ,
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý, ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý »õ Çñ³í³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñáí Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÇëï»ñÁ, áñáÝù ³Ù÷á÷í»ó»É »Ý ²äÐ ØÊì ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïáí:
ÐÐ ²Ä Ý³Ë³·³Ñ, ²äÐ ØÊì-áõÙ ²Ä å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ îÇ·ñ³Ý ÂáñáëÛ³ÝÇ
»õ è¸ ¸Ä ¸Ê Ý³Ë³·³Ñ, ²äÐ ØÊì ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ ê»ñ·»Û ØÇñáÝáíÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝ³ñÏí»ó»É »Ý
ÙÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³Ý
Ñ³ñó»ñÁ:¦1

§28.3. Ëáñ³óÝ»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝÇ (REC) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³Ïó»É ºØ-Ç çñ³ÛÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ EECCA
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ß³ñáõÝ³Ï»É »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ` áõÕÕí³Í ºØ-Ç çñ³ÛÇÝ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÁ¦
ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É å³ñáÝ Ð. Ø³ÃÇÉÛ³ÝÇ Ñ³í³ëïÙ³Ù³µ,
Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É æñ³ÛÇÝ Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ (Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ØáëÏí³ÛáõÙ 2003Ã Ù³ñïÇÝ, 2004Ã. ÷»ïñí³ñÇÝ),
áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ñÏí»É »Ý 11 Íñ³·ñ»ñ, áñáÝó Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»ÉÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï 2007Ã.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý
æñ³ÛÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ §²½·³ÛÇÝ ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ºñÏËáëáõÃÛ³Ý¦ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
³ç³Ïó»É ¿ æñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»ÇÝ` Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ ¨ ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ`
çñ³ÛÇÝ
é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
Ï³é³í³ñÙ³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: 2007Ã.-Ç í»ñçÇÝ Çñ ³í³ñïÙ³Ý ÷áõÉÇÝ ¿ñ Ñ³ë»É æñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç Íñ³·ÇñÁ, ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ëÏëí»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·»ï³í³½³Ý³ÛÇÝ
Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³ÝÇ Ùá¹»ÉÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` Ø³ñÙ³ñÇÏ
·»ïÇ ûñÇÝ³Ïáí: Î³ï³ñí»É »Ý çñÑ³í³ù ³í³½³ÝÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¨ Ï³½Ùí»É ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³Ýù: êï»ÕÍí»É ¿ §æñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Ï³é³í³ñÙ³Ý áõÕ»óáõÛóÇ Ùß³ÏáõÙÁ Ø³ñÙ³ñÇÏ ·»ïÇ ûñÇÝ³ÏÇ íñ³¦
åÇÉáï³ÛÇÝ
Íñ³·ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ
ûÅ³Ý¹³ÏáÕ
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý
ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
§28.4. ß³ñáõÝ³Ï»É
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ
¨
ïñ³ÝëåáñïÇ
µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ՝ ºØ/ë¨ÍáíÛ³Ý/Ï³ëåÛ³Ý ³í³½³ÝÝ»ñÇ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ¦
¾Ý»ñ·»ïÇÏ áÉáñïáõÙ ºÐø ¶Ì-áí Ð³Û³ëï³ÝÇ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏáõÙ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 2007-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ §ÐÐ ³½·³ÛÇÝ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñáí ÙÝ³Ë³ï»ëí³Í ÐÐ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÁ¦: Ìñ³·ñÇ 4-ñ¹` §¾Ý»ñ·³é»ëáõñëÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý
ï³ñ³ï»ëÏ³Ý³óáõÙ »õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³óáõÙ¦ µ³ÅÝÇ 26, 27 Ï»ï»ñáõÙ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÝßíáõÙ ¿, áñ ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ 2004 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ
´³ùíáõÙ Ï³Û³ó³Í Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¨ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Çñ
½³ñ·³óáõÙÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý, Î³ëåÇó ÍáíÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Ýñ³Ýó Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ áÉáñïáõÙ: ì»ñçÇÝÇë
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿ Ýßí³Í ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇó í³é»ÉÇù³¿Ý»ñ·»ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ
(ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ` Ý³íÃ áõ µÝ³Ï³Ý ·³½) ³Ý³ñ·»É ¨ µáÉáñ Ý»ñ·ñ³íí³Í »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ß³Ñ³í»ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ ï³ñ³ÝóÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ¹»åÇ ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝ:¦
Â»»õ §Ð³Û³ëï³ÝÁ ïíÛ³É Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ãÇ ¹Çï³ñÏíáõÙ áñå»ë
í³é»ÉÇù³¿Ý»ñ·»ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏÇñ: ê³Ï³ÛÝ, Ù»Ýù ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý å»ïù ¿
û·ï³·áñÍ»Ýù ÝÙ³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ñ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ýå³ëï³íáñ
¹ÇñùÁ, Ý»ñÏ³ÛáõÙë ·áñÍáÕ áõ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëïáñ·»ïÝÛ³
·³½³å³Ñ»ëï³ñ³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ³å³Ñáí»Ýù ÝÙ³Ý ï³ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
»ñ³ßËÇù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ¶áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí
1

î»’ëhttp://www.parliament.am/news.php?do=view&ID=2536&cat_id=1&day=30&month=10&year=
2007&lang=arm
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Ý³Ë³ï»ëí³Í
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý,
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
¨
ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßáõï³÷áõÛÃ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ì»ñçÇÝë ÏÝå³ëïÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿Ý»ñ·³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñáõÅÇ ³é³í»É³·áõÛÝë û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ
Î³ëåÇ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Æñ³ÝÇ` í³é»ÉÇù³¿Ý»ñ·»ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ ¹»åÇ ºíñáå³
ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹
Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ:¦
²ÛëÇÝùÝ` ºØ/ë¨ÍáíÛ³Ý/Ï³ëåÛ³Ý ³í³½³ÝÝ»ñÇ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ç³Ýù»ñÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³éÏ³
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ å³ï×³éáí ¹»é»õë Íñ³·ñ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ »Ý ÏñáõÙ ÙÇ³ÛÝ:

§28.5. Ñ³Ýñ³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ å³ïß³× íÇ×³ÏáõÙ å³Ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ¨ Ã³÷³ÝóÇÏ
Ñ³Ù³Ï³ñ·
28.6. ß³ñáõÝ³Ï»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ºØ-ê¨ ¨ Î³ëåÇó Íáí»ñÇ ³í³½³ÝÇ
ïñ³ÝëåáñïÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ,
Ñ³Ù³»íñáå³Ï³Ý ÙÇç³ÝóùÝ»ñÇ ¨ ßñç³ÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ´³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ÙÇçáóáí), ÇÝãå»ë Ý³¨ îð²êºÎ² Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ¦
§Ð³Û³ëï³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ îð²êºÎ² Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µáÉáñ
Ï³ñ¨áñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ, ³ç³ÏóáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÇÝ, áñáÝó Ýå³ï³ÏÝ ¿
³å³Ñáí»É Ñ»ï³·³ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ` áõÕÕí³Í
³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ¨ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³å³ÏóáõÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ:
…Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý»ñ³éí³Í ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 18 ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ,
áñáÝóÇó 4-Á ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç »Ý. ¹ñ³Ýù »Ý` §îð²êºÎ² Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ËáõÙµ¦, §ê³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ
·áïÇÝ»ñáõÙ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÙ¦, §î³ñ³ÝóÇÏ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý µ³½³ÛÇ ëï»ÕÍáõÙ¦: 1
Ð³Û³ëï³ÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ý³»õ Ù³ëÝ³Ïó»É Î³åÇ µÝ³·³í³éáõÙ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ (ÎîÐ), îñ³ÝëåáñïÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³Ýë (îÜºÎ /
ECMT) ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ:
§28.7. µ³ñ»É³í»É »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ
¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ (÷áË·áñÍáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ) ¨ ß³ñáõÝ³Ï»É µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ
ûå»ñ³ïÇí ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ
28.8. ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ Çñ³í³å³Ñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ¦
2007-Ç Ù³ÛÇëÇ 29-ÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûóáí Ð³Û³ëï³Ý ¿ Å³Ù³Ý»É È»Ñ³ëï³ÝÇ
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý »õ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ú³Ýáõß Î³ãÙ³ñ»ÏÇ ·ÉË³íáñ³Í
å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý å»ïÇ Ñ»ï ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñí»É Ùß³Ï»É »õ ëïáñ³·ñ»É Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ` §ÈÐ
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý »õ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý áõ ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦:
2007Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý å»ï ·»Ý»ñ³É-·Ý¹³å»ï Ð³ÛÏ
Ñ³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñ³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ´³ùíáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ Ü¶Ü
ÊáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇÝ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝ³ñÏí»É »õ ÁÝ¹áõÝí»É »Ý Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ
ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
áñáßáõÙÝ»ñ:
2007-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ Ø²Î-Ç Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏ»É ¿ ºØ
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ, Ø²Î-Ç ¼³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ §Ñ³ñ³í³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëáõÙ ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ÑÛ³Ù³½¹Ù³Ý Íñ³·ñÇ¦ (ÐÎÂÐÌ) 5-ñ¹ ÷áõÉÁ: ²ÛÝ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿
2007-09ÃÃ. Ñ³Ù³ñ, ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñ»ù »ñÏñÝ»ñáõÙ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ìñ³ëï³ÝáõÙ,
²¹ñµ»ç³ÝáõÙ, Íñ³·ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÛáõç»Ý 2 ÙÉÝ 90 Ñ³½³ñ »íñá ¿ Ï³½ÙáõÙ, áñÇó 631 Ñ³½
»íñáÝ ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ Ù»ñ »ñÏñÇÝ: Ìñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ùß³Ï»É »õ ÁÝ¹áõÝ»É
ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ áÉáñïÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ³½·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, Ñëï³Ï»óÝ»É
ÃÙñ³ÙÇÏõçáóÝ»ñÇ ÑëÏÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ, ÑÇÙÝ»É ÃÙñ³ÙÇÏçáóÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
ïñ³Ù³¹ñáÕ
å»ï³Ï³Ý
Ï³éáõÛó,
µáõÅí»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É:
1

î»’ë http://www.mtc.am/?p=100&ln=hy&newsid=121&highlight=7
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§28.9. ÁÝ¹É³ÛÝ»É »ñÏÏáÕÙ ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ë¨ÍáíÛ³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ¦
ê»õÍáíÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ Í³í³É»É êÌîÐ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÝ Çñ Ùßï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇçáóáí: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë 2007-Ç ÑáõÝÇëÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ êï³ÙµáõÉáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý
·³·³Ã³ÅáÕáíÇÝ, áñáõÙ ùÝÝ³ñÏí»É »Ý ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ³é»õïñÇ, ïñ³ëåáñï³ÛÇÝ, ßñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ:
§28.10. ß³ñáõÝ³Ï»É
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ
êÌîÐ-Ç
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ·Çï³Ï³Ý ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ¦
²ÛÅÙ Ùß³ÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·Çñ êÌîÐ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ ÐÐ
¶ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç »õ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ`
ÝíÇñí³Í ·Çï³Ï³Ý Ù»Ý»çÙ»ÝÃÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ:
§28.11. ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ñ³ñ³íÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñ»ù »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
÷áË³Ý³ÏáõÙÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ºØ-Ç ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ Íñ³·ñ»ñÇ ¨
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí¦
2007Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ÐÐ ëåáñïÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ºØ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³³Ùµ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ïñ÷ÃÙ³Ý »õ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ÇÝï»É»Ïïáõ³É
»ñÏËáëáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝáõÙ¦ Ý³Ë³·ÇÍÁ (³ÛÝ Ïß³ñáõÝ³ÏíÇ ÙÇÝã»õ 2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Á,
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÛáõç»Ý 3 138 000 »íñá ¿ Ï³½ÙáõÙ): Ü³Ë³·ÍÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñ »Ý Ñéã³Ïí³Í,
masnavw8apes,
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
Ñ³ñó»ñÇ
µÝ³·³í³éáõÙ
Ð³Û³ëï³Ý-ºØ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ, ºÙ Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ËÃ³ÝáõÙÁ, »íñáå³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ï³éáõÛóÝ»ñÇ »õ Íñ³·ñ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ýñ³Ýó ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ; ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ, Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ:
§28.12. ³å³Ñáí»É
2005
Ã.
UNESCO-Ç
§Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ù³ëÇÝ» ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ¦
¸»é»õë 2006Ã. Ð³Û³ëï³ÝÁ í³í»ñ³óñ»É ¿ §Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝùÝ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ó»õ»ñÇ
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý »õ Ë³ËáõëÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ UNESCO-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³Ý, áñáí
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ó»õ³íáñ¨»Éáõ
»õ ûÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝù³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ó»õ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ
å³ßïå³Ý»Éáõ »õ Ëñ³Ëáõë»Éáõ Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Çñ»Ýó ÇÝùÝÇßË³Ý Çñ³íáõÝùÁ, å³ñï³íáñíáõÙ »Ý
ë»÷³Ï³Ý »ñÏñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝáñÙ»ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇë ³é³çÝáñ¹í»É
ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ó·ï»Ý
Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùáõÙ Ó»õ³íáñ»É ³ÛÝåÇëÇ ÙÇç³í³Ûñ, áñÝ ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ »õ ËÙµ»ñÇ
å»ïù ¿ û·ÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝù³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Çñ»Ýó Ó»õ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, ï³ñ³ÍÙ³Ý,
µ³ßËÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ; ÇÝãå»ë »ñÏñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹ñ³ÝÇó ¹áõñë Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ÇÝùÝ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ó»õ»ñÇó û·ïí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ù»ñ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ 2007-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ áñ»õ¿
ÏáÝÏñ»ï å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ (ÇÝãÁ ã¿ñ ¿É Ï³ñáÕ ³Ý»É), ÙÛáõë ÏáÕÙÇó`
ÙÇç³½·³ÛÇÝ µáÉáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ (ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ý³»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý) å³Ñå³ÝáõÙÁ
Ù»ñ »ñÏñÇ áõÕÕ³ÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿, Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ð³Û³ëï³ÝÝ Çñ³Ï³Ýóñ»É
¿ Ý³»õ ºÐø ¶Ì-Ç 2007Ã. ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³Ûë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
»õë:
§28.13. ºØ-Ç Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ï³Ý»É ºñ¨³ÝáõÙ ºíñáå³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ¦
2007Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ ÐÐ-áõÙ ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý áõ ºíñáå³Ï³Ý
Çñ³íáõÝùÇ »õ ÇÝï»·ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ (ºÆÆÎ) ÙÇç»õ ëïáñ³·ñí»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
áñÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ µ³óí»É ¿ EUI` ºíñáå³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ:
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6.Եզրակացություն
Ð³Ù»Ù³ï»Éáí ºÐ¶ ¶Ì 2007-Ç ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ ï»Õ ·ï³Í
Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ` Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ñ³í³ëï»É, áñ ¹ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý
µÝ³·³í³éáõÙ ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ` §2007-ÇÝ ºÐø Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý¦ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
³é³çÁÝÃ³óÇ Ù³ëÇÝ ½»ÏáõÛóáõÙ (Brussels, 3 April, SEC(2008)392) Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÝßáõÙ ¿, áñ
§ºÐø¶ úÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ËÃ³Ýí»É ¿ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³ÝóáõÙÁ (2008-2009): 2007-Ç
ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ
´ñÛáõë»ÉáõÙ
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí»É »Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É »ñÏÏáÕÙ ëÏ½µáõÝùáí
(Ð³Û³ëï³Ý-ìñ³ëï³Ý, ìñ³ëï³Ý-²¹ñµ»ç³Ý):
Ð³Û³ëï³ÝÁ ÎáíÏ³ëÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ (REC)
Ñ³Ù³ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇó ¿ (²¹ñµ»ç³ÝÇ, ìñ³ëï³ÝÇ áõ ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ»ï):
1
…Ð³Û³ëï³ÝÁ ëïáñ³·ñ»É ¿ Ï»ÝïñáÝÇ Ýáñ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ¦:
²ÛëåÇëáí, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ºÐ¶ ¶Ì-áí
Ð³Û³ëï³ÝÇ
ëï³ÝÓÝ³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ñóáõÙ
ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ »ñÇÏáõ áÉáñïÇ ÙÇ³ÛÝ: ØÇÝã¹»é ºÐø ¶Ì 2007-Ç
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÇ` ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ áÉáñïáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í
ù³ÛÉ»ñÇ
Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
»Ý
ëï»ÕÍáõÙ
åÝ¹»É
ëï³ÝÓÝ³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ` Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Ýßí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ
Ñéã³Ïí³Í
·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
ÁÝÓ»é»Éáí
ß³ñáõÝ³Ï»É Ý³Ë³Ýßí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹»é»õë ÙÇÝã»õ 2007Ã. ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏáõÙ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, 2007-Ç ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ Ñ³ñÙ³ñ»óí»É ¿ ÙÇÝã»õ ³Û¹
Ñ³ëï³ïí³Í ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇÝ:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó ºÐø ¶Ì 2007-Ç ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ ËÇëï ³ÝÑ³Ù³ã³÷
»Ý. Ñëï³Ï »õ áñáß³ÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É µ³í³Ï³ÝÇÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñ, áñáÝù ¹Åí³ñ³óÝáõÙ »Ý ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³íóÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ ³é³í»É áõÕÕáñ¹í³Í »Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³éÏ³
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßñç³ÝóÙ³ÝÁ, ³é³í»É ùÇã` ¹ñ³Ýó Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ:
àõëïÇ, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí Ýßí³ÍÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³í³ëï»É, áñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ 2007Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ-ºØ ºÐø ¶Ì-Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ËÝ¹ÇñÁ áã Ã» Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ áõ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ ¿:

Աննա Մկրտչյան
÷áñÓ³·»ï
"Եվրոպական ինտեգրացիա" ՀԿ

1
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ՄԻԳՐԱՑԻԱ
Օգտագործված հապավումներ եւ համառոտագրություններ
ԱԳՄ համակարգ - արդյունավետության գնահատման ու մոնիթորինգի
համակարգ
ԱՄՆ - Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
ԳԾ - գործողությունների ծրագիր
ԵՀ - Եվրոպական համայնք
ԵՀՔ - Եվրոպական հարեւանության քաղաքականություն
ԵՄ - Եվրոպական Միություն
ԽՍՀՄ - Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն
ՀՀ - Հայաստանի Հանրապետություն
ՄԾ - միջոցառումների ծրագիր
ՏԿՆ ՄԳ - ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն
գործակալություն
ՄԱԿ ՓԳՀ - Միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների
հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ
ՄՄԿ- Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն
ՌԴ - Ռուսաստանի Դաշնություն

1. Ներածություն
2006թ. նոյեմբերի 14-ին Եվրոպական հանձնաժողովը (այսուհետ` ԵՀ)
Հայաստանի Հանրապետության հետ կնքել է Եվրոպական հարեւանության
քաղաքականության (ԵՀՔ) շրջանակներում գործողությունների ծրագիր (ԳԾ),
որի հիման վրա հետագայում մշակվեց տարեկան միջոցառումների ծրագիր:
ՀՀ կառավարությունը 2007թ. հուլիսի 19-ին N 927-Ն որոշմամբ հաստատել է
այդ նույն թվականի հունիսի 26-ին ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից հավանության
արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի եւ Եվրոպական հարեւանության
քաղաքականության
իրականացման
շրջանակներում
Հայաստանի
Հանրապետություն - Եվրոպական Միություն գործողությունների ծրագրով
նախատեսված`
2007
թվականի
ընթացքում
իրականացվելիք
առաջնայնությունների եւ միջոցառումների ցանկը: Փաստացի 2007թ.
միջոցառումների ծրագրով (ՄԾ) էլ սկսվել է ԵՀՔ ԳԾ իրականացումը:
ԵՄ-ՀՀ ԵՀՔ ԳԾ հավելվածի 4.5.1. (Համագործակցություն սահմանների
կառավարման գործում) եւ 4.5.2 Միգրացիայի խնդիրներ (օրինական եւ
անօրինական միգրացիա, ռեադմիսիա, վիզա, ապաստան) բաժիններում
սահմանված են միգրացիայի ոլորտում լուծելիք խնդիրները, մասնավորապես`
1. Հայաստանի, ԵՄ անդամ պետությունների եւ հարեւան երկրների միջեւ
անդրսահմանային համագործակցությունն ակտիվացնելու նպատակով
նախատեսել Հարավային Կովկասում BOMCA տիպի տեխնիկական
աջակցության ծրագիր` համապատասխան օրինապահ մարմինների
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միջեւ
տարածաշրջանային
համագործակցություն
զարգացնելու
նպատակով (պատասխանատուներ` ՀՀ Պետական սահմանային
ծառայություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր Ոստիկանություն, ՀՀ
Տարածքային
կառավարման
նախարարության
Միգրացիայի
ծառայություն եւ ՀՀ Մաքսային կոմիտե),
2. միգրացիոն խնդիրների շուրջ համագործակցության նպատակով
իրականացնել հետեւյալ գործողությունները`
 մշակել եւ սկսել կիրառել համապարփակ, ամբողջական եւ
հավասարակշռված
ազգային
գործողությունների
ծրագիր
միգրացիայի ու ապաստանի խնդիրների վերաբերյալ,
 օժանդակել
աշխատանքային միգրացիայի կազմակերպման
գործում,
 տեղեկատվության
փոխանակում
եւ
հնարավոր
համագործակցություն տարանցիկ միգրացիայի հարցերում,
 ստեղծել տվյալների էլեկտրոնային բազա` միգրացիոն հոսքերը
վերահսկելու համար,
 հնարավորինս օգտագործել ԵՀ առկա համայնքային ծրագրերը,
ներառյալ AENEAS-ը եւ դրա հաջորդները` ապաստանին եւ
միգրացիային
առնչվող
գործողությունները
սատարելու
նպատակով,
3. միգրացիոն խնդիրների, այդ թվում անօրինական միգրացիայի
կանխարգելման
եւ
վերահսկման,
սեփական
քաղաքացիների,
ապատրիդների եւ երրորդ երկրների քաղաքացիների ռեադմիսիայի շուրջ
ընդլայնված երկխոսություն ծավալելու նպատակով իրականացնել
հետեւյալ գործողությունները`
 տեղեկատվության
եւ
լավագույն
փորձի
փոխանակում
միգրացիային եւ ապաստանին առնչվող խնդիրների (մուտք երկիր,
կեցություն, ինտեգրում, ժամանակավոր պաշտպանություն,
EURODAC համակարգ, ապաստան հայցողների ընդունման
պայմաններ, անօրինական միգրանտների կալանավորում) եւ
անօրինական միգրացիայի վերաբերյալ համակարգ,
 ռեադմիսիոն հարցերի շուրջ երկխոսություն նախաձեռնել ԵՄ-ի
մակարդակով, ինչը կարող է հանգեցնել ԵՀ-Հայաստան
ռեադմիսիայի
համաձայնագրի
կնքմանը.
փորձի
եւ
փորձաքննության փոխանակում նմանատիպ համաձայնագրի
գործնական հետեւանքների վերաբերյալ: Մինչեւ ռեադմիսիայի
մասին ԵՀ համաձայնագրի բանակցությունների ավարտը
ընդլայնել գործնական համագործակցությունը ԵՄ անդամ
պետությունների հետ,
 զարգացնել
համագործակցությունը
միջազգային
կազմակերպությունների ու ծագման, տրանզիտի եւ վերջնակետի
հիմնական երկրների համապատասխան գործակալությունների
հետ` միգրացիոն գործընթացները կառավարելու համար,
 մշակել եւ իրականացնել վերադարձած/հայրենադարձած անձանց
ռեինտեգրացիայի աջակցությանն ուղղված միջոցառումներ,
4. օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին համապատասխանող
անձանց համար միջազգային չափանիշներին համապատասխանող,
21

փախստականների եւ ներքին տեղահանված անձանց պաշտպանության
ինքնաբավ, ինտեգրացիայի հնարավորություններ առաջարկող ազգային
համակարգերի արդիականացման նպատակով իրականացնել հետեւյալ
գործողությունները`
 1951թ.
Ժնեւի Կոնվենցիայի եւ 1967թ. Արձանագրության
սկզբունքների կիրառում, ապաստանի ու փախստականների
վերաբերյալ ազգային օրենսդրության բարելավում` միջազգային եւ
ԵՄ չափանիշներին համապատասխան,
 կիրառել
ապաստանի
հայցերի
վերաբերյալ
ստանդարտ
հայեցակարգեր`
միջազգային
եւ
ԵՄ
չափանիշներին
համապատասխան,
 ամրապնդել
Տարածքային կառավարման նախարարության
Միգրացիոն գործակալության վարչական կարողությունները,
 բարելավել փախստականների եւ ներքին տեղահանված անձանց
պաշտպանությունն
ու
ցուցաբերվող
աջակցությունը,
մասնավորապես նրանց ինքնաբավարարությունը եւ ինտեգրումն
ապահովելու համար (հավանաբար կենտրոնանալով գյուղական
շրջաններում գտնվող առավել խոցելի փախստականների եւ
ժամանակավոր կացարաններում բնակվող անձանց վրա).
հնարավոր գործողությունները` ինքնազբաղվածության եւ փոքր
բիզնեսի քաջալերում, ժամանակավոր կացարաններում գտնվող
անձանց բնակարանային պայմանների բարելավում,
5. Անձանց տեղաշարժի հեշտացման նպատակով իրականացնել հետեւյալ
գործողությունները`
 տեղեկատվության փոխանակում վիզաների վերաբերյալ,
 համագործակցություն
ճամփորդական
փաստաթղթերի
եւ
վիզաների անվտանգությունը բարելավելու հարցում` միջազգային
ստանդարտներին համապատասխան, ներառյալ կենսաչափական
հատկանիշների ներդրում անձնագրերում,
 ԳՀՀ-ի գործող մեխանիզմների շրջանակներում երկխոսություն
հաստատել միգրացիոն հարցերի շուրջ, ներառյալ անօրինական
միգրացիայի կանխումը եւ դրա դեմ պայքարը, սեփական, երրորդ
երկրի քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց
ռեադմիսիան եւ վիզային հարցերը:
 Եվրոպական
հարեւանության
քաղաքականության
շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետություն - Եվրոպական
Միություն գործողությունների ծրագրով նախատեսված` 2007
թվականի ընթացքում իրականացվելիք առաջնայնությունների եւ
միջոցառումների ցանկի 7-րդ` Միգրացիայի եւ ներքին գործերի
ոլորտներում համագործակցության ամրապնդում
բաժնում
ներկայացված են այն միջոցառումները, որոնք 2007թ. ընթացքում
ԵՀՔ ԳԾ շրջանակներում պետք է իրականացվեին ՀՀ
կառավարության
կողմից:
Այդ
միջոցառումներն
են`
7.1. մշակել միգրացիայի եւ ապաստանի խնդիրների ազգային
գործողությունների ծրագիր (պատասխանատու` ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն),
7.2. ստեղծել տվյալների էլեկտրոնային բազա` միգրացիոն հոսքերը
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վերահսկելու
նպատակով
(պատասխանատուներ`
ՀՀ
տարածքային
կառավարման
նախարարություն
եւ
ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր
ազգային
անվտանգության
ծառայություն),
7.3. բարելավել ապաստանին եւ փախստականներին առնչվող
ազգային օրենսդրությունն ու ապահովել վերջինիս պատշաճ
իրականացումը
(պատասխանատու`
ՀՀ
տարածքային
կառավարման
նախարարություն),
7.4. նախաձեռնել համագործակցություն բիոմետրիկ անձնագրերի
ներդրման ուղղությամբ (պատասխանատու` ՀՀ կառավարությանն
առընթեր
Ոստիկանություն),
7.5. իրականացնել շարունակական համագործակցություն մուտքի
վիզաների
անվտանգության
ապահովման
ուղղությամբ
(պատասխանատու`
ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր
Ոստիկանություն),
7.6. նախաձեռնել թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության,
օգնության եւ վերականգնողական միջոցառումների ծրագրի
մշակման աշխատանքները (պատասխանատու` ՀՀ աշխատանքի
եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ արտաքին
գործերի նախարարություն):
Ստորեւ ներկայացվող հաշվետվությունը հիմնականում վերաբերում է վերը
նշված միջոցառումների այն կետերին (7.1.-7.3.), որոնց կատարման համար
առաջնային պատասխանատու է սահմանված ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարության Միգրացիոն գործակալությունը (այսուհետ` ՏԿՆ ՄԳ): Նկատի
ունենալով մյուս` 7.4.-7.6. կետերի տրամաբանական կապվածությունը առաջին
երեքի հետ` մեր կողմից փորձ կարվի համառոտակի անդրադառնալ նաեւ այդ
կետերի կատարման վիճակին, չնայած ՏԿՆ ՄԳ-ն սահմանված չէ որպես դրանց
կատարման համար պատասխանատու գերատեսչություն:

I. Մոնիթորինգի ծրագրի խնդիրները
Քանի որ եվրոպական ինտեգրացիան հռչակված է որպես ՀՀ արտաքին
քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը, խիստ կարեւոր է, որ ԵՀՔ
շրջանակներում նախատեսված գործողություններն իրականացվեն լրջորեն եւ
ոչ թե ձեւականորեն ու տան լուրջ ու մնայուն արդյունքներ, որոնք մի կողմից
կբարձրացնեն ՀՀ միջազգային քաղաքական վարկը, իսկ մյուս կողմից
կարձանագրեն իրական փոփոխություններ Հայաստանի հասարակության
գիտակցության մեջ եւ վարքագծում` եվրոպական իրավաքաղաքական
արժեհամակարգի կողմնորոշման ու յուրացման ուղղությամբ:
Նպաստելու համար ԵՀՔ ԳԾ արդյունավետ իրականացմանը, մշակվել եւ
իրականացվում է սույն մոնիթորինգային ծրագիրը, որն իր բնույթով կարելի է
կոչել նաեւ նախամոնիթորինգային, քանի որ կոչված է լուծել մի շարք
նախապատրաստական խնդիրներ կամ ապահովել ԵՀՔ ԳԾ իրականացման
հետագա ողջ ընթացքի ու ազդեցությունների արդյունավետության գնահատման
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եւ մոնիթորինգի ամբողջական ու գործուն համակարգի ստեղծման մի շարք
կարեւոր նախադրյալներ, մասնավորապես`
1. ճշգրտել "մոնիթորինգ" եւ "գնահատում" հասկացությունների իմաստը
ԵՀՔ ԳԾ համատեքստում,
2. ԵՀՔ ԳԾ-ով նախատեսված ոլորտներից յուրաքանչյուրի համար ճշգրտել
լուծման ենթակա հիմնախնդիրները,
3. սահմանել այդ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող
գործողությունների մոնիթորինգի ու գնահատման նպատակները,
առաջարկներ
ներկայացնել
այս
ծրագրի
հաջորդ
փուլերում
իրականացվելիք աշխատանքների հիմնական ուղղությունների մասին:
Վերջին կետի առնչությամբ հարկ ենք համարում նշել, որ Ծրագրի հաջորդ
փուլի առաջնահերթ իրականացման խնդիրներից են լինելու`
1. ԳԾ-ով սահմանված միջոցառումների մոնիթորինգի ու գնահատման
չափորոշիչներն ու քանակական եւ որակական ցուցիչների մշակումը,
2. ԳԾ-ով սահմանված միջոցառումների մոնիթորինգի ու գնահատման,
ինչպես նաեւ մոնիթորինգի միջոցով ստացվող տեղեկությունների
ամփոփման եւ վերլուծությունների մեթոդաբանության մշակումն ու
փորձարկումը,
3. մոնիթորինգի ու գնահատման արդյունքների միջոցով եվրաինտեգրման
ուղղությամբ Հայաստանի հասարակության հանրային գիտակցության
բարելավման եւ քաղաքականության իրականացման գործընթացներում
ներքաշված
ազգային
եւ
արտազգային
հաստատությունների
գործունեության կատարելագործման վրա ազդելու մեխանիզմների
մշակումը եւ այլն:
Նշված նախադրյալների ապահովումը ենթադրում է բավականաչափ
երկարատեւ եւ բազմափուլ մոնիթորինգային ծրագրի իրականացում, որի
առաջին փուլի շրջանակներում էլ ներկայացվում է սույն հաշվետվությունը:
Այս փուլում նախատեսվում է ապահովել վերը նշված նախադրյալներից
առաջին երեքը`




ճշգրտել "մոնիթորինգ" եւ "գնահատում" հասկացությունների իմաստը
ԵՀՔ ԳԾ համատեքստում,
ԵՀՔ ԳԾ-ով նախատեսված ոլորտներից յուրաքանչյուրի համար ճշգրտել
լուծման ենթակա հիմնախնդիրները,
սահմանել այդ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող
գործողությունների մոնիթորինգի ու գնահատման նպատակները:

II. ԵՄ-Հայաստան ԵՀՔ ԳԾ-ի շրջանակներում 2007թ. միջոցառումների ցանկով
սահմանված միջոցառումների իրականացման վիճակը
1. Մեթոդաբանական նկատառումներ
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ծրագիրը, որի շրջանակներում
ներկայացվում է սույն հաշվետվությունը, ոչ միայն ԵՄ-Հայաստան ԵՀՔ ԳԾ-ի
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(այսուհետ` ԵՀՔ ԳԾ) շրջանակներում, այլեւ ընդհանրապես միգրացիոն
խնդիրների
լուծման
ուղղությամբ
իրականացվող
միջոցառումների
մոնիթորինգի առաջին փորձն է` նպատակահարմար ենք համարում
ներկայացնել
այս
ոլորտում
իրականացվող
միջոցառումների
արդյունավետության գնահատման եւ մոնիթորինգի իրականացման հետ
կապված
որոշ
մեթոդաբանական
խնդիրներ:
Այս ուղղությամբ առաջին եւ ամենակարեւոր խնդիրը ինչպես այս ծրագրի
շրջանակներում,
այնպես
էլ
ընդհանրապես
միգրացիայի
ոլորտում
իրականացվող քաղաքականության ընթացքի եւ արդյունավետության
գնահատման ու մոնիթորինգի (այսուհետ` ԱԳՄ) հայեցակարգի մշակումն է, որը
ենթադրում է հետեւյալ մեթոդական ու տեխնիկական խնդիրների լուծումը`
1. միգրացիայի ոլորտում իրականացվող քաղաքականության ԱԳՄ
համակարգի նպատակների ու խնդիրների սահմանում, ԱԳՄ
իրականացնող սուբյեկտների, նրանցից յուրաքանչյուրի կողմից ԱԳՄ
իրականացման առանձնահատկությունների պարզում,
2. այն հիմնախնդիրների շրջանակի ճշգրտում, որոնք պոտենցիալ կերպով
կարող են դառնալ ԵՀՔ ԳԾ-ի շրջանակներում իրականացվող
միջոցառումների առարկա,
3. այն միջոցառումների ցանկի ճշգրտում եւ սահմանում, որոնց միջոցով այդ
հիմնախնդիրները կարող են լուծումներ ստանալ ԵՀՔ ԳԾ-ի
շրջանակներում,
4. այդ միջոցառումներից յուրաքանչյուրի արդյունքների ու ազդեցության
չափման
համար
քանակական
եւ
որակական
ցուցիչների
(ինդիկատորների) համակարգի մշակում,
5. այդ ինդիկատորների միջոցով միգրացիայի ոլորտում առկա այս կամ այն
հիմնախնդրի
լուծման
ուղղությամբ
գործադրված
ջանքերի
արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության մշակում, այդ
թվում` մոնիթորինգային տեղեկությունների հավաքման, դրանց
ամփոփման,
վերլուծության եւ օգտագործման մեթոդներն ու
մեխանիզմները եւ այլն:
Նշված մեթոդաբանական խնդիրները ներկա ծրագրի լուծման խնդիրներ չեն
եւ բնականաբար չէին կարող մանրամասնորեն լուսաբանված լինել սույն
հաշվետվության մեջ: Սրանք ավելի շուտ ներկա ծրագրի շրջանակներում
առաջարկվող մեթոդաբանական նախադրյալներ են` ԵՀՔ ԳԾ իրականացման
ամբողջ ընթացքի համակարգված մոնիթորինգն ու գնահատումն ապահովող
շարունակական ծրագրի իրականացման համար:

"Մոնիթորինգ" եւ "գնահատում" հասկացությունների իմաստը ԵՀՔ ԳԾ
համատեքստում

Մոնիթորինգ բառը ծագում է լատիներեն monitor բառից, որը բառացի
նշանակում
է
հիշեցնող,
զգուշացնող:
Տարբեր
պատմական
ժամանակաշրջաններում եւ տարբեր բնագավառներում այն ունեցել է տարբեր
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իմաստներ, մասնավորապես` ուսուցանել (դաստիարակել), խորհուրդ տալ,
առաջարկել, հսկել, վերահսկել, դիտել, դիտարկել, հետեւել, գաղտնադիտել,
գաղտնալսել
եւ
այլն:
Այսքան բազմիմաստ լինելով հանդերձ, այնուամենայնիվ ժամանակի
ընթացքում կայունացել է այդ հասկացության այն իմաստը, որն արտահայտել է
ինչ-որ երեւույթի, իրադարձության, գործողության նկատմամբ հսկողություն,
դիտարկում: Դրանից էլ մոնիթորինգ (monitoring) հասկացությունը, որի տակ
ուղղակիորեն հասկացվում է ինչ-որ մի բանի (երեւույթի, գործընթացի)
հետեւում,
դիտարկում,
վերահսկում:
Լայն առումով` միգրացիոն քաղաքականության բնագավառում մոնիթորինգ
ասելով`
նկատի
ունենք
բնակչության
տեղաշարժին
առնչվող
քաղաքականությանն ընդհանրապես, կամ միգրացիոն հոսքերում ներքաշված
կամ պոտենցիալ կերպով ներքաշման ենթակա խմբերին, տարածքներին,
միգրացիոն հոսքերի պետական կարգավորմանն առնչվող խնդիրներին,
միգրացիայի երեւույթի այս կամ այն կողմին առնչվող խնդիրների լուծման
ուղղությամբ պետական կառավարման կամ հասարակական այլ սուբյեկտների
կողմից վարվող քաղաքականության, դրա շրջանակներում իրականացվող
ծրագրերի
նկատմամբ
որոշակի
նպատակներով
պլանավորված,
նպատակամղված դիտարկման եւ վերահսկման գործունեություն, որն
իրականացվում
է
որոշակի
կառույցների
կողմից,
որոշակի
պարբերականությամբ, որոշակի մեթոդներով:
Ավելի նեղ, ընթացակարգային իմաստով, նկատի է առնվում միգրացիոն
որեւէ կոնկրետ խնդրի լուծմանն ուղղված որեւէ կոնկրետ հաստատության
կողմից իրականացվող կոնկրետ միջոցառման ընթացքը դիտարկելու, ինչպես
նաեւ դրա ընթացիկ ցուցանիշների գրանցման գործողությունները: Հետեւաբար
մոնիթորինգ իրականացնել նշանակում է որեւէ գործողություն դիտարկման
ճանապապարհով վերահսկել, պահել հսկողության տակ` լիազոր մարմիններին
եւ ղեկավար անձանց հաջորդաբար ներկայացվող հստակ հաշվետվությամբ:
Մոնիթորինգը նախատեսված է ապահովելու համար նախանշված խնդիրների
ու նպատակների իրականացման ճանապարհին եղած առաջընթացի
պարբերական հավաստագրումը` առկա չափորոշիչների եւ անցած տարիների
(ժամանակաշրջանի)
փորձի
հիման
վրա:

Մոնիթորինգը կարելի է դասակարգել մի քանի հիմքերով, մասնավորապես`
1. ըստ իրականացման պարբերականության,
2. ըստ իրականացնողների (մոնիթորինգի սուբյեկտներ),
3. մեկ այլ մոտեցման համաձայն` առանձնացվում են մոնիթորինգի
հետեւյալ չորս տեսակները`
 ներքին մոնիթորինգ,
 արտաքին մոնիթորինգ,
 արտաքին աուդիտ,
 անկախ մոնիթորինգ,
4. Մոնիթորինգը կարելի է դասակարգել նաեւ ըստ ընդգրկման ծավալի,
5. ըստ ոլորտների:

Գնահատում (estimation) բառի արմատը լատիներեն նշանակում է` "պարզել
արժեքը կամ նշանակությունը": Դա ուսուցողական եւ գործողությունների մղող
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կառավարչական գործիք է, որը միտված է հնարավորինս համակարգված եւ
անկողմնակալ վերլուծելու գործունեության համապատասխանությունը,
արդյունավետությունը, ազդեցությունը եւ ներգործությունը` թե' ընթացիկ
ծրագրի վիճակի եւ թե' ապագա ծրագրային պլանավորման ուղղությամբ:
Գնահատումը ընթացիկ (ավարտված) ծրագրի կամ քաղաքականության
մշակման, իրագործման եւ արդյունքների համակարգված վերլուծություն է:
Ծրագրային տեսանկյունից, գնահատումը մի գործընթաց է, որն ուղղված է
հնարավորինս համակարգված եւ անաչառորեն վերլուծելու վերահսկման
ենթակա գործունեության համապատասխանությունը, արդյունավետությունը,
ազդեցությունը եւ ներգործությունը` գործունեության իրականացման ծրագրով
սահմանված
ակնկալվող
ընթացիկ
եւ
վերջնական
արդյունքներին
համապատասխանության տեսանկյունից: Օրինակ` գնահատել ԵՀՔ ԳԾ
շրջանակներում միգրացիոն ոլորտին վերաբերող որեւէ միջոցառման
արդյունավետությունը նշանակում է պարզել այդ միջոցառման իրականացման
հետեւանքով ստեղծված արդյունքի համապատասխանությունը նախապես
պլանավորված կամ ակնկալվող արդյունքներին: Ընդ որում, այդ ակնկալվող
արդյունքները, որպես կանոն, լինում են երկու խմբի`




արդյունք-միջոցներ (խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ընդունված
իրավական ակտեր, ստեղծված նոր ինստիտուտներ, մշակված
մեթոդական
եւ
տեխնիկական
նախադրյալներ,
հատկացված
ֆինանսատնտեսական նոր միջոցներ եւ այլն),
արդյունք-նպատակներ (միջոցառման արդյունքում քաղաքականության
առաջնային թիրախ խմբերի, տվյալ դեպքում` միգրացիոն հոսքերի մեջ
ներքաշված
կամ
ներքաշման
ենթակա
խմբերի
վիճակային
փոփոխությունները, մասնավորապես` էմիգրացիոն հոսքերի եւ
հատկապես անօրինական միգրացիայի նվազումը, ռեադմիսիայի
միջոցով Հայաստան վերադարձած անձանց թվի աճը, թրաֆիքինգի զոհ
դարձած անձանց թվի նվազումը, ՀՀ վերադարձած նախկին
էմիգրանտների
սոցիալ-տնտեսական
վիճակի
բարելավումը,
արտերկրում օրինական աշխատանք գտած ՀՀ-ից աշխատանք գտնելու
նպատակով էմիգրացված անձանց թվի աճը եւ այլն):

Գնահատումը կառավարչական միջոց է, ինչպես նաեւ կազմակերպական
գործընթաց, որը նպատակաուղղված է ընթացիկ գործունեությանը, տարբեր
մակարդակների պլանավորումներին, այդ թվում ոլորտային եւ համապետական
քաղաքականությունների մշակմանն առնչվող որոշումների ընդունման
բարելավմանը: Գնահատման արդյունքները կարող են օգնել նաեւ տվյալ
ոլորտում առաջացող երեւույթների, առկա միտումների զարգացման
ուղղությունների կանխատեսման եւ դրանց հնարավոր բացասական
հետեւանքների կանխարգելմանն ուղղված որոշումների կայացման համար:
Ավելի պարզ ասած` մոնիթորինգը կարող է որպես միջոց ծառայել
գնահատման համար կամ գնահատումը կարող է հենվել եւ, որպես կանոն,
հենվում է մոնիթորինգային տվյալների վրա: Այս երկու հասկացությունները
նպատակ-միջոց-նպատակ պատճառահետեւանքային տրամաբանությամբ շատ
սերտորեն փոխկապակցված են միմյանց հետ եւ կառավարման պրակտիկայում,
որպես կանոն, հանդես են գալիս որպես մեկ միասնական համակարգ կամ
կազմակերպակառավարչական բնույթի միջոցառումների ամբողջություն:
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Ուստի այսուհետ մենք այդ երկու հասկացությունները կկիրառենք որպես մեկմիասնական համակարգ բնորոշող հասկացություն:
Քանի դեռ չկա միգրացիայի ոլորտում իրականացվող քաղաքականության
արդյունավետության գնահատման եւ մոնիթորինգի միացյալ համակարգի
հայեցակարգ, այդ թվում ձեւավորված չէ նույնիսկ ԵՀՔ ԳԾ իրականացման
ընթացքն ու արդյունքները պարբերաբար մոնիթորինգի ենթարկելու
միասնական մեթոդաբանություն (մասնավորապես` միգրացիայի ոլորտում),
մեր կարծիքով` այս փուլում ԵՀՔ ԳԾ շրջանակներում ՀՀ կողմից միգրացիայի
ոլորտում 2007թ. իրականացվելիք միջոցառումների մոնիթորինգը պետք է
կատարել հետեւյալ տեսանկյուններից`
1. ամբողջականացնել միգրացիոն ոլորտի խնդիրները` դասակարգելով
դրանք ըստ ընդգրկման մասշտաբների եւ լուծման համար անհրաժեշտ
նախադրյալների,
2. պարզել դրանց արտացոլվածությունը ԵՀՔ ԳԾ-ում` ցույց տալով այդ
փաստաթղթում ընդգրկված չլինելու պատճառները,
3. պարզել ընդգրկվածության կամ արտացոլվածության հստակությունը
իրականացման մեխանիզմների հստակության տեսանկյունից,
4. պարզել ԵՀՔ ԳԾ-ում ընդգրկված խնդիրների արտացոլվածությունը այլ
ծրագրային փաստաթղթերում եւ պետական ծրագրերում,
5. պարզել 2007թ. միջոցառումների ցանկում ընգրկված միջոցառումների
իրականացվածության աստիճանը եւ ժամանակացույցից հետ ընկնելու
պատճառները, ինչպես նաեւ այդ միջոցառումներին հաջորդող
ժամանակահատվածներում իրականացնելու հնարավորությունները եւ
այլն:
Այս նկատառումներով, ստորեւ նախ որոշակի խմբավորմամբ ներկայացվում
են, մեր կարծիքով, մեր երկրի համար միգրացիոն ոլորտում կարեւորագույն
հիմնախնդիրները, ապա միայն փորձ է արվում վերլուծել ԵՀՔ ԳԾ-ում դրանց
արտացոլվածության աստիճանն ու 2007թ. նախատեսված միջոցառումների
իրականացման վիճակը:
Սույն հաշվետվության համար կիրառվել են տեղեկությունների հավաքման
հետեւյալ մեթոդները:
1. Փաստաթղթերի ուսումնասիրության մեթոդը: Ուսումնասիրվել են
"Հայաստանի
Հանրապետությունում
բնակչության
միգրացիայի
պետական կարգավորման հայեցակարգը", ԵՀՔ ԳԾ ձեւավորման,
դրանում ընդգրկված միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ ՏԿՆ
ՄԳ հաշվետվությունները, ԵՀՔ ԳԾ-ում ընդգրկված խնդիրների լուծման
հետ կապված` ՄԳ կողմից մշակած դիտողությունները, առաջարկները,
այդ հարցերով ՄԳ պետի կողմից տարբեր գերատեսչություններին
ուղղված նամակները եւ այլն: 2008թ. փետրվարի 19-ի ՀՀ նախագահական
ընտրություններում առաջադրված ՀՀ նախագահի որոշ թեկնածուների
նախընտրական ծրագրերը:
2. Ոչ
ստանդարտ
հարցազրույցի
մեթոդը:
Հարցազրույցներ
են
իրականացվել ՄԳ պետի, ինչպես նաեւ Միգրացիոն գործակալության այլ
պաշտոնյաների հետ:
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2. Միգրացիոն ոլորտի հիմնախնդիրները

Միգրացիոն ոլորտի հիմնախնդիրների խմբերը
Միգրացիոն ոլորտի հիմնախնդիրները կարելի է խմբավորել մի քանի
չափանիշներով, մասնավորապես`
1. ըստ դրանց ընդգրկունության`
1.1. մակրոհիմնախնդիրներ, որոնք բնորոշ են ամբողջ երկրին կամ
միգրացիոն հոսքերի մեջ փաստացի ներքաշված կամ պոտենցիալ
կերպով
ներքաշման
ենթակա
ողջ
համախմբին,
1.2. միկրո կամ լոկալ հիմնախնդիրներ, որոնք բնորոշ են երկրի որեւէ
հատվածին կամ միգրացիոն հոսքերի մեջ ներքաշված այս կամ այն
խմբին (օրինակ` ՀՀ որեւէ մարզին բնորոշ, ՀՀ-ից դուրս եկած
էմիգրանտներին կամ ՀՀ վերադարձած, ռեադմիսիայի ենթարկված
անձանց
կամ
աշխատանքային
միգրանտներին
վերաբերող
հիմնախնդիրներ եւ այլն),
2. ըստ այդ հիմնախնդիրների լուծման նախապայմանների, այսինքն` այն
ենթահամակարգերի, որոնք անհրաժեշտ են այդ հիմնախնդիրներին
համակարգված լուծումներ տալու համար: Այդ առումով վերջիններս
բաժանվում են հետեւյալ խմբերի`
2.1. քաղաքական հիմնախնդիրներ, այսինքն` քաղաքական իշխանության
կողմից առկա հիմնախնդիրի գիտակցում, դրանց լուծման քաղաքական
կամքի եւ նախաձեռնության դրսեւորում, լուծմանն ուղղված քաղաքական
ռազմավարությունների, հայեցակարգերի մշակում, ինչպես նաեւ լուծման
համար անհրաժեշտ ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական
պայմանների առկայություն եւ այլն,
2.2. օրենսդրական հիմնախնդիրներ, այսինքն` հիմնախնդիրներ, որոնք
կապված են առկա հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ
օրենքների ընդունման եւ դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ
իրավական մեխանիզմների սահմանման հետ,
2.3. ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրներ, այսինքն` հիմնախնդիրներ,
որոնք կապված են առկա հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ
դրանց
կարեւորությանը
համարժեք
իրավասություններ
եւ
կարողություններ ունեցող պետական կառավարման ինստիտուտների
ստեղծման, դրանց առանձնահատուկ իրավասությունների հստակ
տարանջատման ու ընդհանրական իրավասությունների իրականացման
ուղղությամբ
համագործակցության
հստակ
համակարգման
եւ
արդյունավետ կարգավորման հետ,
2.4. ինֆորմացիոն-տեխնիկական հիմնախնդիրներ, որոնք վերաբերում են
հասարակության, ինչպես նաեւ միգրացիոն հիմնախնդիրների լուծման
իրավասություններ ունեցող հաստատությունների տեղեկատվական
ապահովությանը, մասնավորապես`


միգրացիոն հոսքերի մեջ ներքաշվելու հնարավոր հետեւանքների,
միգրացիոն
նպատակակետ
հանդիսացող
երկրների
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օրենսդրության վերաբերյալ այդ հոսքերի մեջ արդեն ներքաշված
կամ պոտենցիալ ներքաշման ենթակա խմբերի իմացության
աստիճանի մեծացման հետ կապված հիմնախնդիրներ,
միգրացիոն հոսքերի ճշգրիտ հաշվառման, անօրինական
միգրացիոն
հոսքերի
տարբերակման
եւ
վերջիններիս
կանխարգելման
համար
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
համակարգերի ստեղծման հետ կապված հիմնախնդիրներ,
ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող էմիգրանտների հիմնախնդիրների
վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններ ստանալու ու դրանց
արագ արձագանքման համակարգի ստեղծման հետ կապված
հիմնախնդիրներ եւ այլն:

Հիմնախնդիրների խմբերն ըստ դրանց ընդգրկունության
1. մակրոհիմնախնդիրներ
1.1. ինտենսիվ էմիգրացիոն հոսքերի առկայությունը Հայաստանի
Հանրապետությունից
(1990-2007թթ.,
տարբեր
փորձագիտական
հետազոտությունների համաձայն, Հայաստանից հեռացել եւ այլ
երկրներում բնակություն են հաստատել 700 հազարից մեկ միլիոն 400
հազար մարդ),
1.2. աշխատանքային տարիքի բնակչության ինտենսիվ տնտեսական
միգրացիոն հոսքերի առկայությունը (գործազրկության հետեւանքով 19962001թթ., ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ՀՀ արտաքին միգրացիայի
միջին տարեկան բացասական մնացորդը կազմել է մոտ 50000 մարդ:
Աշխատանքային միգրանտների 86.6 %-ը 21-50 տարեկաններն են),
1.3. ՀՀ-ից էմիգրացիոն հոսքերի պարբերական ինտենսիվացման
միտումների առկայությունը (2005-ից արտաքին միգրացիայի միջին
տարեկան մնացորդի մեծությունը կրկին դառնում է բացասական`
հասնելով ավելի քան 12000-ի: 2006թ. առաջին կիսամյակում այդ
ցուցանիշը պահպանվել է),
1.4.
քաղաքական
դրդապատճառներով
էմիգրացիոն
հոսքերի
պարբերական ինտենսիվացում, այսինքն` էմիգրացիոն հոսքերի սերտ
կապվածություն ներքաղաքական իրավիճակի հետ (ՀՀ-ում տեղի ունեցող
ընտրություններից հետո, որպես կանոն, գրանցվում են էմիգրացիոն
ինտենսիվ հոսքեր),
1.5. Էմիգրացիոն հոսքերում անօրինակ միգրանտների մեծ տեսակարար
կշիռը (բոլոր հետազոտողների կարծիքով` այլ երկրներում բնակություն
հաստատած ՀՀ քաղաքացիների թվում շատ փոքր թիվ են կազմում
օրինական բնակություն հաստատածները: Այդ իրողության մասին են
վկայում նաեւ պաշտոնական տվյալները:


2003-04թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի եւ
փախստականների վարչությունը պաշտոնական հարցումով դիմել
էր եվրոպական մի շարք երկրների (այդ թվում` Ֆինլանդիային,
Բենիլյուքսի երկրներին եւ այլն)` պարզելու համար այդ
երկրներում բնակության օրինական կարգավիճակ ստացած ՀՀ
քաղաքացիների մասին թվի մասին տվյալներ: Արդյունքում
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ստացվել էին ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդու մասին
տվյալներ:
ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի
գրասենյակի (ՓԳՀ) կողմից ՀՀ կառավարությանը պարբերաբար
փոխանցվող
տեղեկատվության
համաձայն`
1995-2005թթ.
եվրոպական 23 երկրներում, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ում, Կանադայում
ու Ավստրալիայում ապաստանի ստացման հայտ են ներկայացրել
ՀՀ ավելի քան 73 հազար քաղաքացիներ, այսինքն` ՀՀ-ից դուրս
եկած քաղաքացիների ընդհանուր թվի 5-10 %-ը: Եթե անգամ
ապաստանի հայցի ներկայացման փաստը դիտենք որպես
միգրացիոն կարգավիճակը լեգալացնելու քայլ, ապա, միեւնույն է,
նրանցից շատ քչերն են ստացել օրինական բնակության
կարգավիճակ:

1.6. Հայաստանից դուրս եկող միգրացիոն հոսքերի ծավալները`
մասնավորապես անօրինական միգրանտի կարգավիճակում հայտնված
ՀՀ քաղաքացիների թիվը ճշգրտորեն պարզելու տեղեկատվական որեւէ
համակարգի բացակայությունը,
1.7. էմիգրացիոն-իմիգրացիոն գործընթացների վերահսկողության հստակ
մեխանիզմների բացակայությունը,
1.8. ՀՀ սահմանային կառավարման համակարգի անկատարությունը`
օրինական մուտքն ու ելքը հեշտացնող եւ անօրինական մուտքն ու ելքը
դժվարացնող մեխանիզմների բացակայությունը,
1.9. անօրինական էմիգրացիոն հոսքերի ձեւավորմանը նպաստող
բազմապիսի պատճառների առկայությունը եւ այլն,
2. միկրո կամ լոկալ հիմնախնդիրներ
2.1. Այլ երկրներում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների (ՀՀ-ից էմիգրանտների)
հիմնախնդիրները`
1. աշխատանք գտնելու դժվարությունները,
2. ապրուստի միջոցների հայթայթման դժվարությունները,
3. իրավունքների
պաշտպանության
եւ
սոցիալական
ծառայություններից օգտվելու դժվարությունները,
4. մշակութային
հաղորդակցության
եւ
ինտեգրացիայի
դժվարությունները, հայրենիք վերադառնալու դժվարությունները,
5. թրաֆիքինգի զոհ դառնալու եւ հանցագործ միջավայրերի մեջ
ներքաշվելու վտանգները եւ այլն:
2.2. Միգրացիոն հոսքերի մեջ ներքաշված եւ ռեադմիսիայի,
դեպորտացիայի միջոցով կամ կամավոր կերպով այլ երկրներից ՀՀ
վերադարձած քաղաքացիների հիմնախնդիրները`
1.
2.
3.
4.

աշխատանք գտնելու դժվարությունները,
բնակարանային խնդիրներ,
սոցիալական ապահովության խնդիրներ,
կրթական խնդիրներ,
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5. վերինտեգրման խնդիրներ (երկար ժամանակով Հայաստանից
դուրս անօրինական միգրանտի կարգավիճակում եղած եւ
հայրենիք վերադարձած ՀՀ քաղաքացիների ռեինտեգրացիայի
կազմակերպումը):

Հիմնախնդիրների խմբերն ըստ լուծման նախապայմանների
1. Օրենսդրական բնույթի հիմնախնդիրներ
1. Առ այսօր ընդունված չեն`
1.1. "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների` Հայաստանի
Հանրապետությունից ելքի եւ Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի
մասին",
1.2. "Իմիգրացիայի մասին",
1.3. "Արտագնա աշխատանքների կազմակերպման մասին" ՀՀ օրենքները:
2000 թվականից հետո ՀՀ կառավարությանն առընթեր Միգրացիայի եւ
փախստականների վարչությունը (ներկայումս` ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարության Միգրացիոն գործակալությունը` ՄԳ)
նախաձեռնել
էր
նշված
օրենքների
նախագծերի
մշակման
աշխատանքները, սակայն ինչ-ինչ նկատառումներով այդ օրենքների
ընդունումը հանվել է ՀՀ կառավարության օրակարգից:
2. Վերը նշված ակնհայտ բացերից զատ` ՀՀ միգրացիոն ոլորտի
օրենսդրության բացերի վերաբերյալ փորձագետները նշում են նաեւ մի
շարք
այլ
բացեր,
մասնավորապես`
2.1. փախստականների եւ ապաստան հայցողների կարգավիճակի
շնորհման
նկատմամբ
վերահսկողության
մեխանիզմների
անհստակությունը,
2.2. տուրիստական, աշխատանքի տեղավորման, ծանոթությունների,
մոդելների եւ նման այլ բյուրոների գործունեության արտոնագրման
հարցերի
չկարգավորվածությունը,
2.3. ՀՀ Քրեական օրենսգրքում անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի
հարցերի չկարգավորվածությունը,
2.4. երկաթուղային տրանսպորտով երթեւեկող ուղեւորների տոմսերի
վաճառքի ժամանակ ուղեւորների անձի իդենտիֆիկացիայի խնդիրը
(տրանսպորտային ոստիկանության ներկայացուցիչների կարծիքով`
ցանկալի է, որ գոնե միջպետական երթուղիների տոմսերը վաճառվեն
անձը
հաստատող
փաստաթղթերով),
2.5. հստակ կարգավորված չեն ռեադմիսիայի կազմակերպման
խնդիրները,
2.6. թերի են կարգավորված օտարերկրյա քաղաքացիների իրավական
կարգավիճակի հետ կապված իրավահարաբերությունները:
2. Ինստիտուցիոնալ բնույթի հիմնախնդիրներ
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1. Միգրացիայի կարգավորման իրավասություն ունեցող մարմինների
համագործակցության մեխանիզմների անհստակությունը,
2. միգրացիոն հոսքերի հստակ
եւ տարբերակված հաշվառման
մեխանիզմների անկատարությունը,
3. անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի ոլորտում այլ երկրների հետ
համագործակցության կատարյալ համակարգի բացակայությունը,
4. երկրից դուրս գնացած անձանց մասին տեղեկություններ ստանալու
մեխանիզմների անկատարությունը,
5. ՀՀ-ի կողմից արտերկրում իր քաղաքացիների իրավունքների ու
օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանության մեխանիզմների
բացակայությունը,
6. քաղաքականության իրականացման գործընթացների արդյունավետ
համակարգման մեխանիզմների ու ավանդույթների բացակայությունը,
7. արտերկրում անօրինական հիմքերով գտնվող ՀՀ քաղաքացիների
վերադարձի (ռեադմիսիա) կազմակերպումը,
8. ՀՀ-ում միգրացիայի ոլորտում կառավարության լիազոր պետական
մարմնի
կարգավիճակի
անհամապատասխանությունը
ոլորտի
հիմնախնդիրների կարեւորության աստիճանին (այդ հաստատության
կարգավիճակն
ու
իրավասությունները
ցածր
են
ոլորտի
հիմնախնդիրների կարեւորության համեմատ) եւ այլն:

3. Ինֆորմացիոն-տեխնիկական բնույթի հիմնախնդիրներ
1. ՀՀ-ից սկիզբ առնող էմիգրացիոն հոսքերի պոտենցիալ նպատակային
երկրներ օրինականորեն մուտք գործելու եւ աշխատանք գտնելու կարգի
ու պայմանների մասին, ինչպես նաեւ ապօրինի մուտք գործելու
հնարավոր հետեւանքների մասին բնակչությանը տեղեկացվածության
ցածր աստիճանը,
2. ՀՀ
միգրացիոն
իրավիճակի
մոնիթորինգի
եւ
վերլուծության
իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալների փոխանակումն
ապահովող տեղեկատվական համակարգի եւ տվյալների բազայի
բացակայությունը,
3. ՀՀ
միգրացիոն
գործընթացների
պետական
կարգավորման
քաղաքականության
արդյունավետ
իրականացմանը
նպաստող
հասարակական կարծիքի չձեւավորվածությունը,
4. միգրացիոն հոսքերի մեջ ներքաշվելու հնարավոր հետեւանքների,
միգրացիոն նպատակակետ հանդիսացող երկրների օրենսդրության
վերաբերյալ այդ հոսքերի մեջ արդեն ներքաշված կամ պոտենցիալ
ներքաշման ենթակա խմբերի իմացության աստիճանի մեծացման հետ
կապված հիմնախնդիրներ,
5. միգրացիոն հոսքերի ճշգրիտ հաշվառման, անօրինական միգրացիոն
հոսքերի տարբերակման եւ վերջիններիս կանխարգելման համար
անհրաժեշտ տեղեկատվության համակարգերի ստեղծման հետ կապված
հիմնախնդիրներ,
6. ՀՀ
քաղաքացի հանդիսացող էմիգրանտների հիմնախնդիրների
վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններ ստանալու ու դրանց արագ
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արձագանքման համակարգի ստեղծման հետ կապված հիմնախնդիրներ
եւ այլն:
4. Քաղաքական բնույթի հիմնախնդիրներ
Քաղաքական
բնույթի
հիմնախնդիրներ,
այսինքն`
քաղաքական
իշխանության կողմից առկա հիմնախնդրի գիտակցում, դրանց լուծման
քաղաքական կամքի եւ նախաձեռնության դրսեւորում, լուծմանն ուղղված
քաղաքական ռազմավարությունների, հայեցակարգերի մշակում, ինչպես նաեւ
լուծման համար անհրաժեշտ ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական
պայմանների առկայություն եւ այլն: Այս առումով գերակա են դառնում
քաղաքական հետեւյալ քայլերը`
1. արտերկրում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների` հայրենիք վերադառնալու
գործընթացների խրախուսում,
2. ծնունդ առնող անօրինական միգրացիոն հոսքերի կանխարգելում,
3. արտերկրում անօրինական կարգավիճակով գտնվող ՀՀ քաղաքացիների
ՀՀ վերադարձի եւ ՀՀ-ում ռեինտեգրացիայի ապահովում,
4. ՀՀ-ի հետ բնակչության միգրացիոն փոխանակություն ունեցող
պետությունների հետ իրավահավասար համագործակցության եւ շահերի
փոխշահավետ
համաձայնեցման
ապահովում,
շահագրգիռ
պետությունների հետ անօրինական կերպով այնտեղ գտնվող ՀՀ
քաղաքացիների վերադարձի նպատակով ռեադմիսիոն պայմանագրերի
կնքում,
5. ՀՀ վերադարձած անձանց ռեինտեգրացիային աջակցելու նպատակով
միջազգային կազմակերպությունների եւ օտարերկրյա պետությունների
հետ համագործակցության խորացում,
6. ՀՀ-ից թրաֆիքինգի կանխարգելում, այդ երեւույթից տուժած անձանց
պաշտպանության
մեխանիզմների
մշակում,
նրանց
բարոյահոգեբանական վերականգնում, ՀՀ բնակչության շրջանում
թրաֆիքինգի
կանխարգելմանն
ուղղված
տեղեկատվական
քարոզարշավների իրականացում,
7. հարկադիր միգրանտների դեպի Հայաստան հնարավոր զանգվածային
հոսքերի կանխատեսում եւ դրանց կանոնակարգմանն ուղղված
միջոցառումների իրականացում:
3. Միգրացիայի ոլորտի հիմնախնդիրների արտացոլվածությունը
ԵՄ-Հայաստան ԵՀՔ ԳԾ-ում
Միգրացիայի ոլորտի հիմնախնդիրներն արտացոլված են ԵՀՔ ԳԾ-ի
"Ընդհանուր
նպատակներ
եւ
գործողություններ"
գլխի
4.5.1.
(Համագործակցություն սահմանների կառավարման գործում) ու 4.5.2.
("Միգրացիայի խնդիրներ" (օրինական եւ անօրինական միգրացիա,
ռեադմիսիա, վիզա, ապաստան)) ենթագլուխներում: Միգրացիոն որոշ
խնդիրներ էլ (մասնավորապես` թրաֆիքինգի դեմ պայքարը) արտացոլված են
4.5.3
("Պայքար
կազմակերպված
հանցագործության,
թրաֆիքինգի,
թմրամիջոցների փոխադրման եւ փողի լվացման դեմ") ենթագլխում:
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4.5.1. ենթագլխում նախատեսվում է ակտիվացնել սահմանային
համագործակցությունը Հայաստանի, ԵՄ անդամ պետությունների եւ
Հայաստանի հարեւան երկրների հետ, որն ինքնին օգտակար կարող է լինել
միգրացիոն տարաբնույթ հիմնախնդիրների լուծման համար: Այդ ուղղությամբ
նախատեսվում է Հարավային Կովկասի երկրներում իրականացնել
տեխնիկակական աջակցության ծրագիր, որը կօգնի զարգացնել այդ երկրների
իրավապահների միջեւ համագործակցությունը անօրինական միգրացիոն
հոսքերի, թրաֆիքինգի երեւույթների կանխարգելման եւ այլ հարցերում:
Սույն հաշվետվությունը կազմելիս մեզ համար, սակայն, առավել մեծ
հետաքրքրություն են ներկայացնում 4.5.2. ենթագլխում արձանագրված
դրույթները, մասնավորապես`
1.

"Զարգացնել համագործակցությունը միգրացիոն խնդիրների շուրջ"
ենթավերնագրի տակ նախատեսվում են մի շարք կարեւորագույն
միջոցառումներ, որոնք իրենց ընդգրկուն ձեւակերպումներով թույլ են
տալիս ակնկալել, որ դրանց լուծման միջոցով կարելի է լուծել միգրացիոն
ոլորտի ցանկացած խնդիր: Այնտեղ մասնավորապես նախատեսված են
հետեւյալ ընդհանրական բնույթի միջոցառումները`
 մշակել եւ սկսել կիրառել համապարփակ, ամբողջական ու
հավասարակշռված
ազգային
գործողությունների
ծրագիր
միգրացիայի եւ ապաստանի խնդիրների վերաբերյալ, այսպիսի
միջոցառման նախատեսումն արդեն երաշխիք է. ԵՄ-Հայաստան
ԵՀՔ շրջանակներում կարելի է ակնկալել մեր երկրի միգրացիոն
ոլորտի բոլոր (այդ թվում` ե'ւ մակրո, ե'ւ լոկալ հիմնախնդիրների)
համակարգային լուծում,
 օժանդակել
աշխատանքային միգրացիայի կազմակերպման
գործում. թերեւս այս հիմնախնդիրը հանդիսանում է մեր երկրի
ամենասուր միգրացիոն հիմնախնդիրներից մեկը եւ հարցի նման
դրվածքը թույլ կտա ԵՄ–ի հետ համագործակցությունից ակնկալել
նաեւ այս խնդրի համակողմանի լուծում, որը կշոշափի ինչպես
արդեն երկրից աշխատանք գտնելու նպատակով հեռացած,
այնպես էլ այդպիսի մտադրություններ ունեցող ՀՀ բազմահազար
քաղաքացիների շահերը,
 տեղեկատվության
փոխանակում
եւ
հնարավոր
համագործակցություն տարանցիկ միգրացիայի հարցերում. այս
դրույթի առկայությունն ինքնին վկայում է, որ ուշադրության
կենտրոնում են թրաֆիքինգի, ինչպես նաեւ անօրինական
միգրացիոն հոսքերի հետ առնչվող բոլոր խնդիրները,
 տվյալների էլեկտրոնային բազայի ստեղծում` միգրացիոն հոսքերը
վերահսկելու համար. նման դրույթի առկայությունը վկայում է, որ
ԵՀՔ ՔԾ-ն կարող է հնարավորություն ընձեռել միգրացիոն ոլորտի
տեխնիկական բնույթի շատ խնդիրների լուծման համար,
 հնարավորինս օգտագործել ԵՀ առկա համայնքային ծրագրերը,
ներառյալ AENEAS-ը եւ դրա հաջորդները` ապաստանին ու
միգրացիային
առնչվող
գործողությունները
սատարելու
նպատակով. այս դրույթը թույլ կտա լուծել ինչպես ՀՀ-ի կողմից
ապաստան ստացած անձանց ինտեգրացիայի, այնպես էլ
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երկարատեւ էմիգրացիայից վերադարձած ՀՀ քաղաքացիների
ռեինտեգրացիայի խնդիրները:
2. "Ընդլայնված երկխոսություն միգրացիոն խնդիրների, այդ թվում`
անօրինական միգրացիայի կանխարգելման եւ վերահսկման, սեփական
քաղաքացիների, ապատրիդների ու երրորդ երկրների քաղաքացիների
ռեադմիսիայի շուրջ" ենթավերնագրի տակ նախատեսվում են մի շարք
կարեւորագույն միջոցառումներ, որոնք նույնպես երաշխիք են, որ դրանց
հետեւողական իրականացման արդյունքում լուծումներ կստանան ՀՀ
միգրացիոն ոլորտի բազմաթիվ կարեւորագույն հիմնախնդիրներ,
մասնավորապես`
 տեղեկատվության
եւ
լավագույն
փորձի
փոխանակում
միգրացիային ու ապաստանին առնչվող խնդիրների (մուտք երկիր,
կեցություն, ինտեգրում, ժամանակավոր պաշտպանություն,
EURODAC համակարգ, ապաստան հայցողների ընդունման
պայմաններ, անօրինական միգրանտների կալանավորում) եւ
անօրինական միգրացիայի վերաբերյալ: Հարցի նման դրվածքը
թույլ է տալիս ակնկալել, որ ԵՄ-Հայաստան համագործակցության
արդյունքում լուծումներ կստանան Հայաստանից դուրս եւ դեպի
Հայաստան միգրացիոն հոսքերի արդյունավետ կառավարման
համար անհրաժեշտ ինֆորմացիոն-տեխնիկական խնդիրները:
 Ռեադմիսիոն հարցերի շուրջ երկխոսություն նախաձեռնել ԵՄ-ի
մակարդակով, ինչը կարող է հանգեցնել ԵՀ-Հայաստան
ռեադմիսիայի
համաձայնագրի
կնքմանը.
փորձի
եւ
փորձաքննության փոխանակում նմանատիպ համաձայնագրի
գործնական հետեւանքների վերաբերյալ: Մինչեւ ռեադմիսիայի
մասին ԵՀ համաձայնագրի բանակցությունների ավարտը`
ընդլայնել գործնական համագործակցությունը ԵՄ անդամ
պետությունների հետ: Այս դրույթի շրջանակներում կարող են
լուծում ստանալ ՀՀ-ից եվրոպական երկրներ էմիգրացված
անօրինական միգրանտների ռեադմիսիայի հետ կապված բոլոր
խնդիրները:
 Զարգացնել
համագործակցությունը
միջազգային
կազմակերպությունների ու ծագման, տրանզիտի եւ վերջնակետի
հիմնական երկրների համապատասխան գործակալությունների
հետ` միգրացիոն գործընթացները կառավարելու համար: Այս
դրույթն իր մեջ պարունակում է անօրինական միգրացիոն հոսքերի
կանխարգելման համար անհրաժեշտ բազմաթիվ խնդիրների
լուծման հնարավորություններ:
 Վերադարձած/հայրենադարձած
անձանց
ռեինտեգրացիայի
աջակցությանն
ուղղված
միջոցառումների
մշակում
եւ
իրականացում: Սա շատ կարեւոր է ՀՀ վերադարձած անձանց
ռեինտեգրացիայի հետ կապված խնդիրների լուծման համար:
3. "Ձեռնարկել քայլեր փախստականների եւ ներքին տեղահանված անձանց
պաշտպանության ազգային համակարգերի արդիականացման համար`
միջազգային չափանիշների համաձայն, որը կլինի ինքնաբավարար եւ
կառաջարկի
ինտեգրացիայի
հնարավորություն`
չափանիշներին
համապատասխանող
անձանց
համար"
ենթավերնագրի
տակ
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նախատեսվում են մի շարք կարեւորագույն միջոցառումներ, որոնց
հետեւողական իրականացման արդյունքում Հայաստանը կունենա
միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա գործող ապաստանի
տրամադրման համակարգ: Միեւնույն ժամանակ Հայաստանի առջեւ
բացվում են մեծ հնարավորություններ փախստականների ու ներքին
տեղահանված անձանց իրավական, սոցիալական խնդիրների լուծման
ուղղությամբ: Այս ուղղությամբ ԵՀՔ ԳԾ-ում նախատեսվում է`
 1951թ.
Ժնեւի Կոնվենցիայի եւ 1967թ. Արձանագրության
սկզբունքների կիրառում, ապաստանի ու փախստականների
վերաբերյալ ազգային օրենսդրության բարելավում` միջազգային եւ
ԵՄ չափանիշներին համապատասխան,
 կիրառել
ապաստանի
հայցերի
վերաբերյալ
ստանդարտ
հայեցակարգեր`
միջազգային
եւ
ԵՄ
չափանիշներին
համապատասխան,
 ամրապնդել ՏԿՆ ՄԳ վարչական կարողությունները,
 բարելավել փախստականների եւ ներքին տեղահանված անձանց
պաշտպանությունն
ու
ցուցաբերվող
աջակցությունը`
մասնավորապես նրանց ինքնաբավարարությունը եւ ինտեգրումն
ապահովելու համար (հավանաբար կենտրոնանալով գյուղական
շրջաններում գտնվող առավել խոցելի փախստականների եւ
ժամանակավոր կացարաններում բնակվող անձանց վրա):
Հնարավոր գործողությունները` ինքնազբաղվածության եւ փոքր
բիզնեսի քաջալերում, ժամանակավոր կացարաններում գտնվող
անձանց բնակարանային պայմանների բարելավում:
4. "Անձանց տեղաշարժի հեշտացում" ենթավերնագրի տակ նախատեսվում
են միջոցառումներ, որոնք շատ կարեւոր են միգրացիոն հոսքերի
կարգավորման համար անհրաժեշտ ինֆորմացիոն-տեխնիկական
խնդիրների լուծման առումով: Այս առումով նախատեսվում է`
 տեղեկատվության փոխանակում վիզաների վերաբերյալ,
 համագործակցություն
ճամփորդական
փաստաթղթերի
ու
վիզաների անվտանգությունը բարելավելու հարցում` միջազգային
ստանդարտներին համապատասխան, ներառյալ անձնագրերում
կենսաչափական հատկանիշների ներդրումը,
 ԳՀՀ-ի գործող մեխանիզմների շրջանակներում երկխոսության
հաստատում միգրացիոն հարցերի շուրջ, ներառյալ անօրինական
միգրացիայի կանխումը եւ դրա դեմ պայքարը, սեփական, երրորդ
երկրի քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց
ռեադմիսիան եւ վիզային հարցերը:

Ամփոփելով ԵՀՔ ԳԾ-ում միգրացիայի ոլորտի հիմնախնդիրների
արտացոլվածության վիճակը` կարող ենք արձանագրել հետեւյալը`
ա) ԵՀՔ ԳԾ-ում ամրագրված դրույթների մեծ մասի շատ ընդհանրական
ձեւակերպումների շնորհիվ կարելի է ասել, որ քանակական առումով այդ
փաստաթղթում, այսպես թե այնպես, արտացոլված են Հայաստանի միգրացիոն
ոլորտի բոլոր հիմնախնդիրները,
բ) ձեւական-տրամաբանական առումով այդ հիմնախնդիրներն ու դրանց
լուծման համար սահմանված միջոցառումները արտացոլված են շատ
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անհամաչափ. որոշ հիմնախնդիրներ եւ միջոցառումներ ներկայացված են շատ
ընդհանրական, իսկ որոշներն էլ մեկ կամ մի քանի աստիճան մասնավորեցված
են` մինչեւ կոնկրետ մեխանիզմի մակարդակ: Միեւնույն դասին դասված
միջոցառումներից որոշներն իրենց մեջ ներառում են նաեւ թվարկած այլ
միջոցառումներ կամ միեւնույն ժամանակամիջոցում կատարման ենթակա որոշ
միջոցառումների իրականացումն ուղղակիորեն անհնար կլինի առանց մի այլ
խմբի միջոցառումների իրականացման: Մի խոսքով` միջոցառումների մեծ
մասը, անկախ իրենց ձեւակերպումներից, միմյանց հետ գտնվում են սերտ
պատճառահետեւանքային կապի մեջ:
Նման իրավիճակում, ինչպես ԳԾ միջոցառումների արդյունավետ
իրականացման համար ընդհանրապես, այնպես էլ առանձին տարիների
կատարման համար նախատեսված միջոցառումների ցանկերի կատարման
համար դրանք իրականացնողների առջեւ բավականաչափ դժվար խնդիր է
կանգնում. ԵՀՔ ԳԾ հիման վրա մշակել միգրացիոն ոլորտի հիմնախնդիրների
լուծման մանրամասն եւ ամբողջական ազգային գործողությունների ծրագիր
(այսուհետ` Ազգային ծրագիր), որի առկայության պարագայում միայն
հնարավոր կլինի ԳԾ ժամանակացույցին համապատասխան արդյունավետ
լուծումներ տալ Հայաստանի միգրացիոն ոլորտի բոլոր սուր խնդիրներին:
Ազգային ծրագրի մշակումը թույլ կտա լուծել հետեւյալ տեխնիկական
խնդիրները`
1. հաղթահարել ԳԾ-ում սահմանված միջոցառումների տրամաբանական
անհամարժեքությունը,
2. ապահովել
այդ
միջոցառումների
համապատասխանությունը
Հայաստանի
միգրացիոն
ոլորտի
խնդիրներին:
Յուրաքանչյուր
հիմնախնդիր Ազգային ծրագրում պետք է ունենա իր մասշտաբներին,
սրությանն ու առանձնահատկություններին համարժեք միջոցառումներ,
որոնք հիմնված կլինեն համագործակցության կողմերի` ԵՄ-ի եւ
Հայաստանի իրական հնարավորությունների վրա,
3. ապահովել միգրացիոն հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ
նախադրյալների
ողջ
համալիրը`
քաղաքական,
օրենսդրական,
ինստիտուցիոնալ, ինֆորմացիոն-տեխնիկական եւ այլն,
4. ապահովել Ազգային ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումների
արդյունքների
չափելիությունը
(մոնիթորինգի
եւ
գնահատման
համակարգ):
Առանց նշված խնդիրների լուծման հնարավոր չի լինի արդյունավետորեն
իրականացնել միգրացիայի ոլորտում ԵՄ-Հայաստան ԵՀՔ շրջանակներում
Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները: Միեւնույն ժամանակ,
հնարավոր չի լինի նաեւ իրականացնել դրանց կատարման քիչ թե շատ լուրջ
մոնիթորինգ ու գնահատում:
4. Միգրացիայի ոլորտի հիմնախնդիրների արտացոլվածությունը
Հայաստանի Հանրապետության "Բնակչության միգրացիայի պետական
կարգավորման հայեցակարգում"
Հայաստանի Հանրապետությունում "Բնակչության միգրացիայի պետական
կարգավորման հայեցակարգ" (այսուհետ` Հայեցակարգ) առաջին անգամ
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ընդունվել է 2000 թվականին: 2004թ., միգրացիոն իրավիճակի փոփոխության
հետ կապված, ՀՀ կառավարությունն ընդունեց նոր Հայեցակարգ (ՀՀ
կառավարության 25.06.2004թ. թ.24 արձանագրային որոշում):
Այդ Հայեցակարգով Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն իրավիճակը
ընդհանուր առմամբ գնահատվել է բարդ, եւ որպես բարդության վկայություն`
արձանագրվել է ՀՀ միգրացիոն ոլորտում հետեւյալ հիմնախնդիրների
առկայությունը`
1. արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդի միջին տարեկան
մեծությունը գերազանցում է բնակչության բնական աճի ցուցանիշներին,
2. արտաքին միգրացիոն հոսքերը ձեւավորող գործոնների շարքում սկսում
են գերակայել ընտանիքների վերամիավորման նպատակով կատարվող
տեղաշարժերը, ինչի արդյունքում էմիգրացիոն հոսքերում գերակշռում են
մշտական մեկնողները, այդ թվում կանայք եւ անչափահաս երեխաները,
3. շարունակվում է "ուղեղների"` բարձր որակավորում ունեցող,
միջազգային աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետների արտահոսքը
դեպի զարգացած երկրներ,
4. սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարածքային տարբերությունների
պայմաններում պահպանվում են վարչատարածքային տարբեր
միավորների բնակչության արտաքին միգրացիոն, այդ թվում նախեւառաջ
էմիգրացիոն ակտիվության զգալի տարբերությունները, որոնք իրենց
հերթին ոչ միայն չեն նպաստում տարաբնակեցման համակարգի
անհամամասնությունների
մեղմացմանը,
այլեւ,
որպես
կանոն,
ուղեկցվում են դրանց խորացմամբ,
5. ՀՀ միգրացիոն իրավիճակում շարունակում է զգալի դերակատարում
ունենալ ժամանակավոր աշխատանքային էմիգրացիայի երեւույթը. դրա
զույգ բաղադրամասերն էլ` կարճաժամկետ, սեզոնային եւ տեւական կամ
անորոշ ժամկետով աշխատանքային ուղեւորությունները, որպես կանոն,
կրելով չկարգավորվող, տարերային բնույթ, հիմնականում ընթանալով
մուտքի երկրների իմիգրացիոն եւ աշխատանքային օրենսդրությունների
խախտումներով,
6. արտերկրներում օրինական աշխատանքի հնարավորությունների
սահմանափակությունը եւ տեղեկատվության պակասը նպաստում են
այնպիսի անցանկալի երեւույթների առաջացմանը, ինչպիսիք են
անօրինական միգրացիան եւ մարդկանց անօրինական փոխադրումներն
ու վաճառքը (թրաֆիքինգ),
7. արդիական են մնում 1988-92թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթված
փախստականների, ինչպես նաեւ նախկին ԽՍՀՄ այլ տարածքներից բռնի
տեղահանվածների սոցիալ-տնտեսական եւ հոգեւոր-մշակութային
ինտեգրացիայի հիմնախնդիրները եւ այլն:
Ելնելով վերը նշված խնդիրներից` Հայեցակարգը ՀՀ միգրացիոն
գործընթացների պետական կարգավորման գերակա խնդիրներ է հռչակել
հետեւյալները:
1. ՀՀ-ում էմիգրացիոն-իմիգրացիոն գործընթացների վերահսկողության
ապահովում:
Բնակչության
արտաքին
միգրացիան
վերահսկող
"դարպասի"` սահմանային կառավարման գործող համակարգի
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

կատարելագործում`
դրա
համապատասխանեցում
միջազգային
չափանիշներին: Այս հիմնախնդիրը մասնակիորեն արտացոլված է նաեւ
ԵՀՔ ԳԾ-ում, այդ թվում` ընդգրկված է հենց 2007թ. միջոցառումների
ցանկում (7.2. ենթակետ):
ՀՀ
քաղաքակիրթ
ինտեգրում
միջազգային
աշխատաշուկային:
Աշխատանքային
էմիգրացիայի
երեւույթի
օրենսդրական
կանոնակարգում
եւ
պետական
նպատակային
վերահսկում:
Աշխատանքային էմիգրանտների իրավունքների եւ օրինական շահերի
պետական պաշտպանության իրականացում: ՀՀ աշխատաշուկայում ՀՀ
քաղաքացիների
կողմից
ազատ
աշխատատեղերի
զբաղեցման
առաջնահերթ իրավունքի ապահովում: Այս խնդիրը եւս արտացոլված է
ԳԾ-ում`
հետեւյալ
ընդհանուր
ձեւակերպմամբ.
"օժանդակել
աշխատանքային միգրացիայի կազմակերպման գործում":
ՀՀ-ից ծնունդ առնող անօրինական միգրացիայի կանխարգելում,
արտերկրներում
անօրինական
կարգավիճակում
գտնվող
ՀՀ
քաղաքացիների վերադարձին եւ ՀՀ-ում նրանց ռեինտեգրացիային
աջակցում: Այս հիմնախնդիրը բավականաչափ լայնորեն ընդգրկված է
ԳԾ-ում` մի քանի միջոցառումների տեսքով:
ՀՀ-ից մարդկանց անօրինական փոխադրումների եւ վաճառքի
(թրաֆիքինգ) կանխարգելում, այդ երեւույթից տուժած անձանց
պաշտպանության մեխանիզմների մշակում: Այս խնդրի առումով
կոնկրետ միջոցառումներ են սահմանված 2007թ. միջոցառումների
ցանկում, մասնավորապես` 7.4.-7.5. եւ 7.8. ենթակետերը:
Օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց
հումանիտար
նկատառումներով
ՀՀ
կողմից
տրամադրվող
պաշտպանության համակարգի հետագա կատարելագործում: ՀՀ-ում
երկարաժամկետ բնակություն հաստատած փախստականների եւ
հարկադիր միգրանտների ինտեգրումն ապահովող պայմանների
ստեղծում: Այս հիմնախնդիրն ամենալայն արտացոլումն ունի ԳԾ-ում:
Որպես ԵՄ կողմից առավել կարեւորված ու հրատապ խնդիր` այն
ընդգրկված է նաեւ 2007թ. միջոցառումների ցանկում (7.3. ենթակետ):
Հին ու նոր սփյուռքի գաղթօջախների հետ կառուցողական
փոխհարաբերությունների
պահպանում
եւ
զարգացում,
հայրենադարձության երեւույթը խրախուսող միջոցառումների մշակում
ու իրականացում:
Դեպի Հայաստան հարկադիր միգրանտների հնարավոր զանգվածային
հոսքերի կանխատեսման, իսկ ծագումով հայերի դեպքում նման հոսքերի
կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների մշակում եւ իրականացում:
ՀՀ
միգրացիոն
իրավիճակի
մոնիթորինգի
եւ
վերլուծության
իրականացման
համար
անհրաժեշտ
տվյալներն
ապահովող
տեղեկատվական բանկի ստեղծում: Այս խնդիրը եւս կարեւորվել է ԳԾում եւ որպես առավել հրատապ խնդիր` դրա լուծմանն ուղղված կոնկրետ
միջոցառում է սահմանվել նաեւ 2007թ. միջոցառումների ցանկում (7.2.
ենթակետ):
ՀՀ ազգային անվտանգության եւ երկրի կայուն զարգացման
պահանջներին
համապատասխանող
ներքին
միգրացիոն
գործընթացների ուղղորդում:
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10. ՀՀ-ում
միգրացիոն
գործընթացների
պետական
կարգավորման
քաղաքականության
արդյունավետ
իրականացմանը
նպաստող
հասարակական կարծիքի ձեւավորում:
Վերոշարադրյալ խնդիրներից մի քանիսը` մասնավորապես 6-7 եւ 9-10-րդ
կետերում նշված խնդիրները, որեւէ կերպ չեն արտացոլվել ԳԾ-ում, եւ դա
օբյեկտիվ ու բնական է, որովհետեւ այդ կետերում նշված խնդիրները
գլխավորապես վերաբերում են Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին,
ինչպես նաեւ ներազգային կայունության ու զարգացման ապահովմանը:
Հետեւաբար բնական է, որ այդ խնդիրների լուծման գործում Եվրամիությունը
դժվար թե դրսեւորեր մեծ շահագրգռություն: Այդ խնդիրների լուծումները
ցանկալի է նախատեսել այլ` զուտ ներազգային եւ ներպետական ծրագրերով`
բնականաբար օգտագործելով ԵՀՔ ԳԾ իրականացման արդյունքները:
5. Միգրացիայի ոլորտի հիմնախնդիրների արտացոլվածությունը
ՀՀ նախագահի 2008թ. փետրվարի 19-ի ընտրություններում առաջադրված
թեկնածուների նախընտրական ծրագրերում

Օգտվելով պատեհ առիթից եւ կարեւորելով ՀՀ նախագահի առաջիկա
ընտրությունների նշանակությունը ՀՀ հետագա քաղաքական եւ սոցիալտնտեսական զարգացման ընթացքի վրա` փորձել ենք նաեւ ներկայացնել
միգրացիոն ոլորտի հիմնախնդիրների արտացոլվածությունը ՀՀ նախագահի
2008թ. փետրվարի 19-ի ընտրություններում առաջադրված որոշ թեկնածուների
նախընտրական
ծրագրերում:
Հավելված 1-ում աղյուսակային տեսքով ներկայացված են նախագահի ինը
թեկնածուներից
հինգի
եւ
ՀՀ
Ազգային
Ժողովում
ներկայացված
"Ժառանգություն" կուսակցության մոտեցումները այդ խնդիրների լուծման
ուղղությամբ:
6. ԵՀՔ ԳԾ-ով նախատեսված 2007թ. ընթացքում իրականացվելիք
առաջնայնությունների ու միջոցառումների կատարման վիճակը
2007 թվականի ընթացքում իրականացվելիք առաջնայնությունների եւ
միջոցառումների ցանկի 7-րդ` Միգրացիայի եւ ներքին գործերի ոլորտներում
համագործակցության ամրապնդում բաժնում ներկայացված են ԵՀՔ ԳԾ
շրջանակներում ՀՀ կառավարության 2007թ. ընթացքում իրականացնելիք
միջոցառումները, մասնավորապես`
7.1. մշակել միգրացիայի եւ ապաստանի խնդիրների ազգային
գործողությունների
ծրագիր
(պատասխանատու`
ՀՀ
տարածքային
կառավարման նախարարություն),
7.2. ստեղծել տվյալների էլեկտրոնային բազա` միգրացիոն հոսքերը
վերահսկելու
նպատակով
(պատասխանատուներ`
ՀՀ
տարածքային
կառավարման նախարարություն եւ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային
անվտանգության
ծառայություն),
7.3. բարելավել ապաստանին ու փախստականներին առնչվող ազգային
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օրենսդրությունը եւ ապահովել վերջինիս պատշաճ իրականացումը
(պատասխանատու` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն),
7.4. նախաձեռնել համագործակցություն բիոմետրիկ անձնագրերի ներդրման
ուղղությամբ
(պատասխանատու`
ՀՀ
կառավարությանն
առընթեր
Ոստիկանություն),
7.5. իրականացնել շարունակական համագործակցություն մուտքի վիզաների
անվտանգության
ապահովման
ուղղությամբ
(պատասխանատու`
ՀՀ
կառավարությանն առընթեր Ոստիկանություն),
7.6. նախաձեռնել թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանության, օգնության եւ
վերականգնողական միջոցառումների ծրագրի մշակման աշխատանքներ
(պատասխանատու`
ՀՀ
աշխատանքի
եւ
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն):
Ստորեւ մենք ներկայացնելու ենք այն միջոցառումների վիճակը, որոնց
կատարման համար որպես պատասխանատու գերատեսչություն է սահմանված
ՀՀ տարածքային կառավարման Միգրացիոն գործակալությունը (այսուհետ`
ՄԳ): Մեր ուսումնասիրություններից պարզվեց, որ այդ միջոցառումների
իրականացման առումով առկա է հետեւյալ վիճակը`
1. Միգրացիայի եւ ապաստանի խնդիրների ազգային գործողությունների
ծրագրի մշակումը, որը սահմանված էր 7.1. կետով, օբյեկտիվ պատճառներով չի
կատարվել:
Չկատարման վերաբերյալ պատասխանատու գերատեսչությունը` ՄԳ-ն, այն
կարծիքին է, որ միգրացիայի եւ ապաստանի խնդիրների ազգային
գործողությունների ծրագիր մշակելու համար անհրաժեշտ է միգրացիոն
քաղաքականության համապարփակ փաստաթուղթ, որը պետք է հստակեցնի
միգրացիայի ոլորտի բոլոր ենթաոլորտների խնդիրները եւ սահմանի դրանց
գերակայություններն ու լուծման հերթականությունը: Միայն այդպիսի
փաստաթղթի մշակումից հետո է հնարավոր մշակել միգրացիայի եւ
ապաստանի խնդիրների ազգային գործողությունների ծրագիր, որը կներառի
նաեւ այդ գործողությունների իրականացման մեխանիզմների ամբողջությունը:
Որպես Հայաստանի միգրացիոն քաղաքականության համապարփակ
ծրագրային փաստաթուղթ` ըստ էության, պետք է ծառայի միգրացիայի ոլորտի
համար մշակված եւ ընդունված հայեցակարգը, որը ՀՀ կառավարության կողմից
հաստատվել է 2004թ. հունիսին: Այդ փաստաթուղթը, սակայն, ըստ ՄԳ-ի,
վերանայման կարիք ունի. մի կողմից այն Եվրամիության երկրներում
ընդունված մոտեցումներին համապատասխանեցնելու, մյուս կողմից`
ապաստանի վերաբերյալ հարցերը նրանում ընդգրկելու տեսանկյուններից:
Բացի այդ, հայեցակարգը չունի իր կիրարկումն ապահովող ծրագիր:
Վերը նշված պահանջներին համապատասխանող համապարփակ
քաղաքական ծրագրային փաստաթուղթ մշակելու համար ՄԳ-ն ունի
նմանատիպ աշխատանքների կատարման եվրոպական փորձի յուրացման
կարիք: Դրա համար նպատակահարմար է, որ միգրացիայի եւ ապաստանի
ոլորտում ծրագրերի մշակմանը աջակցելու հարցում այլ երկրներին օգնած
Եվրամիության մասնագետները ժամանեն Հայաստան եւ մշակվելիք ծրագրի
կառուցվածքի, բովանդակության ու այլ հարցերի մասին հայկական կողմին
անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրեն: Եվրամիության մասնագետների
հետ համատեղ աշխատանքը հնարավորություն կտա հարստացնել այս
ոլորտում քաղաքականություն մշակող եւ իրականացնող մեր մասնագետների
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գիտելիքները եւ լրացուցիչ փորձ ձեռք բերել միգրացիոն ոլորտի
ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի կազմման գործում:
Իր այս մոտեցման մասին ՄԳ-ն, ինչպես ԵՀՔ ԳԾ մշակման փուլում, այնպես
էլ 2007թ. միջոցառումների ցանկի հաստատումից հետո բազմիցս տեղեկացրել է
ՀՀ կառավարությանը, ՀՀ ՏԿ եւ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարներին, ԵՄՀայաստան ԵՀՔ ԳԾ իրականացման աշխատանքների համակարգման
իրավասություններ ստանձնած ՀՀ առեւտրի եւ տնտեսական զարգացման
նախարարությանը, ինչպես նաեւ միջազգային իրավասու կառույցներին:
Այս ուղղությամբ ՄԳ մոտեցումները ընկալում են գտել Միգրացիայի
միջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) կողմից, որի արդյունքում այդ
կազմակերպության Տեխնիկական օգնության կենտրոնից 2007թ. Հայաստան է
ժամանել մեկ փորձագետ եւ ՄԳ ղեկավարության հետ քննարկել է այդ
փաստաթղթի մշակման հետ կապված խնդիրները: Այս քննարկումների
արդյունքում որոշվել է 2008թ. մարտի 31-ից ապրիլի 4-ը ՀՀ միգրացիոն ոլորտի
պատասխանատուներին գործուղել Շվեդիա` այդ ոլորտի համապարփակ
քաղաքական
ծրագրային
փաստաթղթերի
մշակման
հարցերով
վերապատրաստման նպատակով: Սակայն ՄԳ պաշտոնյաների կարծիքով` այս
վերջին ձեռնարկումը բավարար չէ նշված խնդիրը պատշաճ կերպով լուծելու
համար:
2. Միգրացիոն հոսքերը վերահսկելու նպատակով տվյալների էլեկտրոնային
բազայի ստեղծման ուղղությամբ, որը նախատեսված է 7.2. կետով, ՄԳ պետ Գ.
Եգանյանի ՀՀ Առեւտրի եւ տնտեսական զարգացման նախարար Ն. Երիցյանին
ուղղված նամակում (10.01.2008թ.) մասնավորապես նշվում է. "Հաշվետու
ժամանակաշրջանում այս ուղղությամբ որեւէ նոր քայլ չի կատարվել: Հիշեցման
կարգով հարկ եմ համարում նշել, որ հարցը վերջին անգամ քննարկվել է 2007թ.ի օգոստոսի 8-ին` ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունում կազմակերպված
հանդիպման ընթացքում, որին մասնակցել են ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, ազգային
վիճակագրական
ծառայության
եւ
միգրացիոն
գործակալության
ներկայացուցիչները: Հանդիպման արդյունքում եզրակացվել է, որ ներկա
դրությամբ միգրացիայի վերաբերյալ
ամբողջական տեղեկատվության
հավաքումը հնարավոր է իրականացնել "միգրացիոն քարտերի" միջոցով, եւ
որոշվել
է
քննարկման
դնել
այդ
քարտերի
ներդրման
հարցը":
ՄԳ մասնագետների կարծիքով` այդ հարցի արմատական լուծումը
հայեցակարգային առումով սերտորեն կապված է առաջին խնդրի` Միգրացիայի
եւ ապաստանի խնդիրների ազգային գործողությունների ծրագրի մշակման հետ,
քանի որ տրամաբանորեն կազմում է վերջինիս մի մասը եւ, ըստ էության,
հանդիսանում է արդյունավետ միգրացիոն քաղաքականության վարման համար
տեղեկատվության ապահովման միջոց կամ մեխանիզմ:
3. Ապաստանին եւ փախստականներին առնչվող ազգային օրենսդրության
բարելավման 7.3. ենթակետով սահմանված միջոցառման իրականացման
ուղղությամբ առկա է հետեւյալ վիճակը. ՄԳ եւ ՄԱԿ ՓԳՀ մասնագետների
համագործակցությամբ մշակվել է "Փախստականների եւ ապաստանի մասին"
ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ), որը 2007թ. վերջին
ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: Վերջինիս կողմից
հավանության արժանանալուց հետո այն ներկայացվելու է ՀՀ Ազգային Ժողովի
հաստատմանը:
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Նախագծով առաջարկվել են հետեւյալ փոփոխությունները`
1. օրինագիծը
համապատասխանեցվել
է
ՄԱԿ-ի
"Փախստականի
կարգավիճակի վերաբերյալ" 1951թ. Կոնվենցիայի եւ այդ Կոնվենցիայի
1967թ. Արձանագրության պահանջներին, մասնավորապես`
1.1. հարազատ մնալով միջազգային իրավունքի այդ փաստաթղթերի
տերմինաբանությանը` Նախագծում ավելացվել են դրանց ոգուց բխող մի
շարք նոր հասկացությունների սահմանումներ,
1.2. ապաստան հայցողների, փախստականների եւ ՀՀ-ում ապաստան
ստացած եւ ապաստան չստացած անձանց իրավունքներն ու
պարտականությունները սահմանելիս հիմնվել են այդ փաստաթղթերով
սահմանված իրավունքների այն նվազագույն շրջանակի վրա, որոնց
ապահովումը` որպես պետական պարտավորություն, ստանձնել են
Կոնվենցիային միացած երկրները, այդ թվում` ՀՀ-ն,
2. ընդլայնվել է օրենքի կարգավորման շրջանակը եւ առարկան,
3. Նախագծում ներմուծվել են նոր առանցքային հասկացություններ,
4. փոփոխվել է օրենքի ընդհանուր կառուցվածքը եւ ձեւաչափը,
մասնավորապես` առանձին գլուխներով ներկայացված են`
4.1. օրենքում կիրառվող առանցքային հասկացությունները եւ օրենքի
կարգավորման ենթակա իրավահարաբերությունները;
4.2. ապաստան հայցողների եւ փախստականների բոլոր իրավունքները,
դրանց հիմքը, ինչպես նաեւ պետական մարմինների կողմից այդ
իրավունքների հարգման սկզբունքը,
4.3. ոչ միայն փախստականների հարցերով լիազոր մարմնի, այլեւ ՀՀ-ում
ապաստանի հարցերով իրավասու մյուս պետական մարմինների, ինչպես
նաեւ ՄԱԿ ՓԳՀ լիազորությունները,
4.4. ապաստանի տրամադրման հետ կապված բոլոր ընթացակարգերը;
4.5.
Հայաստանի
Հանրապետությունում
ժամանակավոր
պաշտպանության տրամադրման կարգը,
4.6. անցումային դրույթներ, որոնք կարգավորում են օրենքի
առնչությունները 1988-1992 թթ. Հայաստանի Հանրապետություն
բռնագաղթված անձանց հետ:
Ամփոփում եւ եզրակացություններ
Այսպիսով` սույն հաշվետվությունը կազմելիս մենք ՀՀ-ԵՄ ԵՀՔ ԳԾ-ի
շրջանակներում միգրացիայի ոլորտի հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ
իրականացվող գործողությյունների մոնիթորինգի խնդիրը դիտարկել են
հետեւյալ առումներով`
1. ընդհանրապես,
միգրացիայի
ոլորտում
մոնիթորինգի
ենթակա
խնդիրների ամբողջականության եւ հստակության,
2. այդ
հիմնախնդիրների
լուծման
ուղղությամբ
նախատեսված
գործողությունների
արդյունավետության
եւ
մոնիթորինգի
իրականացման մեթոդաբանական նախադրյալների առկայության,
3. ԵՀՔ ԳԾ-ում, 2007թ. ՄԾ-ում, Հայաստանի Հանրապետության
"Բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգում",
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ինչպես նաեւ ՀՀ նախագահի 2008թ. փետրվարի 19-ի ընտրություններում
առաջադրված թեկնածուների նախընտրական ծրագրերում այդ
խնդիրների արտացոլվածության,
4. 2007թ. ՄԾ-ում նախատեսված միջացառումների կատարվածության:
Առաջին խնդրի առումով այսօր, մեր կարծիքով, կարիք կա հստակեցնելու
միգրացիայի ոլորտի հիմնախնդիրները, ինչը թույլ կտա ճշտորեն սահմանել այդ
խնդիրների բնույթն ու դրանց լուծման առաջնահերթությունները: Դրա համար
նախ պետք է հնարավորինս ամբողջացնել այդ խնդիրների համախումբը եւ
դրանք խմբավորել որոշակի հիմքերով: Այդ նկատառումներով մենք փորձել ենք`
1. հնարավորինս լայնորեն ներկայացնել ՀՀ միգրացիոն ոլորտի
հիմնախնդիրները` բոլորովին չհավակնելով դրանք հայտարարել
ամբողջական,
2. կատարել այդ հիմնախնդիրների որոշակի խմբավորում հետեւյալ
հիմքերով`
ա) ըստ դրանց ընդգրկունության` բաժանելով վերջիններս երկու խմբի`
 մակրոհիմնախնդիրներ,
 միկրո կամ լոկալ հիմնախնդիրներ,
բ) ըստ այդ հիմնախնդիրների լուծման նախադրյալների` բաժանելով դրանք
չորս խմբի`
 քաղաքական նախադրյալներ,
 օրենսդրական նախադրյալներ,
 ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ,
 ինֆորմացիոն-տեխնիկական նախադրյալներ:
Երկրորդ խնդրի առումով պարզվեց, որ ներկայումս համարյա
ամբողջությամբ բացակայում է միգրացիոն ոլորտում առկա խնդիրների լուծման
ուղղությամբ
իրականացվող
քաղաքականության
արդյունավետության
գնահատման եւ մոնիթորինգի համակարգը` ոչ միայն ԵՀՔ ԳԾ շրջանակներում
նախատեսված գործողությունների առումով, այլ ընդհանրապես: Այդպիսի
համակարգի ստեղծման համար հրատապ խնդիր է դառնում վերջինիս
մեթոդաբանական նախադրյալների ստեղծումը: Նշված նախադրյալների
ապահովումը ենթադրում է բավականաչափ երկարատեւ եւ բազմափուլ
մոնիթորինգային ծրագրի իրականացում, որի առաջին փուլի շրջանակներում
(իմա` սույն ծրագրում), նկատի ունենալով ժամանակային սղության գործոնը,
հնարավոր է շատ քիչ մեթոդաբանական նախադրյալներ ստեղծել`



ճշգրտել "մոնիթորինգ" եւ "գնահատում" հասկացությունների իմաստը
ԵՀՔ ԳԾ համատեքստում,
սահմանել այդ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող
գործողությունների մոնիթորինգի ու գնահատման նպատակները,
առաջարկներ
ներկայացնել
այս
ծրագրի
հաջորդ
փուլերում
իրականացվելիք աշխատանքների հիմնական ուղղությունների մասին,
մասնավորապես,
ծրագրի
հաջորդ
փուլերում
առաջնահերթ
իրականացման խնդիրներից են դառնում հետեւյալ խնդիրները`
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ա) ԳԾ-ով սահմանված միջոցառումների մոնիթորինգի ու գնահատման
չափորոշիչներն ու քանակական եւ որակական ցուցիչների մշակումը,
բ) ԳԾ-ով սահմանված միջոցառումների մոնիթորինգի ու գնահատման,
ինչպես նաեւ մոնիթորինգի միջոցով ստացվող տեղեկությունների ամփոփման
եւ վերլուծությունների մեթոդաբանության մշակումն ու փորձարկումը,
գ) մոնիթորինգի ու գնահատման արդյունքների միջոցով եվրաինտեգրման
ուղղությամբ Հայաստանի հասարակության հանրային գիտակցության
բարելավման եւ քաղաքականության իրականացման գործընթացներում
ներքաշված ազգային եւ արտազգային հաստատությունների գործունեության
կատարելագործման վրա ազդելու մեխանիզմների մշակումը եւ այլն:
Երրորդ խնդրի կամ ԵՀՔ ԳԾ-ում, 2007թ. ՄԾ-ում, ՀՀ "Բնակչության
միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգում", ինչպես նաեւ ՀՀ
նախագահի 2008թ. փետրվարի 19-ի ընտրություններում առաջադրված
թեկնածուների
նախընտրական
ծրագրերում
այդ
խնդիրների
արտացոլվածության առումով առկա է հետեւյալ վիճակը`
1. ԵՄ-Հայաստան ԵՀՔ ԳԾ-ում ՀՀ միգրացիոն խնդիրները ներկայացված են
շատ ընդգրկուն ձեւակերպումներով, որը թույլ է տալիս փաստել, որ
քանակական առումով ընգրկված են համարյա բոլոր հիմնախնդիրները,
քանի որ այդպիսի ընդգրկուն ձեւակերպումների տակ ցանկության
դեպքում կարելի է ենթադրել միգրացիոն ոլորտի ցանկացած խնդիր:
Միեւնույն ժամանակ, դրանք ձեւական-տրամաբանական առումով
ներկայացված են շատ անհամաչափ (ընդհանրացման շատ տարբեր
աստիճաններով),
հաճախ
նույնիսկ
չի
պահպանվել
դրանց
պատճառահետեւանքային կապվածությունը եւ պոտենցիալ լուծումների
տրամաբանական հերթագայությունը: Այս հանգամանքն առաջնային
խնդիր է դարձնում ինչպես ԳԾ-ի լրամշակումն ընդհանրապես, այնպես էլ
դրա հիման վրա յուրաքանչյուր տարվա համար մշակվելիք ՄԾ-ների
լուրջ
մասնագիտական
փորձաքննությունների
ապահովումը
մասնավորապես:
2. Հայաստանի Հանրապետության "Բնակչության միգրացիայի պետական
կարգավորման հայեցակարգում" նշված խնդիրների մեծ մասը
ընդհանրական ձեւակերպումներով արտացոլված է ԵՀՔ ԳԾ-ում:
Վերջինիս մեջ օբյեկտիվորեն տեղ չեն գտել այդ խնդիրներից մի քանիսը,
մասնավորապես նրանք, որոնք գլխավորապես վերաբերում են
Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների, ինչպես նաեւ ներազգային
կայունության ու զարգացման ապահովմանը: Հետեւաբար բնական է, որ
այդ խնդիրների լուծման գործում Եվրամիությունը դժվար թե դրսեւորեր
մեծ շահագրգռություն:
3. ՀՀ նախագահի 2008թ. փետրվարի 19-ի ընտրություններում առաջադրված
թեկնածուների
նախընտրական
ծրագրերում
այդ
խնդիրների
արտացոլվածությունը
պարզելու
համար
ուսումնասիրվել
են
առաջադրված ինը թեկնածուներից հինգի, ինչպես նաեւ ՀՀ ԱԺ-ում
խմբակցություն ունեցող, սակայն սեփական թեկնածու չառաջադրած
"Ժառանգություն" կուսակցության նախընտրական ծրագրերը: Այս
ծրագրերում ՀՀ միգրացիոն հիմնախնդիրները արտացոլված են`
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 հիմնականում
սոցիալ-տնտեսական,
Հայաստան-Սփյուռք,
արտաքին
հարաբերությունների
եւ
ժողովրդագրական
քաղաքականությունների ենթատեքստերում,
 բավականաչափ հպանցիկ, շատ անհամաչափ, հաճախ առանց
բուն
հիմնախնդրի
եւ
դրա
լուծման
մեխանիզմների
տարբերակումով:
Չորրորդ խնդրի` 2007թ. ՄԾ-ում նախատեսված
կատարվածության առումով առկա է հետեւյալ վիճակը:

միջացառումների

1. Միգրացիայի եւ ապաստանի խնդիրների ազգային գործողությունների
ծրագրի մշակումը, որը սահմանված էր 7.1. կետով, օբյեկտիվ
պատճառներով չի կատարվել, քանի որ վերջինիս մշակման համար
պատասխանատու գերատեսչության պնդմամբ նախ պետք է մշակվի
միգրացիոն քաղաքականության համապարփակ փաստաթուղթ, որը
պետք է հստակեցնի միգրացիայի ոլորտի բոլոր ենթաոլորտների
խնդիրները եւ սահմանի դրանց գերակայություններն ու լուծման
հերթականությունը: Միայն այդպիսի փաստաթղթի մշակումից հետո է
հնարավոր մշակել միգրացիայի եւ ապաստանի խնդիրների ազգային
գործողությունների ծրագիր, որը կներառի նաեւ այդ գործողությունների
իրականացման մեխանիզմների ամբողջությունը:
2. Միգրացիոն հոսքերը վերահսկելու նպատակով տվյալների էլեկտրոնային
բազայի ստեղծումը եւս, որը նախատեսված է 7.2. կետով, չի
իրականացվել նախորդ կետում նշված պատճառով:
3. Մասնակիորեն իրականացվել է ապաստանին եւ փախստականներին
առնչվող ազգային օրենսդրության բարելավման 7.3. ենթակետով
սահմանված
միջոցառումը,
մասնավորապես
մշակվել
է
"Փախստականների եւ ապաստանի մասին" ՀՀ նոր օրենքի նախագիծ,
որը 2007թ. վերջին ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը:
Վերջինիս
կողմից
հավանության
արժանանալուց
հետո
այն
ներկայացվելու է ՀՀ Ազգային Ժողովի հաստատմանը:

#

Նախընտրական
ծրագրի
սուբյեկտը

1 Վահան
Հովհաննիսյան

Միգրացիոն հիմնախնդրի
նկարագրությունը
Սոցիալ-տնտեսական
քաղաքականություն
1. Բնակչության սոցիալտնտեսական վատ վիճակով
պայմանավորված
բացասական երեւույթները

47

Հիմնախնդրի լուծման ուղին
կամ մեխանիզմները

1.Սոցիալ-տնտեսական
կարգերի ակտիվ
գործադրումը կապահովի
աղքատության մակարդակի
շեշտակի կրճատում ու
տարածքային համաչափ
զարգացում,
ժողովրդագրական
իրադրության բարելավում`
ծնելիության մակարդակի

աճ, մահացության
մակարդակի նվազեցում,
կյանքի տեւողության
ավելացում, արտագաղթի
կասեցում եւ ներգաղթի
խրախուսում:

2 Վազգեն
Մանուկյան

3 Արման
Մելիքյան

Հայաստան-Սփյուռք
2. Սփյուռքի
հայրենադարձության
խթանումը

2.Սփյուռքից Հայաստան
ներգաղթի համալիր ծրագրի
մշակումն ու իրագործումը:

Գ/ Արտաքին
հարաբերություններ
1. Բանակցությունների
արդյունքները պետք է ԼՂՀ-ի
բնակչության
անվտանգության հատուկ
երաշխիքներ ստեղծեն,
պայմաններ ապահովեն նրա
սոցիալ-տնտեսական
բնականոն զարգացման,
փախստականների եւ բռնի
տեղահանվածների
վերաբնակեցման լիարժեք
հնարավորություն
ստեղծելու համար:

1.1. Խնդրի լուծման
կայունության երաշխիքը
էապես կախված է նաեւ
հակամարտող կողմերի
ժողովրդավարության
աստիճանից:
1.2. ՀՀ դեսպանությունների
միջոցով ապահովել
արտերկրում գտնվող մեր
հայրենակիցների
իրավունքների լիարժեք
պաշտպանությունը:

2. Դեմոգրաֆիական խնդիրը
Նպատակը զանգվածային
արտագաղթի եւ ծնելիության
կտրուկ անկման
պատճառով ստեղծված
իրավիճակի արմատական
շտկումն է, զանգվածային
ներգաղթի եւ երիտասարդ
ընտանիքների
ամրապնդմանն ուղղված
պետական համալիր
ռազմավարության
հռչակումն ու գործադրումը:

2.1. Օրինակելի է
Ռուսաստանի այժմյան
փորձը: Օրենսդրորեն պետք
է տեղայնացնել ՌԴ-ում
գործող օրենքը: Անհրաժեշտ
է շարունակաբար
բարձրացնել յուրաքանչյուր
երեխայի ծննդի դիմաց
տրվող պետական
ֆինանսական միջոցները`
հաշվի առնելով մեր բյուջեի
հնարավորությունները:

-Ադրբեջանահայ
փախստականների կրած
նյութական ու բարոյական
վնասների փոխհատուցումը:

-Առաջարկել ԼՂՀ-ին որպես
ադրբեջանահայ
փախստականների կրած
նյութական ու բարոյական
վնասների մասնակի
փոխհատուցում
վերջիններիս տրամադրել
ազատագրված
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տարածքները`
սեփականության
իրավունքով:
-ազատագրված
տարածքների
թերբնակեցվածությունը,

-նպաստել ազատագրված
տարածքների բնակեցմանն
ու տնտեսապես շահավետ
յուրացմանը,

-բնակչության նյութապես
անապահով շերտերի`
հաշմանդամների,
փախստականների,
ծայրահեղ աղքատների
սոցիալական վատ
պայմանները:

-աջակցել բնակչության
նյութապես անապահով
շերտերի` հաշմանդամների,
փախստականների,
ծայրահեղ աղքատների
սոցիալական պայմանների
բարելավմանը եւ ապահովել
նրանց լիարժեք
մասնակցությունը
հասարակական կյանքին:

4 Սերժ
Սարգսյան

Մշտական ուշադրության
առարկա կհանդիսանա
հեռավոր եւ սահմանամերձ
շրջաններից բնակչության
արտագաղթի կանխումը:
Այդ շրջաններից
բնակչության արտահոսքի
հիմնական պատճառը
աշխատատեղերի
բացակայությունը կամ նեղ
մասնագիտացումն է, ցածր
սոցիալական
ակտիվությունը, որը
հանգեցնում է սոցիալական
անտարբերության:

Գիտակցելով դա`
ցուցաբերվելու է համալիր
մոտեցում Հայաստանի ողջ
տարածքի զարգացման
խնդրին:

5 Լեւոն
Տեր-Պետրոսյան

"Վերագտյալ դրախտի"
երազանքը
Մարդիկ այսօր
Հայաստանում ընդամենը
երազում են

Նորմալ երկրի ուրվանկարը՝
քաղաքական լեզվով ակտիվ մասնակցություն
տեռորիզմի, թմրաբիզնեսի,
փողի լվացման, մարդկանց
...Հարկադրված չլինել
ապօրինի առեւտրի
արտագնա աշխատանքի
(թրաֆիքինգ) դեմ
մեկնելու` թեկուզ
ժամանակավորապես լքելով միջազգային հանրության
կողմից հայտարարված
իրենց ընտանիքները,
անհաշտ պայքարին:
չանհանգստանալ
պանդխտածների
ճակատագրով, չտառապել
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կարոտախտով, ինչը
հատկապես բացասաբար է
անդրադառնում երեխաների
հոգեբանության եւ
դաստիարակության վրա:
Հայաստանը
ճամփաբաժանի առջեւ
...Անգամ պաշտոնական
տվյալների համաձայն`
արտագաղթը ոչ միայն չի
դադարում, այլեւ
շարունակում է պահպանվել
տարեկան շուրջ 25.000
մարդու սահմաններում:
Վերացել է մարդկանց
բնական կապվածությունը
հայրենի հողին: Հայրենիքը,
տունը, նույնիսկ ընտանիքը
լքելու երեւույթը դարձել է
առօրյա ու սովորական:
6 "Ժառանգություն" Հետամուտ լինել հարեւան եւ
կուսակցություն
այլ երկրներից
տեղահանված ու
Հայաստանի
Հանրապետությունում
մշտական բնակություն
հաստատած
փախստականների
ինտեգրմանը
հասարակության մեջ:

Հատուկ ուշադրություն
դարձնել աղետի ենթարկված
գոտու վերականգնմանը եւ
սահմանամերձ գյուղերի
զարգացմանը:

Վարդան Գեւորգյան
"Հայաստանում ԵՀՔ ԳԾ
մոնիթորինգ" ծրագրի փորձագետ
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ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի
քաղաքական
դիրքորոշումներն
ու
տնտեսական
քաղաքականությունն այսօր ուղղված են եվրոպական ինստիտուտներին
ինտեգրվելու եւ եվրոպական շուկաներ մուտք գործելու նպատակին:
Հայաստանի եւ ԵՄ միջեւ Գործընկերության եւ hամագործակցության
համաձայնագիրը (ԳՀՀ) ուժի մեջ է մտել 2000 թվականի հուլիսի 1-ից: ԳՀՀ-ի
առանցքային
նպատակը
Հայաստանում
շուկայական
տնտեսության
ձեւավորումն է: Այս նպատակին հասնելու համար պետք է մշակվի եւ
իրականացվի "խաղի կանոնների" փաթեթ` օրենքներ, կանոնակարգեր,
վարքագծի նորմեր եւ փորձ:
2006թ. մարտի 23-ին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց ԳՀՀ-ից
իրականացման նպատակով Ազգային ծրագիրը, որ ընդունմամբ էլ ՀՀ
կառավարությունը պարտավորվում է իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ,
որոնք նպատակ ունեն հզորացնել երկրի ընդհանուր զարգացումը եւ
ճանապարհ
հարթել
դեպի
Եվրամիություն`
օգտագործելով
ԵՄ
անդամակցության մեթոդաբանությունը:
2006թ. նոյեմբերի 14-ին Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի
Հանրապետության
հետ
կնքել
է
Եվրոպական
հարեւանության
քաղաքականության (ԵՀՔ) շրջանակներում գործողությունների ծրագիր (ԳԾ),
որի հիման վրա հետագայում մշակվեց տարեկան միջոցառումների ծրագիրը:
ՀՀ կառավարությունը 2007թ. հուլիսի 19-ին N 927-Ն որոշմամբ հաստատել է
այդ նույն թվականի հունիսի 26-ին ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից հավանության
արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի եւ Եվրոպական հարեւանության
քաղաքականության
իրականացման
շրջանակներում
Հայաստանի
Հանրապետություն - Եվրոպական Միություն գործողությունների ծրագրով
նախատեսված`
2007
թվականի
ընթացքում
իրականացվելիք
առաջնայնությունների եւ միջոցառումների ցանկը:
Փաստացի 2007թ. միջոցառումների ծրագրով էլ սկսվել է ԵՀՔ ԳԾ
իրականացումը:
Համաձայն Շրջակա միջավայրի պահպանության առաջին ազգային
Գործողությունների ծրագրի` ՀՀ բնապահպանական հիմնական պրոբլեմներն ու
խնդիրները հետեւյալն են:

Հիմնական խնդիրները





Բնական ռեսուրսների գերշահագործում (ներառյալ ջրային պաշարների
սպառումը, հողի էռոզիան եւ կենսաբազմազանության աղքատացումը,
չհիմնավորված ու չհամակարգված անտառօգտագործման եւ այլ
պատճառներով),
առանձին ոլորտներին ներհատուկ պրոբլեմներ (ներառյալ օդի, հողի եւ
ջրերի աղտոտումը),
բնապահպանական առողջապահական պրոբլեմներ:

Քաղաքականության խնդիրները
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Բնապահպանական թույլ հաստատություններ եւ վարչական համակարգ,
բնապահպանական թույլ կարգաբերական եւ օրենսդրական դաշտ,
դիտանցի եւ գործադրման ոչ լիարժեքություն,
բնապահպանական համակցված կառավարման բացակայություն:

Կայուն զարգացման եւ բնապահպանական ոլորտի հիմնախնդիրներին ԵՀՔ
ԳԾ-ում մեծ տեղ չէ հատկացված, եւ ներկայացված են ընդհանրական
ձեւակերպումներով, իսկ լուծման ուղիներում շեշտադրումն արված է
առավելապես
Օրենսդրական
եւ
Քաղաքականության
համապատասխանեցմանը, Ինստիտուցիոնալ կարողություններին, որոնք էլ
հենց ԵՄ անդամակցության մեթոդաբանության հենասյուներն են եւ պատշաճ
ձեւով իրականացնելու դեպքում կարող են ապահովել շրջակա միջավայրի
կայուն կառավարումն ու պահպանությունը:
Չնայած այն հանգամանքին որ դեռեւս լուծված չեն Եվրամիության
ինտեգրմանն ուղղված` ՀՀ եւ Եվրոպական համայնքների եւ դրանց անդամ
պետությունների միջեւ գործընկերության եւ համագործակցության մասին
Համաձայնագրի իրականացման 2006-2009թ.թ. ազգային ծրագրի կատարման
համար հատկացվող ֆինանսավորման հարցերը, այնուամենայնիվ ՀՀ
բնապահպանության նախարարության կողմից կատարվել է որոշակի
աշխատանք
ծրագրի
կատարման
ուղղությամբ:
Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է ՀՀ-ում ԵՀՔ ԳԾ Կայուն զարգացման
եւ բնապահպանական ոլորտում նախատեսված միջոցառումների կատարման
ընթացքը: Դրանք ԵՀՔ ԳԾ արտացոլված են 4.3 Տնտեսական եւ սոցիալական
բարեփոխումներ, աղքատության նվազեցում եւ կայուն զարգացում (Կայուն
զարգացման խթանում մասով) եւ 4.6 Համագործակցություն հատուկ
բնագավառներում,
ներառյալ
տրանսպորտը,
էներգետիկան
եւ
բնապահպանությունը (4.6.4. Բնապահպանություն) բաժիններում:

Կայուն զարգացման խթանում





մշակել Կայուն զարգացման ազգային ռազմավարությունը,
ստեղծել վարչական կառույցներ եւ ընթացակարգեր` ապահովելու
համար կայուն զարգացման ռազմավարական ծրագրավորումը եւ
շահագրգիռ մարմինների գործունեության համակարգումը,
քայլեր ձեռնարկել` բարելավելու բնապահպանական խնդիրների
ինտեգրացումը քաղաքականության այլ ոլորտներում:

1992թ.-ից սկսած` համաշխարհային այս գործընթացը մեծ թափ է առել եւ
Կայուն զարգացման տեսությունը դարձել է ընդհանրական մի գաղափար, որի
շուրջ միավորվում են թե' պետությունները, թե' ամենատարբեր ուժերն ու
խմբերը: Տարածաշրջանային ու ազգային մակարդակներում մշակվում եւ
իրականացվում
են
կայուն
զարգացման
հայեցակարգեր
եւ
ռազմավարություններ, ստեղծվել են կայուն զարգացման ազգային կամ
տեղական խորհուրդներ, միջազգային ցանցեր: Այն արտացոլվել է
օրենսդրության մեջ (Եվրամիությունը ընդունել է Կայուն զարգացման
տարածաշրջանային ռազմավարությունը, որը դառնում է ԵՄ երկրների համար
կայուն
զարգացման
օրենսդրական
դաշտ:
Կայուն
զարգացումը
սահմանադրական նորմ է դարձել, 12 երկրի համար, որոնք 1992թ.-ից հետո
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ընդունել են սահմանադրության նոր տարբերակներ` դրանցում ներառելով ԿԶ
սկզբունքները: Շվեդիայում նույնիսկ ստեղծվել է ԿԶ նախարարություն): Այս
տեսությունը
ներմուծվել
է
գիտության
եւ
կրթության
բնագավառ
(Յոհաննեսբուրգում 2005-2015թթ.-ը հռչակվեց "Հանուն կայուն զարգացման
կրթության
տասնամյակ"):
Ի
դեպ,
ԿԶ
ուղղությամբ
կատարված
գործունեությունն ամփոփվում է ամենամյա ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման
հանձնաժողովում, որը վարում է նա եւ Հազարամյակի նպատակների
գործընթացը:
Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը, մասնակցելով այս
գործընթացներին, ստորագրել է բոլոր ընդունված փաստաթղթերը, միացել
կոնվենցիաներին եւ պարտավորվել երկրի զարգացումը կողմնորոշել ԿԶ ուղով:
ՀՀ–ն միացել է նաեւ "Արեւելք-Արեւմուտք Համաեվրոպական էկոլոգիական
համագործակցություն հանուն կայուն զարգացման" ծրագրին եւ նույն
պարտավորություններն է ստանձնել "Եվրոպա` նոր հարեւաններ" ծրագրի
շրջանակներում:
Մինչ այսօր ԿԶ ոլորտում իրականացվող գործունեությունը առավել ակտիվ
իրականացվում
է
հասարակայնության
(հասարակական
կազմակերպությունների)
նախաձեռնությամբ
եւ
կայուն
զարգացման
սկզբունքները նպատակաուղղված կերպով վերջերս են ընդգրկվում
կառավարության ռազմավարական ծրագրերում:
Ձեւավորվել է ԿԶ ոչ կառավարական խորհուրդը, մշակվել եւ հրատարակվել
է ՀՀ կայուն զարգացման հայեցակարգը (որի հիմնական մոտեցումներն ու
սկզբունքները հաստատվել են Ազգային համաժողովի կողմից եւ մտել են
"Ռիո+10" ՀՀ ազգային զեկույց), հրատարակվել են "Դեպի կայուն քաղաքներ"
ձեռնարկը, բազմաթիվ այլ ձեռնարկներ, կազմակերպվել սեմինարներ,
գիտաժողովներ, կլոր սեղաններ Ազգային ժողովում, Սահմանադրական
դատարանում, գիտական հաստատություններում եւ այլն:
2002թ.-ին ՀՀ-ում ստեղծվեց Կայուն զարգացման ազգային խորհուրդ,
պետական եւ հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների կազմով (սակայն
այն դեռեւս չի գործում, արդարության համար պետք է նշել, որ բազմիցս
հասարակական կազմակերպությունները նախաձեռնել են նրա գործարկման
գործընթացը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այն կանգ է առել):
ՀՀ համայնքների միությունը ակտիվ մասնակցում է համայնքների ԿԶ
միջազգային գործընթացին:
Հանրապետությունում չկան տեղական խորհուրդներ (բացառությամբ
Հրազդան
քաղաքի,
որը
Կոտայքի
մարզպետարանի,
Հրազդանի
քաղաքապետարանի եւ Հանուն կայուն զարգացման ասոցիացիայի համատեղ
ջանքերով ընդգրկվել է Կայուն քաղաքների միջազգային ցանցում), չի մշակվել
ԿԶ ազգային ռազմավարություն: Չհաջողվեց ՀՀ Սահմանադրության
փոփոխված տարբերակում ընդգրկել "կայուն զարգացումը"` որպես
սահմանադրական նորմ, եւ Եվրամիությանը ազգային զեկույց ներկայացնելիս
ՀՀ-ն ստիպված է նշել, որ կայուն զարգացման ոլորտում ինստիտուցիոնալ
փոփոխություններ դեռեւս չեն իրականացվել եւ ԵՄ-ՀՀ ԵՀՔ ԳԾ հավելվածի 4.3
Կայուն զարգացման խթանում մասով ստանձնած պարտավորություններում
աոաջընթաց
չկա:
Սակայն
քայլեր
են
ձեռնարկվել`
բարելավելու
բնապահպանական խնդիրների ինտեգրացումը քաղաքականության այլ
ոլորտներում` մասնավորապես կրթական ոլորտում: ՀՀ Կառավարության
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հավանությանն
է
արժանացել
"ՄԱԿ-ի
Եվրոպական
տնտեսական
հանձնաժողովի ռազմավարությունը հանուն կայուն զարգացման կրթության
ոլորտում", որն ընդունվել է Վիլնյուսում 2005թ.-ին: Մշակված է նաեւ
ցուցանիշների համակարգ, համաձայն որի` երկրները պետք է պատրաստեն
ազգային զեկույցներ տվյալ ոլորտում իրականացված գործունեության
վերաբերյալ:
Այս հարցում, ինչպես եւ ԿԶ ցուցանիշների ասպարեզում ՀՀ մասնագետները
գրանցել են բավականին առաջընթաց, քանի որ 1994թ.-ից Երեւանի պետական
համալսարանի
աշխարհագրական
եւ
քիմիական
ֆակուլտետներում
դասավանդվում է կայուն զարգացման տեսության եւ պրակտիկային նվիրված
դասընթաց, կա "Երկրաբնապահպանություն" դասընթացը, որն իր ծրագրում
տեղ է հատկացնում Կայուն զարգացման տեսությանը, եւ ԵՊՀ
մագիստրատուրայում, որպես պարտադիր առարկա` դասավանդում են
"Մարդկային զարգացման հիմունքներ" դասընթացը:
"Կայուն մարդկային զարգացման" ասոցիացիան ԵՊՀ-ի հետ համատեղ
հրատարակել է ձեռնարկ բուհերի համար, որն օգտագործվել է ԱՊՀ երկրների
մի շարք բուհերի կողմից: Կազմակերպվել են բազմաթիվ ազգային ու ռեգիոնալ
գիտաժողովներ, սեմինարներ, կլոր սեղաններ եւ այլն: Ասոցիացիան
հրատարակել է եւս 24 գիրք եւ ամսագիր, որոնք օգտագործվում են կայուն
զարգացմանը նվիրված դասընթացներում ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթական
համակարգերում: Վերջին տարիներին նման դասընթացներ կարդացվում են ՀՀ
մի շարք ԲՈՒՀ-երում:
4.6.4 Բնապահպանություն

Միջոցներ ձեռնարկել բնապահպանության լավ կառավարման համար
անհրաժեշտ պայմաններն ապահովելու համար եւ սկսել դրանց կիրառումը`








ուժեղացնել
վարչական
կառույցները
եւ
ընթացակարգերը`
բնապահպանությանը
առնչվող
խնդիրների
ռազմավարական
ծրագրավորումը, ինչպես նաեւ համապատասխան մասնակիցների միջեւ
համակարգումն ապահովելու նպատակով,
սահմանել ընթացակարգեր բնապահպանական տեղեկատվության
մատչելիության եւ հասարակայնության մասնակցության վերաբերյալ`
այդ թվում կիրառելով Օրհուսի կոնվենցիան,
պատրաստել կանոնավոր հաշվետվություններ շրջակա միջավայրի
վիճակի մասին,
ամրապնդել շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության
գնահատման կառույցներն ու գործառությունները,
ստեղծել հաղորդակցական ռազմավարություններ բնապահպանության
քաղաքականության
առավելությունների
մասին,
աջակցել
քաղաքացիական հասարակության դերակատարներին եւ տեղական
իշխանություններին:

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում բնապահպանության լավ
կառավարում ապահովելու համար կատարվել են կառուցվածքային որոշ
փոփոխություններ: Փոփոխությունների արդյունքում տարանջատվել են
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քաղաքականության մշակման եւ իրականացման գործառույթները եւ դրանց
համար պատասխանատու ստորաբաժիններն ու կազմակերպությունները:
ՀՀ կառավարության որոշմամբ բնապահպանության նախարարության
աշխատակազմի հիդրոօդերեւութաբանության եւ շրջակա միջավայրի
մոնիթորինգի գործակալությունը վերակազմակերպվել է օդերեւութաբանության
եւ մթնոլորտի աղտոտվածության մոնիթորինգի բաժնի` նախարարության
աշխատակազմի
կառուցվածքային
ստորաբաժանման
կարգավիճակով,
անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության եւ
օգտագործման գործառույթներն իրականացնող "Հայանտառ" պետական փակ
բաժնետիրական
ընկերությունը
ՀՀ
կառավարության
որոշմամբ
վերակազմակերպվել
է
"Հայանտառ"
պետական
ոչ
առեւտրային
կազմակերպության եւ տեղափոխվել
Հայաստանի Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարարության ենթակայության տակ` անտառների
նկատմամբ վերահսկողության գործառույթները թողնելով Հայաստանի
Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը, ստեղծվել է
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" պետական ոչ առեւտրային
կազմակերպությունը, որը գործում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության
ենթակայությամբ, "Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" պետական ոչ
առեւտրային կազմակերպությունը, որը գործում է ՀՀ բնապահպանության
նախարարության ենթակայությամբ:
Օրհուսի Կոնվենցիայի վավերացումից ի վեր ՀՀ-ում սկիզբ է դրվել
գործընթացի, որն իրականացվող բոլոր պետական նշանակության ծրագրերում
ապահովելու է տեղեկատվության մատչելիության եւ հանրային իրազեկման
խնդիրների ներառումը:
Անցկացվել են բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնց նպատակներից է եղել
հանրային իրազեկության բարձրացումը. այդ գործընթացում մեծ ակտիվություն
են ցուցաբերում բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները:
Ստեղծվել են հասարակական դաշինքներ, որոնք ակտիվ մասնակցում են
բնապահպանական ոլորտում տարվող քաղաքականության մշակման
գործընթացին եւ իրենց ուժերի չափով պայքարում զանազան խախտումների,
անօրեն գործունեության դեմ:
ՀՀ նախարարությանն առընթեր գործում են մի շարք ինտերնետային կայքեր,
որոնք պարունակում են բնապահպանական տեղեկատվություն: Մշակվել եւ
հրապարակվել
են համապատասխան
նյութեր
թե' հասարակական
կազմակերպությունների, թե' պետական մարմինների կողմից:
ԵԱՀԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ Երեւանում եւ ՀՀ չորս
մարզերում
ստեղծվել
են
Հասարակական
բնապահպանական
տեղեկատվության
կենտրոններ
(Օրհուս
կենտրոններ.
եւս
երեքը
նախատեսվում է): Կոնվենցիայի քարտուղարություն է ներկայացվել Օրհուսի
Կոնվենցիայի դրույթների իրականացման վերաբերյալ 2-րդ Ազգային Զեկույցը:
Այն ընդունվել է Քարտուղարության կողմից եւ ներկայացվելու է Կոնվենցիայի
Կողմերի 3-րդ հանդիպմանը, որը կայանալու է 2008թ հունիսին Ռիգայում
(Լատվիա):

Միջոցներ ձեռնարկել շրջակա միջավայրի վատթարացումը կանխարգելելու,
մարդու առողջության պաշտպանության եւ բնական ռեսուրսների բանական
օգտագործման
ուղղությամբ`
Յոհաննեսբուրգի
գագաթաժողովի
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շրջանակներում
համապատասխան.






ձեռք

բերված

պայմանավորվածություններին

մշակել օրենսդրություն եւ հիմնական ընթացակարգեր ու ապահովել
բնապահպանության
համակարգի
առանցքային
ոլորտների
պլանավորումը` ներառելով մասնավորապես բնապահպանական
ազգային գործողությունների ծրագրում սահմանված ոլորտները
(հստակեցնել բնագավառները. դրանք, օրինակ, կարող են ընդգրկել օդի
որակը, ջրի որակը, թափոնների կառավարումը եւ բնության
պաշտպանությունը),
ամրապնդել
վարչական
կարողությունները,
ներառյալ
թույլտվությունների հատկացման, ինչպես նաեւ իրականացման եւ
վերահսկման համար,
շարունակել մշակել եւ իրականացնել առկա ազգային ծրագրերը եւ
նախագծերը կենսաբազմազանության եւ հատուկ հսկվող տարածքների,
ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման, թափոնների
կառավարման, անապատացման ոլորտներում:

ՀՀ կառավարությունը պարտավորվել է իրականացնել մի շարք
բարեփոխումներ, որոնք նպատակ ունեն հզորացնել երկրի ընդհանուր
զարգացումը եւ ճանապարհ հարթել դեպի Եվրամիություն` օգտագործելով ԵՄ
անդամակցության
մեթոդաբանությունը:
Բնապահպանական քաղաքականության ուղղություններն ամրագրված են
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով եւ իրականացվում են
համապատասխան
ինստիտուցիոնալ
հզորությունների
միջոցով:
Բնապահպանության ոլորտում ՀՀ կողմից տարվող քաղաքականությունը
հիմնականում ձեւավորվել է միջազգային պայմանագրերի պահանջների հիման
վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն,
միջազգային պայմանագրերն ունեն բարձրագույն իրավաբանական ուժ: ՀՀ
կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերը հանրապետության
իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են, եւ եթե դրանցում սահմանված
են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կիրառվում են
պայմանագրի նորմերը: Միջազգային պայմանագրերի նորմերը ենթակա են
անմիջական կիրառման Հայաստանի Հանրապետությունում:
ՀՀ-ն ստորագրել-վավերացվել է շուրջ 17 միջազգային եւ տարածաշրջանային
կոնվենցիաներ, որոնց անդամակցում է: Մասնավորապես անդամակցել է
Կլիմայի փոփոխության Կիոտոյի արձանագրությանը, Օրհուսի կոնվենցիային,
Լանդշաֆտների Եվրոպական կոնվենցիային, Եվրոպայի վայրի բնության եւ
բնական միջավայրի պահպանության մասին Բեռնի կոնվենցիային եւ այլն:
Հայաստանում բնապահպանական խնդիրներում բացի Բնապահպանության
նախարարությունից ներգրավված են մի շարք այլ նախարարություններ,
ինչպիսիք
են
Ֆինանսների
եւ
էկոնոմիկայի,
Առողջապահության,
Գյուղատնտեսության, Ներքին գործերի, Արդարադատության եւ Պետական
եկամուտների նախարարությունները:
Վերջին տարիներին Հայաստանը զգալի առաջընթաց է ունեցել իր
օրենսդրական դաշտը Եվրոպական միասնական շուկայի նորմերին
համապատասխանեցնելու հարցում:
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Հայաստանի
Հանրապետության
բնապահպանության
բնագավառը
կանոնակարգող օրենսդրությունը սկսել է ձեւավորվել 1991թ.: Այս տարիների
ընթացքում ընդունվել են 27 օրենսգրքեր եւ օրենքներ ու դրանց կիրարկումն
ապահովող բազմաթիվ ենթաօրենսդրական ակտեր, իսկ 2000թ. հետո
ընդունված օրենսգրքերից եւ օրենքներից 6-ն ընդունվեցին 90-ական
թվականներին
ընդունած
օրենքների
փոխարեն
եւ
ԵՄ-Հայաստան
օրենսդրությունների մոտարկման շրջանակներում: Այս կոնտեքստում
ընդունվեցին նոր ՀՀ հողային օրենսգիրքը, ՀՀ ջրային օրենսգիրքը, "Ընդերքի
մասին" ՀՀ օրենսգիրքը, ՀՀ անտառային օրենսգիրքը, ինչպես նաեւ մշակվել են
"Բնապահպանական ֆոնդի մասին" ՀՀ օրենքի, "Բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների մասին" ու "Բնապահպանական փորձաքննության
մասին", "Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին", "Կենդանի
վերափոխված օրգանիզմների գործածության մասին" ՀՀ նոր օրենքների
նախագծերը: Ինչպես նաեւ 1996թ. սեպտեմբերի 24-ի "Աղտոտման
ինտեգրացված կանխման եւ հսկողության մասին" Խորհրդի թիվ 96/61/EC
դիրեկտիվի դրույթների ապահովման շրջանակներում` "Բնապահպանական
օրենսդրության
պահանջների
կատարման
նկատմամբ
ինքնահսկում
իրականացնելու մասին" ՀՀ օրենքների նախագիծը:
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական հիմնական բացերից մեկը
բնապահպանության ոլորտի ընդհանուր քաղաքականության շրջանակների
օրենսդրական կարգավորումն է, որը կերաշխավորեր շրջակա միջավայրի
առանձին բաղադրիչների համալիր կառավարումը եւ կապահովեր միջազգային
պայմանագրերով ամրագրված ընդհանուր բնույթ կրող այնպիսի խնդիրների
լուծման միասնական մոտեցումները, ինչպիսին են քաղաքականության,
ծրագրերի, ռազմավարությունների ու զեկույցների մշակումը, կայուն
զարգացումը, կայուն կառավարումը, կայուն օգտագոր-ծումը (պահպանումը),
ստանդարտների, մեթոդների ու նորմատիվների կիրառումը, տեխնոլոգիաների
փոխանցումը,
փոխանակումն
ու
կիրառումը,
մոնիտորինգի
եւ
ուսումնասիրությունների
իրականացումը,
տեղեկատվության
հավաքը,
ներկայացումն ու փոխանակումը եւ այլն:
Հայաuտանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը
մշակում եւ իրականացնում է Շրջակա միջավայրի պահպանության ու բնական
ռեuուրuների oգտագործման բնագավառի պետական քաղաքականությունը:
Մշակվել (վերանայվել/վերանայման փուլում են), հրապարակվել եւ
իրականացման
փուլում
են
"Շրջակա
միջավայրի
պահպանության
գործողությունների ազգային ծրագիրը", "Սեւանա լճի էկոլոգիական
հավասարակշռության
վերականգնման
ծրագիրը",
"Աղքատության
հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը", "Կոռուպցիայի դեմ պայքարի
ծրագիրը", "Հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը", "Հայաստանի
Հանրապետության
ազգային
անվտանգության
ռազմավարության
ապահովմանն
ուղղված
ՀՀ
բնապահպանության
նախարարության
գործունեության հիմնական ուղղությունների նախագիծը" եւ այլն:
Աշխատանքներ են տարվել առանձին ոլորտներում (մշակվել են շրջակա
միջավայրի ոլորտների գործողությունների ծրագրեր եւ ռազմավարություններ
անապատացման, կենսաբազմազանության եւ հատուկ պահպանվող գոտիների,
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օզոնային շերտը քայքայող նյութերի, ինտեգրացված ջրային ռեսուրսների
կառավարման եւ կայուն օրգանական աղտոտիչների վերաբերյալ):
Բնականաբար, նշվածը կարող է խոսել այն հանգամանքի մասին որ ՀՀ-ն չի
թերանում իր միջազգային պարտավորություններում, նա ակտիվ անդամակցում
է
զանազան
կոնվենցիաների,
արձանագրությունների,
կատարում
բնապահպանական ոլորտի օրենսդրական փոփոխությունները, սակայն նշված
առաջընթացը լոկ փաստաթղթային բնույթ է կրում, ցավոք իրականությունն այլ
է. անընդհատ ոտնահարվում եւ խախտվում են թե' միջազգային
կոնվենցիաները, թե' օրենքները, որի հետեւանքով էլ ՀՀ-ում առկա են
բնապահպանակա լուրջ հիմնախնդիրներ:

Բնապահպանության հարցերում համագործակցության բարելավում`










կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Կիոտոյի արձանագրությամբ եւ
ՄԱԿ-ի
շրջանակային
կոնվենցիայով
սահմանված
դրույթների
կենսագործում,
ապահովել
ակտիվ
մասնակցություն
Եվրամիության
Ջրային
նախաձեռնության ծրագրի մաս կազմող Արեւելյան Եվրոպայի, Կովկասի
եւ Կենտրոնական Ասիայի ենթածրագրում,
վավերացնել
Շրջակա
միջավայրի
մասին
ՄԱԿ-Եվրոպական
տնտեսական հանձնաժողովի (ECE) շրջանակներում համապատասխան
կոնվենցիաները,
սահմանել հարեւան պետությունների հետ տարածաշրջանային սերտ
համագործակցության հնարավորությունները մասնավորապես ջրային
ոլորտում,
հնարավոր
մասնակցություն
Եվրոպական
բնապահպանական
գործակալության առանձին ծրագրերում:

Հայաստանի Հանրապետությունը 1991թ. անկախ պետություն հռչակվելուց ի
վեր ակտիվորեն ներգրավվել է բնապահպանության ոլորտի գլոբալ եւ
տարածաշրջանային գործընթացներում եւ համագործակցում է կառույցների
(GEF, WB, EU, USAID, UNECE, UNDP, UNEP, UNIDO, Council of Europe, OECD,
OSCE, GWP, REC, BSEC WHO) եւ օտարերկրյա պետությունների հետ:
ՀՀ-ն անդամակցում է 16 գլոբալ (Կլիմայի փոփոխության Կիոտոյի
Արձանագրությունը, Օրհուսի կոնվենցիան, Լանդշաֆտների Եվրոպական
կոնվենցիային, Եվրոպայի վայրի բնության եւ բնական միջավայրի
պահպանության
մասին
Բեռնի
կոնվենցիային
եւ
այլն)
եւ
11
տարածաշրջանային
միջազգային
բազմակողմանի
բնապահպանական
համաձայնագրերին:
Ներկայումս
քննարկվում
են
եւս
մի
շարք
համաձայնագրերին միանալու խնդիրները:
ՀՀ-ն,
ակտիվորեն
ընդգրկվելով
Եվրոպայի
տարածաշրջանի
բնապահպանական գործունեությանը, ընդլայնել է իր մասնակցությունը
Եվրոպական խոշորագույն բնապահպանական գործընթացներին, ինչպիսիք են
"Շրջակա միջավայրը Եվրոպայի համար", "Շրջակա միջավայր եւ
առողջություն",
"Կրթություն
հանուն
կայուն
զարգացման":
Հայաստանը,
ակտիվ
մասնակցելով
բազմաթիվ
համաժողովների
նախապատրաստական գործընթացներին եւ հիմնական քաղաքական
փաստաթղթերի մշակմանը` մասնավորապես Բելգրադյան համաժողովին,
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որդեգրել է ընդունած որոշումները որպես ուղեցույց` երկրի հետագա տարիների
բնապահպանական ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար: Հայաստանը
ակտիվացրել է նաեւ մասնակցությունը մի շարք տարածաշրջանային
նախաձեռնությունների իրագործմանը` ԵՄ Ջրային նախաձեռնություն, Շրջակա
միջավայր եւ անվտանգություն: Նախապատրաստվում են նշված ոլորտի
համագործակցության ուղղությունների զարգացման շուրջ Տաեքսի ծրագրերով
սեմինարների եւ այլ աշխատանքների ձեւակերպումները: Մշակվել եւ
ներկայացվել է նաեւ TWINNING ծրագրի հայտը:
Հայաստանի համար Կիոտոյի Արձանագրությանն անդամակցելը բացում է
հեռանկարներ տնտեսության շատ ոլորտներում (հատկապես էներգետիկայում),
գյուղատնտեսության եւ անտառտնտեսության
կայուն
կառավարման,
անտառվերականգնման եւ անտառապատման, թափոնների վերամշակման
ծրագրերում շահավետ միջազգային համագործակցություն իրականացնելու
համար: Հաստատվել են Կիոտոյի արձանագրության Մաքուր զարգացման
մեխանիզմների հետեւյալ նախագծերը` 1. "Արգիչի" ՓՀԷԿ-ի ՄԶՄ նախագիծը, 2.
"Ջրազոր" ՓՀԷԿ-ի ՄԶՄ նախագիծը, 3. շարունակվել են Նուբարաշենի
աղբավայրից մեթանի օգտահանման ՄԶՄ նախագծի համակարգման
աշխատանքները, 4. Լուսակերտի թռչնաբուծական ֆաբրիկայի կենսագազի
օգտահանման ՄԶՄ նախագիծը հաստատվել է ՄԶՄ միջազգային գործադիր
մարմնի կողմից, ընթացքում են նաեւ եւս 7 նախագիծ:
Իրականացվում են "Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի փոխարինում"
ծրագրի աշխատանքները: Արդյունաբերական սառնարաններ արտադրող
ՍԱԳԱ գործարանում եւ աէրոզոլներ արտադրող "Երկենցաղքիմ" գործարանում
տեղադրվել են օզոնաանվտանգ նյութերով աշխատող հոսքագծեր:
Հատուկ
նշանակություն
է
տրվում
տարածաշրջանային
համագործակցությանը Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական
կենտրոնի գործունեության շրջանակներում:
Շարունակվում է փոխգործակցությունը առանձին երկրների հետ, որոնց թվում
են Վրաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ուկրաինան, Իրանի Իսլամական
Հանրապետությունը, Գերմանիայի Դաշնությունը, ԱՄՆ-ն, Ճապոնիան,
Շվեդիան եւ այլն:
ՀՔ ԳԾ-ով նախատեսված` 2007թ. ընթացքում
իրականացվելիք առաջնայնությունների ու միջոցառումների
կատարման վիճակը
2007 թվականի ընթացքում իրականացվելիք առաջնայնությունների եւ
միջոցառումների ցանկի 21 Բնապահպանությանն առնչվող խնդիրների
ծրագրավորում բաժնում ներկայացված են ԵՀՔ ԳԾ շրջանակներում ՀՀ
կառավարության 2007թ. ընթացքում իրականացվելիք միջոցառումները,
մասնավորապես`
21.1 մշակել շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործողությունների 2-րդ
ազգային ծրագիրը,
21.2 ընդունել ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի
ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման արձանագրության կիրարկման
ազգային ռազմավարությունը,
21.3 մշակել ընդերքի եւ հանքային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման
ռազմավարությունը,
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21.4 պատրաստել տեղեկանք Կիոտոյի արձանագրության իրականացման,
ներառյալ Մաքուր զարգացման մեխանիզմի ծրագրերի նախապատրաստմանն
ու իրականացմանն ուղղված քայլերի վերաբերյալ:
Ստորեւ տրված է այն միջոցառումների վիճակը, որոնց կատարման համար
որպես
պատասխանատու
գերատեսչություն
է
սահմանված
ՀՀ
Բնապահպանության նախարարությունը:
1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործողությունների 2-րդ ազգային
ծրագրի մշակում / մշակվել է, եւ նախագիծը տրվել է Կառավարություն`
հաստատման:
1998թ. ՀՀ կառավարության կողմից հավանության էր արժանացել Շրջակա
միջավայրի պահպանության գործողությունների առաջին ազգային ծրագիրը
(ՇՄՊԳԱԾ-1): Այն ՀՀ առաջին բնապահպանական ռազմավարական
շրջանակային
պլանային
փաստաթուղթն
էր,
որը
հասցեագրեց
բնապահպանական խնդիրները, մշակեց գործողությունների համալիր ծրագիր`
դրանք լուծելու համար:
Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել որ ՇՄՊԳԱԾ-1-ի իրականացումը
ապահովվել է տարբեր տոկոսաչափերով: Նշանակալի արդյունքներ են
գրանցվել
բնապահպանական
օրենսդրության
եւ
կարգավորման
բնագավառներում, բնագավառային ռազմավարությունների եւ զարգացման
ծրագրերի մշակման ու իրականացման մասով: Մշակվել են Ջրային
ռեսուրսների համապարփակ կառավարման ծրագիր, Կենսաբազմազանության
ռազմավարություն եւ գործողությունների ծրագիր, Անապատեցման դեմ
պայքարի ազգային գործողությունների ծրագիր, Ազգային անտառային
քաղաքականություն ու ռազմավարություն եւ այլն: Իրականացված մի շարք
ռազմավարական եւ պիլոտային ծրագրերը համահունչ են ՀՀ կառավարության
ռազմավարական նպատակներին, այդ թվում Աղքատության հաղթահարման
ազգային ծրագրի նպատակներին:
ՇՄՊԳԱԾ–2-ի նախապատրաստման անհրաժեշտությունը պայմանավորված
է ՇՄՊԳԱԾ 1-ի ընդունումից մինչեւ օրս տեղի ունեցած փոփոխություններով, ոչ
միայն բնապահպանության այլ նաեւ տնտեսական, սոցիալական ոլորտներում:
Բնության պահպանությունը դինամիկ է, իսկ ՇՄՊԳԱԾ 1-ը` որպես
շրջանակային ռազմավարական փաստաթուղթ, չէր նախատեսում դրա
պարբերաբար թարմացումը:
ՇՄՊԳԱԾ–2-ը հասցեագրում է բնապահպանական ներկայիս խնդիրները,
նախատեսում այն ժամանակահատվածը, երբ այդ խնդիրները կիրականանան,
այդ խնդիրներն իրականացնելու ռազմավարական մոտեցումները եւ այլն:
ՇՄՊԳԱԾ–2-ը նախատեսում է առավել համակարգված դարձնել
բնապահպանության ոլորտում առկա եւ առաջիկա բնագավառային
ռազմավարություններն ու գործողությունների ծրագրերը, անդրադառնալ
ինչպես հայտնի, այնպես էլ նոր բացահայտված խնդիրների լուծմանը` հաշվի
առնելով
բնապահպանության
ոլորտում
ՀՀ
միջազգային
պարտավորությունները:
2. Ընդունել ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի
ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման արձանագրության կիրարկման
ազգային ռազմավարությունը
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Ազգային ռազմավարության նախագիծը մշակվել է 2005թ., եւ ԵՄ-Հայաստան
օրենսդրական դաշտի մոտարկման հետ կապված` դեռ չի ընդունվել, այն
ընդգրկվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2008 թվականի գերակա
խնդիրներում:
3. Մշակել ընդերքի եւ հանքային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման
ռազմավարություն
Մշակվել եւ այժմ լրամշակման փուլում է գտնվում "Հայաստանի
Հանրապետության ընդերքի ազգային քաղաքականությունը եւ զարգացման
ռազմավարությունը", որը ռազմավարական (հայեցակարգային) նշանակություն
ունի:
4. Պատրաստել տեղեկանք Կիոտոյի արձանագրության իրականացման,
ներառյալ Մաքուր զարգացման մեխանիզմների ծրագրի նախապատրաստմանն
ու իրականացմանն ուղղված քայլերի վերաբերյալ
Համապատասխան տեղեկանքը պատրաստվել է, որտեղ տրված է Կիոտոյի
արձանագրության
իրականացման,
ներառյալ
Մաքուր
զարգացման
մեխանիզմների ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանն ուղղված
քայլերի վերաբերյալ, նշենք, որ ընթացքի մեջ են եւ (ՄԶՄ) հաստատված`
1. Նուբարաշենի կոշտ կենցաղային թափոնների` աղբավայրից կենսագազի
օգտահանման եւ էլեկտրաէներգիայի ստացման ՄԶՄ նախագիծը,
2. Լուսակերտի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում կենսագազի գործարանի
ՄԶՄ նախագիծը,
3. լիազոր մարմնի (խորհրդի) կողմից հաստատվել է եւ "Եղեգիս փոքր ՀԷԿ"ի ՄԶՄ նախագիծը,
4. "Ցեմենտի
արտադրության
տեխնոլոգիական
գործընթացի
օպտիմալացում եւ էներգախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրում"
Հրազդանի ցեմենտի գործարանում,
5. "Սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունում բնական գազի փոխարինում
բուտադիենով" Նաիրիտ գործարանում:

Լիլիթ Սարգսյան
"Հայաստանում ԵՀՔ ԳԾ
մոնիթորինգ" ծրագրի փորձագետ
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