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 Զե կույ ցը պատ րաստ վել է Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի և ՄՄԿ զար գաց ման հիմ ա դրա մի կող մից ֆի նան
սա վոր վող «Ա ջակ ցու թյուն՝ Հա յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ար
դյու նա վետ կա ռա վար ման մե խա նիզմ ե րի ստեղծ մա նը» տա րա ծաշր ջա նային ծրա գրի և ՄՄԿ զար գաց ման 
հիմ ա դրա մի կող մից ֆի նան սա վոր վող « Հա յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման ու վե
րա դար ձի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման՝ պե տա կան կա ռույց նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում» տա րա ծաշր
ջա նային ծրա գրի շր ջա նակ նե րում:

Գ նա հա տումն ի րա կա նաց րել և զե կույ ցը կազ մել է Սեր գեյ Բրես տո վից կին

 Զե կույ ցում ներ կա յաց ված կար ծիք նե րը ար տա հայ տում են հե ղի նա կի տե սա կե տը և կա րող են չհա մընկ նել Միգ
րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան (ՄՄԿ) տե սա կե տին: Սույն զե կույ ցում օգ տա գործ ված ձևա կեր պում
ներն ու ներ կա յաց ված նյու թը չեն կա րող հա մար վել որ ևէ ե րկ րի, տա րած քի, քա ղա քի կամ շր ջա նի կամ դրա 
իշ խա նու թյուն նե րի կամ սահ ման նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ ՄՄԿի կող մից որ ևէ կար ծի քի 
ար տա հայ տում:

ՄՄԿ–ն հա վա տա րիմ է այն սկզ բուն քին, որ մար դա սի րա կան սկզ բունք նե րի վրա հիմն ված ու կա նո նա կարգ
ված միգ րա ցի ան շա հա վետ է միգ րանտ նե րի և հա սա րա կու թյան հա մար։ ՄՄԿ –ի՝ որ պես միջ կա ռա վա րա կան 
մարմն ի փոխ գոր ծակ ցու թյու նը մի ջազ գային հան րու թյան իր գոր ծըն կեր նե րի հետ ու ղղ ված է միգ րա ցի այի ո լոր
տի գոր ծառ նա կան մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հար մանն ա ջակ ցե լուն, միգ րա ցի այի հետ կապ ված խն դիր նե րի 
խոր ը մբռ նու մը խթա նե լուն, միգ րա ցի այի մի ջո ցով սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց մա նը նպաս տե լուն, ի նչ պես 
նաև միգ րանտ նե րի մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը պահ պա նե լուն ու բա րե կե ցու թյունն ա պա հո վե լուն։

  Հ րա տա րա կիչ՝  Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյուն.
   Հա յաս տան, ք. Եր ևան, 0010, ՄԱԿի գրա սե նյակ, Պետ րոս Ա դա մյան փ. 14, 1ին հարկ
   Հեռ.՝ (+374 10) 58 56 92 
  Ֆաքս՝ (+374 10) 54 33 65 
  http://www.iom.int

© 2014 Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն (ՄՄԿ)

 Բո լոր ի րա վունք նե րը պահ պան ված ե ն։ Սույն հրա տա րա կու թյան ոչ մի մաս չի կա րող վե րար տադր վել, պահ
վել տե ղե կատ վա կան –ո րո նո ղա կան հա մա կար գում կամ փո խանց վել որ ևէ ձևով կամ մի ջո ցով՝ է լեկտ րո նային, 
մե խա նի կա կան, լու սա պատ ճե նա հան ման, գրառ ման կամ այլ կերպ՝ ա ռանց հրա տա րակ չի նախ նա կան գրա
վոր հա մա ձայ նու թյան։



3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան....................................................................................................................5

1. Նախադրյալներն ու մեթոդաբանությունը ..............................................................6
1.1 Նե րա ծու թյուն  ..............................................................................................................6
1.2 Մե թո դա բա նու թյու նը ..................................................................................................... 7

2. Հետընդունմանն առնչվող ստանդարտները. Միգրացիոն քաղաքականությանն 
առնչվող եվրոպական մոտեցումը և հետընդունման դերը այդ շրջանակում .............9

3. Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակի 
գնահատում .........................................................................................................15
3.1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի ո լոր տում ըն դուն ված ը նդ հա նուր  

մի տումն երն ու ու ղ ղու թյուն նե րը ......................................................................................15
3.2 Աշ խա տան քային միգ րա ցի ան  ........................................................................................15
3.3  Դե պի Հա յաս տան ներ գաղ թը ........................................................................................17

4. Միգրացիոն քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում  ................19
4.1 Ը նդ հա նուր նկա րա գի րը  ................................................................................................19
4.2 Հա յաս տա նի ին տեգ րու մը ԵՄի ն ...................................................................................21
4.4  Հա յաս տա նը եվ րա սի ա կան միգ րա ցի ոն հա մա կար գում ................................................... 22
4.4  Վե րա դար ձի միգ րա ցի այի և վե րաին տեգր ման հար ցում Հայաս տա նի կող մից  

որ դեգր ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րը ............................................................................ 23

5. Օրենսդրությունը ................................................................................................ 25
5.1  Սահ ման նե րի կա ռա վա րու մը և ներ գաղ թի նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը  ................................ 26
 5.2 Ան ձի ի նք նու թյան կա ռա վա րու մը և ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը ................................. 27

Անձ նա գի րը  ........................................................................................................... 27
 Վի զան .................................................................................................................. 28

5.3 Երկ րում գտն վե լը և աշ խա տան քը ................................................................................. 28
5.4 Ար տաք սու մը և պա հու մը  .............................................................................................. 29
5.5  Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ............................................................................ 32

6. Վարչական կառուցվածքը ................................................................................... 34
6.1  Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը (ՄՊԾ) ............................................................... 34
6.1  Սահ ման նե րի կա ռա վա րու մը և ներ գաղ թի հս կո ղու թյու նը  ................................................. 36

 Հա տուկ կա ցա րան նե րը ........................................................................................... 36
 Սահ մա նային է լեկտ րո նային կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան (ՍԷԿՏ) հա մա կարգ  ....... 37

6.2 Ան ձի ի նք նու թյան կա ռա վա րու մը և ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը ................................. 38
 6.3 Ար տաք սու մը և կա լա նա վո րու մը  .................................................................................... 38



4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

7. Հետընդունման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի՝ ՀՀ և ԵՄ միջև 
հետընդունման համաձայնագրերի վերլուծությունը  ............................................. 39

8. Հետընդունման արդյունավետ մեխանիզմների սահմանման հետ կապված  
կարիքների գնահատումը .....................................................................................41
8.1 Եզ րա կա ցու թյուն ներ .....................................................................................................41
8.2 Ա ռա ջար կու թյուն ներ  .................................................................................................... 43

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի ներ մու ծու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան  
միգ րա ցի այի կա ռա վար ման հա մա կար գը  .................................................................. 43
Ի րա վա կան դաշ տը ................................................................................................. 43
 Վար չա կան կա ռուց ված քը ....................................................................................... 43
 Դի տանց ման հա մա կար գը ...................................................................................... 43
 Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ամ րապն դու մը ......................................... 44
 Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կար գա վոր ման մե խա նիզ մի մշա կու մը  ....... 45
 Վե րա պատ րաս տու մը ............................................................................................. 45

Հավելված Ա. Հայաստանի Հանրապետությունում հետընդունման գործընթացի 
կառավարման վերաբերյալ ուսումնասիրության և կարիքների գնահատման 
տեխնիկական առաջադրանք .............................................................................. 48

Բ հավելված. Հայաստանի առաքելության՝ հետընդունման գործընթացի կառավարմանն 
առնչվող կարիքների գնահատման օրակարգ....................................................... 54



5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Նախաբան
« Հա յաս տա նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման հար ցի հե տա զո տու թյուն ու դրան ա ռնչ վող 

կա րիք նե րի գնա հա տում» մի ջո ցա ռումն ի րա կա նաց վել է ՄՄԿ –ի կող մից ի րա կա նաց վող «Ա ջակ ցու թյուն Հա
յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կա
ռա վար ման հա մա կար գի ձևա վոր մա նը» տա րա ծաշր ջա նային ծրա գրի շր ջա նակ նե րում, ո րի ֆի նան սա վո րումն 
ա պա հո վում են Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը, ՄՄԿ զար գաց ման հիմն ա դրա մը, Շվեյ ցա րի այի ու Բել գի այի 
Կա ռա վա րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ՄՄԿ զար գաց ման հիմն ա դրա մի կող մից ֆի նան սա վոր վող՝ « Հա յաս տա
նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման և վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման 
հա մար պե տա կան կա ռույց նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում» տա րա ծաշր ջա նային ծրա գի րը։ 

Հե տա զո տու թյան մեջ ու սումն ա սիր վում են հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման ու Հա յաս տա նի 
կող մից՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի ի րա կա նաց ման հար ցե րը. դրա նում շեշ տը դր վում է Հա
յաս տա նում գոր ծող օ րենսդ րու թյան և հե տըն դուն ման գոր ծե րի ձևա վոր ման հար ցում պե տա կան տար բե րի 
մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան, ի նչ պես նաև հե տըն դուն ման մա սին Հա յաս տա նի հա մա ձայ նա գրե
րի ի րա կա նաց ման գոր ծե լա կեր պի վրա։ Հե տա զո տու թյան մեջ ա ռա ջար կու թյուն ներ են ներ կա յաց վում հե տըն
դուն ման գոր ծե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման տա րաբ նույթ հայե ցա կե տե րի վե րա բե րյալ։ Հե տա զո տու թյան 
հի ման վրա կազմ վել է ՄՄԿ –ի « Հե տըն դուն ման մա սին ձեռ նար կը» (“READMIT Manual”) և ՄՄԿ –ի կող մից 
մշակ ված՝ հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ թվային դա սըն թա ցը։ 

Նախ քան եզ րա փա կու մը Հե տա զո տու թյան շուրջ դի տար կումն եր են կա տա րել հե տըն դուն ման գոր ծըն
թա ցի կա ռա վար ման ո լոր տում ներգ րավ ված՝ Հա յաս տա նի պե տա կան մար մին ներն ու միջ կա ռա վա րա կան 
հիմն ա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ 

Մենք կցան կա նայինք ե րախ տա գի տու թյուն հայտ նել Ծրա գրի հո վա նա վոր նե րին, Եվ րո պա կան մի ու թյա
նը և ՄՄԿ զար գաց ման հիմն ա դրա մին Հա յաս տա նում միգ րա ցի այի ու հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա
վար ման հա մար տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հնա րա վո րու թյան և Հե տա զո տու թյան կա տար
ման նպա տա կով տրա մադր ված ֆի նան սա կան օ ժան դա կու թյան հա մար։ 

Բարձր գնա հա տան քի է ար ժա նի այն ար դյու նա վետ աշ խա տան քը, ո րը կա տա րել են Հե տա զո տու թյան 
հե ղի նակ պրն Սեր գեյ Բրես տո վից կին, Ծրա գրի ղե կա վար տկն Քրիս տի նա Գալս տյա նը և Հա րա վար ևե լյան, 
Ար ևե լյան Եվ րո պայի և Կենտ րո նա կան Ա սի այի հար ցե րով ՄՄԿ տա րա ծաշր ջա նային գրա սե նյա կի աշ խա
տա կից նե րը (հատ կա պես տկն Կա տա րի նա Լու գո ֆե րը), ո րոնք բո լո րը ներդ րում են ու նե ցել Հե տա զո տու թյան 
ի րա կա նաց ման գոր ծում։ 

ՄՄԿ –ը ար դյու նա վետ կեր պով չէր ի րա կա նաց նի իր ստանձ նած ա ռա ջա դրան քը ա ռանց Հա յաս տա նի 
Կա ռա վա րու թյան, մաս նա վո րա պես՝ Հա յաս տա նի Ոս տի կա նու թյան, Հա յաս տա նի Ազ գային ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյան, Հա յաս տա նի Պե տա կան միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան, Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րա րու թյան, Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան, Հա յաս տա նի ար դա րա դա տու թյան նա
խա րա րու թյան ան գնա հա տե լի ա ջակ ցու թյան, ո րոնք օ ժան դա կե ցին փոր ձա գե տին ըն դու նե լու և ու ղ ղոր դե լու 
հար ցում։ Մենք կցան կա նայինք նաև շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել Հա յաս տա նում ՄԱԿ –ի Փախս տա կան նե րի 
հար ցե րով գլ խա վոր հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կին, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նում ԵՄ պատ վի րա կու թյա նը և 
Եր ևա նում Բուլ ղա րի այի, Գեր մա նի այի, Լիտ վայի, Ռու սաս տա նի և Շվեյ ցա րի այի դես պա նու թյուն նե րին նրանց 
ան գնա հա տե լի դի տո ղու թյուն նե րի ու ու ղ ղորդ ման հա մար։ 

Մենք վս տահ ե նք, որ Հե տա զո տու թյան հիմն ա կան ար դյունք ներն օգ տա կար կլի նեն հե տըն դուն ման 
գոր ծե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար։

 
Ի լո նա ՏերՄի նա սյան
Գլ խա վոր գրա սե նյակ
 Հա յաս տա նում ՄԿԿի ա ռա քե լու թյուն
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1. Նախադրյալներն ու մեթոդաբանությունը

1.1 Նե րա ծու թյուն 

2013 թվա կա նի ապ րի լի 19 –ին Բրյու սե լում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան 
միջև ստո րագր վեց Հա մա ձայ նա գիր «Ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ»։ 
ԵՄ –ի կող մից հա մա ձայ նա գի րը ստո րա գրել են ԵՄ –ում Իռ լան դի այի մշ տա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ռո րի Մոնթ
գո մե րին և Ներ քին գոր ծե րի հար ցե րով ԵՄ հանձ նա կա տար Սե սի լի ա Մալմշտրյո մը։ Հա յաս տա նի կող մից հա
մա ձայ նա գի րը կնք վել է Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Էդ վարդ Նալ բան դյա նի կող մից1։ Այդ հա մա ձայ նա գրի 
հիմն ա կան նպա տակն է փո խա դար ձու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա ձևա վո րել ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող 
ան ձանց հայտ նա բեր ման և ան վտանգ ու կա նո նա վոր վե րա դար ձի ա րագ ու ար դյու նա վետ ըն թա ցա կար գեր։ 
Հա մա ձայ նա գի րը վա վե րաց վել է 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին։ Դա իր հեր թին նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նը 
հա մա ձայ նա գրով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել։ 

Ի պա տաս խան Հա յաս տա նում հե տըն դուն ման մե խա նիզ մի ձևա վոր մա նը և միգ րա ցի ոն հա մա կար գի 
հա մա պա տաս խան զար գա ցումն ե րին՝ Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյունն (ՄՄԿ) ի րա կա նաց րել 
է հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյան հե տա զո տու թյուն՝ նա խան շե լով նաև հե տըն դուն ման գոր ծե րի ձևա կերպ
ման հար ցում պե տա կան տար բեր մար մին նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան մա կար դա կը այդ ո լոր տում ձեռ
նարկ վե լիք հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի լա վա գույն օ րի նա կը սահ մա նե լու հա մար։ 

Այդ ու սումն ա սի րու թյան հիմն ա կան նպա տակն էր գնա հա տել այն ա մե նը, ի նչ պետք է ի րա կա նաց նե ին 
Հա յաս տա նում միգ րա ցի այի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րը՝ 
հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րով ստանձ նած ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ կեր պով կա
տա րե լու հա մար։ Հա մա պա տաս խա նա բար, ու սումն ա սի րու թյան կոնկ րետ ո լորտ նե րը նա խանշ վել է ին հետ ևյալ 
կերպ՝

1.  Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի տե սու թյուն և գոր ծե լա կերպ՝ ո րոնք են այդ պի սի ա ռանձ նա
հա տուկ մի ջազ գային պայ մա նա գրե րի բնույթն ու ի րա կա նաց ման գոր ծե լա կեր պը ը նդ հան րա պես, և ի նչ
պի սին պետք է լի նի յու րա քան չյուր պե տու թյան ար ձա գան քը այդ պի սի մե խա նիզմն ե րի հա մա տեքս տում։ 

2. Միգ րա ցի ոն ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում՝ Հա յաս տա նում միգ րա ցի ոն ի րա վի ճա կի ման րա մասն ու սում
նա սի րու թյունն ու նի եր կու կար ևոր նպա տակ՝ ա ռա ջին, վե րա դար ձով պայ մա նա վոր ված միգ րա ցի ոն 
հոս քի ծա վա լի գնա հատ ման ու դրա վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ ներ կա յաց նե լու փորձ կամ, այլ կերպ ա սած, 
որ քան է հե տըն դուն ման շր ջա նա կում վե րա դարձ վող միգ րանտ նե րի ա կն կալ վող թի վը, և ե րկ րորդ, ի նչ
պի սի վե րա բեր մունք ու նեն Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը այդ գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ։

3.  Ներգ րավ ված ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րը՝ հե տըն դուն ման գոր ծե րի կա ռա վար ման՝ տվյալ պա
հին առ կա կա րո ղու թյուն նե րի գնա հա տում։ 
Ա ռա ջա դրան քի մյուս ռազ մա վա րա կան նպա տակն է՝ նպաս տել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում քա

ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի և ի րա կա նաց նող նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը՝ մշա կե լով վե րա պատ
րաստ ման հա մա պա տաս խան մի ջոց՝ Հե տըն դուն ման մա սին ձեռ նար կի տես քով։ Ա ռա ջա դրան քի շուրջ կա
տար ված աշ խա տան քի շր ջա նակ նե րում որ պես այդ պի սի մի ջոց մշակ վել է մի տպա գիր ձեռ նարկ, ի նչ պես նաև՝ 
ին տե րակ տիվ ու սումն ա կան ծրա գիր։ Նա խա տես վում է, որ այդ ձեռ նար կը Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րի 
հա մար կդառ նա պատ շաճ դի դակ տիկ մի ջոց հե տըն դուն ման մե խա նիզ մի մա սով կա րո ղու թյուն ներ զար գաց նե
լու և այդ գոր ծըն թա ցը կա ռա վա րե լու հա մար։ Դա իշ խա նու թյուն նե րի հա մար կա րող է ա պա հո վել ռե սուրս ներ՝ 
հնա րա վո րու թյուն տա լով նրանց օգ տա գոր ծե լու այդ սկզ բունք նե րը գործ նա կա նում միգ րա ցի այի կա ռա վա րում 
ի րա կա նաց նե լիս։ 

1 Եվրոպական միության խորհուրդ Մամլո հաղորդագրություն. ԵՄ–ի և Հայաստանի միջև Հետընդունման մասին    
 համաձայնագիր, 2013 թվական, Բրյուսել:
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1.2 Մե թո դա բա նու թյու նը

 Հե տըն դու նու մը հա մե մա տա բար նո րա հայտ գոր ծըն թաց է Հա յաս տա նում, թեև դեռ մի քա նի տա րի 
ա ռաջ ստո րագր վել է ին մի շարք հա մա ձայ նա գրեր։ Գործ նա կա նում դրանք կի րառ վել են հազ վա դեպ, և հե
տըն դուն ման վե րա բե րյալ վի ճա կա գրու թյուն գո յու թյուն չու նի։ Հետ ևա բար, սույն ու սումն ա սի րու թյան հա մար 
որ պես հիմն ա կան մե թոդ կի րառ վում է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի ի րա կա նաց ման հա մաշ խար
հային փոր ձի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում այդ փոր ձի հա վա նա կան կի րա ռու թյան ո րա կա կան վեր լու
ծու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով այս ե րկ րում միգ րա ցի այի ո լոր տում տի րող ի րա կա նու թյու նը։ 

Վեր լու ծու թյան հա մար օգ տա գործ վել են հետ ևյալ տվյալ նե րը՝ 
•	 Ի	րա	վա	կան	փաս	տաթղ	թեր
•	 	Հե	տըն	դուն	ման	մա	սին	հա	մա	ձայ	նա	գրե	րի	տեքս	տեր
•	 	Հա	յաս	տա	նում	միգ	րա	ցի	այի	ո	լոր	տում	տի	րող	ի	րա	վի	ճա	կի	վե	րա	բե	րյալ	զե	կույց	ներ,	ու	սում	 ա	սի	րու	թյուն

ներ, հե տա զո տու թյուն ներ 
•	 Այլ	ե	րկր	նե	րում	հե	տըն	դուն	ման	մե	խա	նիզմ	 ե	րի	ի	րա	կա	նաց	ման	լա	վա	գույն	գոր	ծե	լա	կեր	պեր	
•	 Տե	ղե	կու	թյուն	ներ՝	այդ	հա	մա	տեքս	տում

 Բա ցի փաս տաթղ թե րի ու սումն ա սի րու թյու նից՝ 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 23 –ից 25–ն ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծում ՄՄԿ Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյու նը կազ մա կեր պել է գնա հատ ման այց, այդ թվում՝ մի շարք 
հան դի պումն եր հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում ներգ րավ ված պե տա կան 
գե րա տես չու թյուն նե րը ներ կա յաց նող հա յաս տա նյան պաշ տո նյա նե րի հետ։ Այդ հան դի պումն ե րը հնա րա վո րու
թյուն են տվել հար ցազ րույց ներ են ու նե նա լու պա տաս խա նա տու պաշ տո նյա նե րի հետ և ծա նո թա նա լու, թե ի նչ 
պայ ման նե րում են նրանք կա տա րում ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը։ Այդ հան դի պումն ե րի շր ջա նակ նե րում 
ու ղ ևո րու թյուն է կազ մա կերպ վել դե պի Զվարթ նոց մի ջազ գային օ դա նա վա կա յա նի սահ մա նային ան ցման կետ, 
ո րի ըն թաց քում նա խա տես վել է ծա նո թու թյուն Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան սահ մա նային հս կո ղու
թյան ծա ռա յու թյան կող մից կա ռա վար վող միգ րանտ նե րի հա մար նա խա տես ված հա տուկ կա ցա րա նի աշ խա
տան քի հետ։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, այդ այ ցե լու թյուն նե րի շնոր հիվ ձեռք է բեր վել եր կու չա փա զանց կար ևոր տե ղե կու
թյուն՝ 

(1) հար ցազ րույ ցին մաս նակ ցած պաշ տո նյա նե րի պրո ֆե սի ո նա լիզ մի բարձր մա կար դակ և, 
(2) այն, որ, ը նդ հա նուր առ մամբ, մի այն ՄՊԾ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հս տակ պատ կե րա ցում ու նեն հե տըն

դուն ման գոր ծըն թա ցի մա սին. մյուս մար մին նե րը հե տըն դուն ման բնույ թի ու գոր ծըն թա ցի մա սին ու նեն ա ռա վել 
ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ։ 

Հար ցազ րույց ներ վար վել ե ն՝
  Հա յաս տա նում ՄԿԿ ա ռա քե լու թյան, 
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան (Ա նձ նա գրային և վի զա նե րի վար չու թյուն), 
 Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան, 
 Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան սահ մա նային հս կո ղու թյան ծա ռա յու թյան,
  Հա յաս տա նում Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի պատ վի րա կու թյան,
  Տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան, 
 Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան, 
 Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան, 
 Ներ գաղ թի և ին տեգր ման ֆրան սի ա կան գրա սե նյա կի [Office Français pour l’Immigration et l’Intégration] 

(որ պես վե րաին տեգր ման հար ցե րով զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն),
  Բել գի այի, Գեր մա նի այի, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան, Լիտ վայի, Շվեյ ցա րի այի, Չե խի այի Հան րա պե

տու թյան դես պա նու թյուն նե րի հետ։
 Հար ցազ րույց նե րը կազ մա կերպ վել են կի սա կա ռուց ված քային ե ղա նա կով։ Նախ նա կան հար ցա շա րը 
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մշա կել և հա մա ձայ նեց վել է ՄՄԿ Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան հետ։ Այդ հար ցա շա րե րում հիմն ա կա նում շեշ տը 
դր վել է մար մին նե րի աշ խա տան քի հետ ևյալ հայե ցա կե տե րի վրա՝

•	 	Մաս	նակ	ցու	թյու	նը	վե	րա	դար	ձի	ու	հե	տըն	դուն	ման	գոր	ծըն	թա	ցում	
•	 Ի	րա	վա	կան	հայե	ցա	կե	տե	րը
•	 	Կար	գա	վո	րում	 ե	րը	մարմ	 ում
•	 	Հա	մա	գոր	ծակ	ցու	թյու	նը	և	կա	պը
•	 	Վե	րա	պատ	րաս	տու	մը	
•	 Են	թա	կա	ռուց	ված	քը	և	սար	քա	վո	րում	 ե	րը	
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2. Հետընդունմանն առնչվող ստանդարտները. 
Միգրացիոն քաղաքականությանն առնչվող 
եվրոպական մոտեցումը և հետընդունման դերը 
այդ շրջանակում

ՄՄԿ սահ ման ման հա մա ձայն՝ « հե տըն դու նու մը պե տու թյան այն գոր ծո ղու թյունն է, ո րով այն կր կին ըն
դու նում է ան հա տին (իր քա ղա քա ցուն, եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցուն կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձին)2։ 
Ը նդ հա նուր առ մամբ, սա վե րա դար ձի միգ րա ցի այի կա ռա վար ման մի այն մեկ կոնկ րետ դեպք է 3։ Հետ ևա բար, 
դա նշա նա կում է, որ հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րը պետք է ի րա կա նաց վեն ե րկ րում միգ րա ցի այի կա ռա
վար ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում և միգ րա ցի այի կա ռա վար ման հար ցե րով զբաղ վող գոր ծող վար չա կան 
կա ռույց նե րի կող մից4։ Միև նույն ժա մա նակ այդ գոր ծի քը հա մար վում է նրանց նպա տա կա կետ ե րկ րի տա րած
քում ա ռանց ի րա վա կան հիմ քե րի գտն վող միգ րանտ նե րի հե ռա ցու մը կազ մա կեր պե լու և ի րա կա նաց նե լու ա մե
նաա ռա ջա դեմ ձևե րից մե կը։ 

Այն ու նի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոն ցով տար բե րակ վում է միգ րանտ նե րի ար տաքս ման 
մյուս ձևե րից։ Նախ ևա ռաջ, հե տըն դու նու մը մշ տա պես պետք է կի րառ վի մի ջազ գային հա մա ձայ նա գրի ներ
քո։ Ի րա վա կան հա մա տեքս տում դա նշա նա կում է, որ հե տըն դու նումն ի րա կա նաց վում է ոչ թե ներ պե տա կան 
ի րա վուն քով, այլ մի ջազ գային պայ մա նա գրի հա մա ձայն, ի սկ կա ռա վար ման տե սան կյու նից դա են թա դրում է, 
որ դրա նում ներգ րավ ված է կա ռա վա րող եր կու կողմ, և այս գոր ծո ղու թյու նը չի կա րող ի րա կա նաց վել մի ա կող
մա նի ո րեն։ 

Հե տըն դուն ման ե րկ րորդ հիմն ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ դա վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան մի ջո ցի տե սակ չէ։ Այդ պի սի կան խա վար կա ծը պա հան ջում է հե տըն դուն ման են թարկ ված ան
ձանց նկատ մամբ հա տուկ վե րա բեր մուն քի դրս ևո րում, այդ թվում՝ հա տուկ պաշտ պա նա կան մի ջոց ներ նրանց 
կա լան քի դեպ քում և կրկ նա կի մուտ քի ար գել քի հա նում կամ չե ղյալ հայ տա րա րում։ Դրանք, ան կախ հե տըն
դուն ման գոր ծըն թա ցի մի ջազ գային բնույ թից, պա հան ջում են ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վող 
հա մա պա տաս խան հիմ քեր։ 

Ի վեր ջո, հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րը կա
րող են վե րա դարձ վել ոչ մի այն ի րենց ծագ ման պե տու թյուն, այլ նաև այն պե տու թյուն, որ տե ղից նրանց ան մի
ջա կա նո րեն ե կել է ին։

 Հաշ վի առ նե լով նշ ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման ար
դյու նա վե տու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է հետ ևյալ է ա կան տար րե րով՝ 

ա) հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի բո վան դա կու թյամբ,
բ) մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա նիզ մով՝ նե րա ռյալ տվյալ նե րի փո խա նակ ման հա մա կար գե

րը,
գ) միգ րա ցի այի վե րա բե րյալ ազ գային օ րենսդ րու թյան վի ճա կով և գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան գոր

ծիք նե րով՝ հե տըն դուն ման հետ կապ ված հար ցե րին ա ռնչ վող կոնկ րետ պա հանջ նե րով զբաղ վե լու հա մար,
դ) հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի ի րա կա նաց ման հար ցում ներգ րավ ված պե տա կան գոր ծա

2 Միգրացիայի ոլորտի տերմինների բառարան, ՄՄԿ (Ժնև, 2011 թվական):
3 Վերադարձի գործընթացի կառավարման տեսության ու գործելակերպի մասին առավել մանրամասն տեղեկություններ  
 ներկայացված են կցված Հետընդունման մասին (R.E.A.D.M.I.T.) ձեռնարկի «R» մոդուլում։ 
4 Միակ դեպքը, երբ միգրացիայի կառավարման հարցերով զբաղվող վարչական մարմնում ձևավորվել է հատուկ  
 խումբ կոնկրետ հետընդունման նպատակով, Ռուսաստանի Դաշնության օրինակն է։ Ռուսաստանում այդ հատուկ  
 վարչությունը ընդգրկվել է Միգրացիայի հարցերով դաշնային ծառայության կազմում, սակայն կրկին լուծարվել է  
 ընթացակարգերի խորը ձևավորումից հետո։ 
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դիր մար մին նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խազ դե ցու թյան ո րո շա կի մա կար դա կով, 
ե) հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի գործ նա կան կի րա ռու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են թա կա ռուց վածք

նե րի ու ռե սուրս նե րի առ կա յու թյամբ։ 
Ան կաս կած, այդ ը նդ հա նուր նա խա դրյալ նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեց վեն այն պե տու թյան 

ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վի ճա կին, ո րը ձևա վո րում է հե տըն դուն ման հա մա կարգ. բա ցի դրա նից, գո յու թյուն ու
նեն բազ մա թիվ այլ ման րա մաս ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել։ Օգ տա կար կա րող են լի նել ար դեն ի սկ 
այդ պի սի ըն թա ցա կար գեր ներդ րած պե տու թյուն նե րի փոր ձը և միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի լա վա գույն մի ջազ
գային գոր ծե լա կեր պե րը։ 

Այ սօր Եվ րո պա կան մի ու թյու նը ը նդ հա նուր առ մամբ հայտ նի է որ պես մի տումն եր թե լա դրող և՛ հե տըն
դուն ման պայ մա նա գրե րի կնք ման, և՛ միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի գործ նա կան մե խա նիզ մի ի րա կա նաց ման 
բնա գա վառ նե րում։ 1994 թվա կա նից ի վեր, ե րբ Եվ րո պա կան մի ու թյան խոր հուր դը ըն դու նել է հա մա պա տաս
խան ա ռա ջար կու թյուն նե րը, հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գը պաշ տո նա պես դար ձել է Եվ րո պա կան մի ու թյան 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան գոր ծիք5։ Եր կա րա ժամ ետ կտր ված քով փորձ նա կան կի րառ ման6 ար դյուն քում 
մշակ վել են այն պի սի սկզ բունք ներ ու լա վա գույն գոր ծե լա կեր պեր, ո րոնք վս տա հա բար կա րե լի է օգ տա գոր
ծել որ պես այլ ե րկ րի հա մար կոնկ րետ մո դել նե րի ձևա վոր ման օ րի նակ և հիմք (օ րի նակ՝ այդ պի սի մո տե ցում է 
կի րա ռել Ռու սաս տա նը իր հե տըն դուն ման քա ղա քա կա նու թյու նը մշա կե լիս)։ Քա ղա քա կա նու թյան տե սան կյու
նից՝ Եվ րո պա կան մի ու թյու նում հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րը հա մար վում են դե պի ԵՄ և ԵՄ –ից 
դուրս միգ րա ցի ոն հոս քե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց։ Քա նի որ դրանք պետք 
է դյու րաց նեն ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի ան հա պաղ վե րա դար ձը, դրանք, են թա դրա բար, ան
կա նոն ներ գաղ թի դեմ պայ քա րի հիմն ա կան տարր կա րող են լի նել7։ Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող եվ րո պա կան 
սկզ բունք նե րի և գոր ծե լա կեր պե րի գնա հա տու մը նույ նիսկ ա վե լի է ա կան է, ե թե հաշ վի առ նենք այն փաս տը, որ 
Հա յաս տա նի հա մար հե տըն դուն ման մա սին ա մե նա թարմ ու ա մե նա կար ևոր հա մա ձայ նա գի րը ԵՄ –ի հետ կնք
ված հա մա ձայ նա գիրն է։ Դա կհաս տատ վի Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան՝ ստորև ներ կա յաց
վող հե տա զո տու թյամբ։ 

Հե տըն դուն ման ո լոր տում եվ րո պա կան փոր ձը և լա վա գույն գոր ծե լա կեր պերն ու սումն ա սի րե լիս պետք է 
հաշ վի առ նել այն ա ռանց քային կան խա վար կա ծը, որ վե րա դարձն ը նդ հա նուր առ մամբ և հե տըն դու նու մը՝ որ
պես դրա ա ռան ձին մե թոդ, ԵՄ միգ րա ցի ոն ը նդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան ան բա ժա նե լի մասն ե ն։ Հետ ևա
բար, դրանք պետք է ու սումն ա սիր վեն հա մա տեղ։ 

Ան կա նոն ներ գաղ թի վե րա բե րյալ ԵՄ մի աս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ձևա վո րու մը ներ կա յումս 
ԵՄ ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից է։ Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի՝ 2006 թվա կա նին հրա պա րակ ված հա ղոր դա
գրու թյա նը8 հա մա պա տաս խան՝ միգ րա ցի այի ան կա նոն բնույ թը նկա րագր վում է հետ ևյալ կերպ.

1. եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի ծպ տյալ մուտ քը ան դամ պե տու թյուն նե րի տա րածք ցա մա քով, ծո վով և 
օ դով.

2.  վի զայի ժամ ե տը լրա նա լուց հե տո ե րկ րում մնա լու կամ ա ռանց ան դամ պե տու թյուն նե րի իշ խա նու թյուն
նե րի թույլտ վու թյան ի րենց մուտ քի և բնա կու թյան նպա տակ նե րը փո խե լու՝ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե

5 Խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 30–ի առաջարկություն «Անդամ պետության և երրորդ երկրի միջև հետընդունման 
մասին երկկողմ համաձայնագրի տիպային օրինակի վերաբերյալ»
6 ԵՄ–ի կողմից իրականացվող հետընդունման գործընթացի մասին համառոտ, սակայն ընդգրկուն 

պատմությունը նկարագրվում է Փորձագետների և մասնագետների համար հետընդունման մասին ձեռնարկում.  
Հետընդունման և վերադարձի օտարերկրյա գործելակերպերի ընտրանի [Selected Foreign Readmission and Return 
Practices], ՄՄԿ, 2010 թվական։

7 Եվրոպական հանձնաժողով, «Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատման վերաբերյալ» COM (2011) 
76 վերջնական հաղորդագրություն. Բրյուսել, 2011 թվական։

8 Եվրոպական հանձնաժողով, «Երրորդ երկրի քաղաքացիների անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարին առնչվող 
 քաղաքականության առաջնահերթությունների մասին» Հանձնաժողովի հաղորդագրություն, 2006 թվական։
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րի գոր ծե լա կեր պը. 
3. մեր ժում ստա ցած ա պաս տան հայ ցող նե րը շա րու նա կում են բնակ վել ան դամ պե տու թյուն նե րում, թեև 

նրանք պար տա վոր են հե ռա նալ ԵՄ տա րած քից ա պաս տա նի հա մար դի մու մի վե րա բե րյալ վերջ նա կան 
բա ցա սա կան ո րոշ ման ըն դու նու մից հե տո։ 
Այլ կերպ ա սած, նույ նը սահ ման ված է հե տըն դուն ման մա սին ԵՄ հա մա ձայ նա գրե րում. օ րի նակ՝ Եվ րո

պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև հա մա ձայ նա գրում սահ ման ված է. «այն ան ձինք, 
ով քեր չեն կա տա րում կամ այլևս չեն կա տա րում հայ ցող ան դամ պե տու թյան տա րածք մուտ քի, այն տեղ գտն վե
լու կամ բնա կու թյան հա մար ներ կա յաց վող՝ առ կա պայ ման նե րը»9։ 

1999 թվա կա նին ու ժի մեջ է մտել Ա մս տեր դա մի պայ մա նա գի րը10, ո րով նոր սկզ բունք ներ ու պար տա վո
րու թյուն ներ են սահ ման վել ը նդ հա նուր ար տա քին և ան վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում՝ նե րա
ռյալ միգ րա ցի այի հետ կապ ված ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյուն ներն ու ըն թա ցա կար գե րը։ Ար դյուն քում, սկ սած 
2000 թվա կա նից ԵՄ –ը մեծ ջան քեր է գոր ծա դրել եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի ԵՄ ա նօ րի նա կան մուտ քի և 
բնա կու թյան դեմ պայ քա րի քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձևա վո րե լու հա մար, և այդ քա ղա քա
կա նու թյան ա մե նա կար ևոր բա ղա դրիչ նե րից մե կը դար ձել է ան կա նոն կար գա վի ճա կով ներ գաղ թող նե րի ար
դյու նա վետ հե ռա ցումն ու վե րա դար ձը ի րենց ծագ ման ե րկր ներ։ Այդ ջան քե րը հան գեց րել են ԵՄ քա ղա քա կա
նու թյան գոր ծիք նե րի բո լոր տե սակ նե րի տա րած մա նը 2000 –ա կան թվա կան նե րի ըն թաց քում։ Այդ մի ջոց նե րը 
հա մա պա տաս խա նում է ին ԵՄ ար տա քին սահ ման նե րի հա մա լիր կա ռա վար ման գոր ծե լա կեր պին և վի զա նե րի 
ու բնա կու թյան թույլտ վու թյուն նե րի տրա մադր ման հա մար օգ տա գործ վող ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գի ա նե րին։ 

Միգ րանտ նե րի հե ռաց ման և մաս նա վո րա պես վե րա դար ձի փաս տա ցի գոր ծե լա կեր պե րը հետ ևե ցին այդ 
թե մայի տե սա կան մշակ մա նը։ Այս պի սով, հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի ի րա կա նաց ման ղե կա վար 
սկզ բունք նե րը ներդր վել են ԵՄ –ի կող մից11 և ձևա կերպ վել են նաև մի շարք պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում։ 
Դրանք կա րող են հաշ վի ա ռն վել նաև եր րորդ ե րկր նե րի կող մից Եվ րո պա կան մի ու թյան հետ կնք ված հա մա
ձայ նա գրե րի շր ջա նակ նե րում՝ նրանց պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը 
գնա հա տե լիս, և դրանց մեծ մա սը կա րող է կի րառ վել կամ ա ռն վազն հաշ վի ա ռն վել Հա յաս տա նում հե տըն դուն
ման գոր ծե լա կերպ մշա կե լիս։ 

Այս պի սով, ԵՄ –ը հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րը դի տար կում է նախ ևա ռաջ որ պես տեխ նի
կա կան գոր ծիք, ո րի մի ջո ցով ըն թա ցա կար գային բա րե լա վումն եր են կա տար վում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա
ցում ներգ րավ ված եր կու պե տու թյուն նե րի կա ռա վար ման մար մին նե րի12 հա մա գոր ծակ ցու թյան ո լոր տում։ Այդ 
տեխ նի կա կան գոր ծի քը պետք է ստան դար տաց վի հնա րա վո րու թյան ա ռա վե լա գույն սահ ման նե րում։ Պետք է 
մշակ վեն ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց վե րա դար ձի կամ հե տըն դուն ման ստան դարտ ձևեր13։ Վե
րոն շյա լի ա ռն չու թյամբ մշակ վել են ստան դարտ մի ջոց ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ հե տըն դուն ման մա սին դի մու մի 
ու պա տաս խա նի պաշ տո նա կան ստան դարտ ձևեր՝ հա մա ձայ նեց ված ը ստ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րի 
և այլն։ Նույ նը վե րա բե րում է նաև ժամ ետ նե րի սահ ման մա նը, և խոր հուրդ է տվում, որ պես զի դրանք լի նեն 
ֆիքս ված, ի րա տե սա կան և եր րորդ ե րկր նե րի և ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից ի րա գոր ծե լի14։

9 «Առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր Եվրոպական  
 միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև (2013 թվական):
10 «Եվրոպական միության մասին» պայմանագիրը փոփոխող Ամստերդամի պայմանագիր, «Եվրոպական Համայնքների  
 հիմնադրման մասին» պայմանագրեր և որոշ հարակից ակտեր։
11 ԵՄ օրենսդրություն՝ Հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին համաձայնագրեր։ Մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝ http:// 
 europa.eu/legislation_summaries/other/l33105_en.htm
12 Եվրոպական հանձնաժողով, «Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատման վերաբերյալ» COM (2011)  
 76 վերջնական հաղորդագրություն. Բրյուսել, 2011 թվական։
13 ԵՄ օրենսդրություն՝ Հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին համաձայնագրեր։ Մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝ http:// 
 europa.eu/legislation_summaries/other/l33105_en.htm
14 Եվրոպական հանձնաժողով, «Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատման վերաբերյալ» COM (2011): 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 Վե րա դար ձի մե խա նիզմն ե րի, այդ թվում՝ հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի մշակ մանն ա ռնչ վող այլ մո տե
ցումն ե րի շար քում կար ևոր է նշել խո ցե լի ձևե րի խթա նու մը։ ԵՄ –ը կա մա վոր վե րա դար ձը հա մա րում է ա մե նից 
մար դա սի րա կան ձևը, միև նույն ժա մա նակ նաև՝ վե րա դար ձի կա ռա վար ման ա մե նաար դյու նա վետ մե խա նիզ մը։ 
Նույ նիսկ հար կա դիր գոր ծո ղու թյուն ներ, ի նչ պի սին է օ րի նակ՝ հե տըն դու նու մը, կի րա ռե լու պա րա գա յում՝ պետք 
է խթա նել կա մա վոր մեկն ման սկզ բուն քը՝ ը նդ հա նուր կա նոն սահ մա նե լով այն մա սին, որ սո վո րա բար պետք է 
տալ « ժա մա նակ կա մա վոր մեկն ման հա մար»15։ 

Օ րի նակ՝ ԵՄ –ի ԿՎԱ (կա մա վոր վե րա դար ձի հա մար ա ջակ ցու թյուն) ծրա գի րը
«Երկ րի տա րած քում ա նօ րի նա կա նո րեն գտն վող՝ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին վե րա դարձ նե լու՝ 

ան դամ պե տու թյուն նե րում գոր ծող ը նդ հա նուր չա փա նիշ նե րի և ըն թա ցա կար գե րի մա սին» Եվ րո պա կան 
պառ լա մեն տի և Խորհր դի 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16 –ի 2008/115/ԵՀ հրա հան գի 7–րդ հոդ վա ծի 2–4–
րդ կե տե րով սահ ման վում է, որ վե րա դար ձի մա սին ո րոշ մամբ նա խա տես վում է տրա մա դրել յո թից ե րե սուն 
օր տևո ղու թյամբ ժա մա նակ կա մա վոր մեկն ման հա մար՝ չսահ մա նա փա կե լով ստորև նշ ված բա ցա ռու թյուն
նե րը։ Ան դամ պե տու թյուն նե րը կա րող են սահ մա նել ի րենց ԿՄԱ ազ գային ծրա գրե րը, ո րոնք ըն դուն վում 
են ի րենց ազ գային օ րենսդ րու թյամբ։ Օ րի նակ` Ա վստ րի ա յում կա մա վոր վե րա դար ձի գոր ծըն թացն ի րա կա
նաց վում է ՄՄԿ –ի կող մից Ա վստ րի այի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հետ կնք ված փո խըմբռն ման 
հու շա գրի հի ման վրա, և այդ փաս տա թուղթն ու նի պար տա դիր ու ժ։ 

Ա վե լին, չնա յած այն հան գա ման քին, որ հե տըն դու նումն ու նի ոչ կա մա վոր բնույթ, դա պետք է ի րա կա
նաց վի՝ պահ պա նե լով ու հար գե լով մար դու բո լոր հիմն ա կան ի րա վունք նե րը։ Դա նշա նա կում է մի շարք նվա
զա գույն հիմն ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նում այն ան ձանց հա մար, ո րոնց հե ռաց ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն
նու թյան փու լում է. այդ պի սի ի րա վունք նե րից են ա ռող ջա պա հա կան հիմն ա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու 
հնա րա վո րու թյու նը և ե րե խա նե րի հա մար կր թու թյան մատ չե լի ու թյու նը, ե րկ րից հե ռաց ման հետ կապ ված հար
կա դրան քի մի ջոց նե րի սահ մա նա փակ գոր ծա դրու մը, և այդ պի սի մի ջոց նե րը չա փից ա վե լի կամ ան հա մա չափ 
կեր պով չգոր ծա դրելն ա պա հո վե լը, կա լանք կի րա ռե լու դեպ քե րի սահ մա նա փա կու մը և կա լա նա վոր ված ան
ձանց հա մար նվա զա գույն ե րաշ խիք նե րի սահ մա նու մը16։

 Հե տըն դու նու մը խա չաձև խն դիր է և նե րա ռում է միգ րա ցի այի կա ռա վար մանն ա ռնչ վող ո րոշ ո լորտ ներ, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ է զար գաց նել հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման պա հանջ նե
րը բա վա րա րե լու հա մար։ Օ րի նակ՝ հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի հա ջո ղու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը 
հնա րա վոր է ե րաշ խա վո րել ան ձի հա մա պա տաս խան մա կար դա կի՝ ի նք նու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի 
մի ջո ցով։ Դի մու մա տու նե րի հե տըն դուն ման դեպ քում պա հանջ վում է ա պա ցույ ցի կամ կան խա վար կա ծի առ
կա յու թյուն՝ ը ստ ի նք նու թյու նը հաս տա տող առ կա փաս տաթղ թե րի՝ ան ձնա գիր կամ ան ձի նույ նա կա նաց ման 
քարտ։ Քա ղա քա ցի ու թյան կան խա վար կա ծը սահ մա նե լու հա մար կա րող են օգ տա գործ վել նաև մի շարք այլ 
փաս տաթղ թեր (վա րոր դա կան ի րա վունք, քաղ վածք քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրան ցա մա տյա
նից, վկա նե րի ցուց մունք ներ, տվյալ ան ձի կող մից տրա մադր ված տվյալ ներ կամ իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
տե ղե կատ վու թյուն)։ Եր կիր մուտք գոր ծե լու փաս տը կա րող է հաս տատ վել նաև տար բեր կնիք նե րի, ճամ փոր
դա կան փաս տաթղ թե րի կամ մատ նա հետ քե րի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև կան խա վար կա ծի հի ման վրա, ո րը հաս
տատ վում է տվյալ ան ձի կող մից կամ պաշ տո նյա նե րի կող մից տր ված ցուց մունք նե րի, ճամ փոր դա կան փաս
տաթղ թե րի, հյու րա նո ցի կող մից տրա մադր ված հա շիվ ե րի կամ ցան կա ցած տե ղե կու թյան մի ջո ցով, հա մա

76 վերջնական հաղորդագրություն. Բրյուսել, 2011 թվական։
15 Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 16–ի 2008/115/ԵՀ հրահանգ «Երկրի տարածքում 

անօրինականորեն գտնվող՝ երրորդ երկրի քաղաքացիներին վերադարձնելու՝ անդամ պետություններում գործող 
ընդհանուր չափանիշների և ընթացակարգերի մասին», Բրյուսել:

16 Նույնը: 
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ձայն ո րի՝ ան հատն օ գտ վել է միջ նոր դի կամ ճամ փոր դա կան գոր ծա կա լու թյան ծա ռա յու թյուն նե րից17։
 Հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցում հան դի պող ա մե նա մեծ դժ վա րու թյուն նե րից մե կը ռե սուրս նե րի բաշխ

ման, են թա կա ռուց վածք նե րի ձևա վոր ման և այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ կոնկ րետ պլան նե րի մշակ ման բար դու
թյունն է։ Այդ թե րու թյան հիմ քում հա վա նա կան վե րա դար ձող նե րի մա սին հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե րի բա
ցա կա յու թյունն է։ Ո ւս տի, այդ ո լոր տում կա տար վող բո լոր կան խա տե սումն ե րի և ռիս կի վեր լու ծու թյան գոր
ծո ղու թյուն նե րի հա մար հիմք կա րող են լի նել մի այն փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րը և նմա նա տիպ այլ 
տե ղե կու թյուն ներ։ Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի կա տա րու մը գնա հա տե լու հա մար նպաս տա վոր 
հիմք ա պա հո վե լու նպա տա կով տվյալ նե րի բա զայի ը նդ լայ նու մը և հե տըն դուն ման գոր ծե րի վե րա բե րյալ վի ճա
կա գրու թյան վա րու մը կա ջակ ցեն վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման գոր ծում ներգ րավ ված պե տա կան 
գե րա տես չու թյուն նե րին, և վեր ջա պես նրանց հա մար հիմք կծա ռայեն ռիս կե րի վեր լու ծու թյան հա մար, ի նչ պես 
նաև հնա րա վո րու թյուն կտան ճկուն կեր պով ար ձա գան քե լու հնա րա վոր մար տահ րա վեր նե րին և միգ րա ցի այի 
ո լոր տում տե ղի ու նե ցող ի րա վի ճա կային փո փո խու թյուն նե րին։ Այդ հա մա տեքս տում՝ բազ մա թիվ ու սումն ա սի
րող ներ, ի նչ պես նաև ԵՄ պաշ տո նյա ներ նաև նշել են, որ ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել դի տանց ման հա մա կարգ, 
ո րը կնե րա ռի ար ժա նա հա վատ ցու ցա նիշ ներ և ար դյուն քում տե ղե կու թյուն ներ կտ րա մա դրի վեր լու ծու թյան հա
մար։ Հա մե մա տա բար ա վե լի քիչ ծան րա բեռն վա ծու թյուն ու նե ցող ե րկր նե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի 
դեպ քում, հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ վեր լու ծա կան զե կույց ներ կա րող են կազմ վել տա րին մեկ ան գամ։ ԵՄ 
–ի պա րա գա յում Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը մշ տա պես աշ խա տում է այդ ու ղ ղու թյամբ և տար բե րակ ներ է 
ու սումն ա սի րում վե րա դար ձի դեպ քե րի վե րա բե րյալ՝ Եվ րոս տա տի տվյալ նե րի բա զայի ը նդ լայն ման հա մար՝ 
հնա րա վո րու թյուն տա լով, որ պես զի այդ վի ճա կա գրա կան տվյալ նե րը նպաս տա վոր հիմք ա պա հո վեն հե տըն
դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի կա տա րու մը գնա հա տե լու հա մար։ Միև նույն ժա մա նակ Ֆրոն թեք սը վի ճա
կա գրա կան տվյալ ներ է հա վա քում վե րա դար ձի հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ի սկ Եվ րոս տա տը 
վա րում է վե րա դար ձի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր վի ճա կա գրու թյու նը (չ պա րու նա կե լով որ ևէ ան ձնա կան տվյալ)՝ 
ա ռա վել ար ժա նա հա վատ տվյալ ներ ձեռք բե րե լով ի րա կա նաց ված հե տըն դուն ման դեպ քե րի ի րա կան թվի մա
սին18։ Եվ րո պա կան մի ու թյու նը, ու նե նա լով հե տըն դուն ման ի րա կա նաց ման հա րուստ փորձ, է ՛լ ա վե լի մեծ ջան
քեր է գոր ծա դրում այդ ո լոր տում։ Այդ խն դիրն ու սումն ա սիր վում է գի տա կան մա կար դա կով, ի նչ պես նաև՝ Եվ
րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի մա կար դա կով։ 2011 թվա կա նին ի րա կա նաց վել է Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից 
կնք ված հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի գնա հա տում, ո րը հրա պա րակ վել է։ Հե տըն դուն ման մա սին 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս մեզ դի տար կել այդ խն դիրն ա ռա վել ի րա տե սա կան պայ ման նե րում։ 
Օ րի նակ՝ սահ մա նա մերձ տա րած քում ձեր բա կալ ված ան ձանց հա մար տե ղա կան սահ մա նա պահ մար մին ներն 
ի րա կա նաց նում են ա րա գաց ված ըն թա ցա կարգ։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ը ստ գնա հատ ման՝ տա րանց ման և ա րա
գաց ված ըն թա ցա կար գե րի կի րառ ման դեպ քե րը չա փա զանց քիչ ե ն։ Ո րոշ ԵՄ ան դամ պե տու թյուն ներ ե րբ
ևէ չեն կի րա ռել այդ եր կու դրույթ նե րից որ ևէ մե կը, թեև դրանք մշ տա պես ը նդ գրկ ված են Հանձ նա ժո ղո վին 
հանձն ված՝ բա նակ ցու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող հրա հանգ նե րում, և եր բեմն լուրջ խո չըն դոտ ներ են ա ռա
ջաց նում բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում։ Այդ պի սի տե ղե կու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ծագ ման 
ե րկր նե րին, այդ թվում՝ Հա յաս տա նին, հե տըն դուն ման հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
ու ղ ղու թյամբ կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ըն թաց քում չկենտ րո նա նա լու այդ հայե ցա կե տի վրա։ 

Մեկ այլ խն դիր է Հա յաս տա նի կող մից ԵՄ ա ռան ձին ան դամ պե տու թյուն նե րի հետ ա վե լի վաղ կնք
ված հա մա ձայ նա գրե րի և Եվ րո պա կան մի ու թյան հետ կնք ված վեր ջին հա մա ձայ նա գրի միջև հա րա բե րու թյու նը 
(Հե տըն դուն ման մա սին ԵՄ հա մա ձայ նա գրեր)։ Նախ քան 2013 թվա կա նին ԵՄ –ի հետ Հա մա ձայ նա գի րը ստո
րա գրե լը Հա յաս տա նը հա մա ձայ նա գրեր էր ստո րա գրել եվ րո պա կան 11 պե տու թյուն նե րի հետ։ Ա մս տեր դա մի 
հա մա ձայ նա գրի ռազ մա վա րա կան դրույթ նե րը ա ռա ջաց րել են այդ ո լոր տի հա մար խիստ գործ նա կան հետ

17 ԵՄ օրենսդրություն՝ Հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին համաձայնագրեր։ Մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝ http:// 
 europa.eu/legislation_summaries/other/l33105_en.htm
18 Եվրոպական հանձնաժողով, «Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատման վերաբերյալ» COM (2011)  
 76 վերջնական հաղորդագրություն։ Բրյուսել, 2011 թվական։
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ևանք ներ, և այժմ նույ նիսկ այդ ցան կում նե րառ ված ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է կի րա ռեն հե տըն դուն ման 
մա սին ԵՄ հա մա ձայ նա գրե րը (ոչ ե րկ կողմ) վե րա դար ձի հետ կապ ված բո լոր դեպ քե րում19։ Այդ դրույ թը սահ
ման ված է նաև Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև կնք ված հա մա ձայ նա գրով20։ 
Հետ ևա բար, ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի հետ գո յու թյուն ու նե ցող ե րկ կողմ հա մա ձայ նա գրերն այլևս ար դի ա
կան չեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար21։ 

Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի բո վան դա կու թյու նը պետք է լի նի հնա րա վո րինս ստան դար
տաց ված։ Դրանք պետք է ձևա կերպ ված լի նեն որ պես ի նք նու րույն, ան մի ջա կա նո րեն կի րառ վող գոր ծիք ներ, 
ո րոնց հա մար նույ նիսկ չի ներ կա յաց վում ե րկ կողմ կի րար կող ար ձա նա գրու թյուն նե րի կնք ման պար տա դիր պա
հանջ։ Այ նու ա մե նայ նիվ, լի նում են շե ղումն եր այդ մո տե ցու մից, ե րբ ար ձա նա գրու թյուն նե րը եր բեմն պար տա դիր 
են ո րոշ հա տուկ ժամ ետ ներ ներ մու ծե լու հա մար22։ Այդ պի սի ար ձա նա գրու թյուն նե րը գրե թե միշտ մշակ վում և 
կց վում են հա մա ձայ նա գրե րին։ 

Եվ րո պա կան մի ու թյան հետ կնք վող հե տըն դուն ման մա սին գրե թե բո լոր հա մա ձայ նա գրե րը նե րա ռում 
են դրույթ ներ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի վե րա բե րյալ, և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հետ կնք ված 
հա մա ձայ նա գի րը բա ցա ռու թյուն չէ։ Միև նույն ժա մա նակ, մինչև 2011 թվա կա նը ԵՄ –ի հետ սահ ման ներ չու նե
ցող ե րկր նե րի հետ կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին ԵՄ հա մա ձայ նա գրե րում այդ պի սի դրույթ ներ կի րառ վել է ին 
մի այն 28 ան գամ23։ Մաս նա վո րա պես, դա նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նի պա րա գա յում քիչ է հա վա նա կա նու
թյու նը, որ հե տըն դուն ման ծու ղակ24 կս տեղծ վի իր տա րածք ու ղարկ ման են թա կա մեծ թվով եր րորդ ե րկ րի քա
ղա քա ցի նե րի կող մից։ ԵՄ պե տու թյուն նե րի մեծ մա սը այն հան գա ման քը, որ ի րենք պետք է ան ձանց ու ղար կեն 
ան մի ջա պես ի րենց ծագ ման ե րկր ներ, նույ նիսկ սահ մա նում է որ պես քա ղա քա կա նու թյան խն դիր։ Գո յու թյուն 
ու նի մի այն եր կու հա տուկ պայ ման, ո րոնց պա րա գա յում ա ռա ջա նում է եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին որ ևէ 
տա րան ցիկ եր կիր ու ղար կե լու ա ռա վել խիստ ան հրա ժեշ տու թյուն։ Ա ռա ջի նը պայ մա նա վոր ված է ԵՄ –ի հետ 
աշ խար հա գրա կան դիր քով (ան մի ջա կան հար ևան ներ, մի ջերկ րա ծո վյան տա րա ծաշր ջա նի ե րկր ներ), ի սկ ե րկ
րոր դը կապ ված է ան կա նոն միգ րա ցի այի ա ռա ջաց ման վտան գի մեծ հա վա նա կա նու թյան հետ՝ տվյալ եր կիրն 
օգ տա գոր ծե լով որ պես ԵՄ մուտք գոր ծե լու տա րան ցիկ տա րածք։ Դրան ցից ոչ մե կը չի վե րա բե րում Հա յաս
տա նին, քա նի որ այն ը նդ հա նուր սահ ման չու նի ԵՄ –ի հետ, և ը ստ Եր ևա նում ԵՄ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե
լու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ եր կիրն ը նդ գրկ ված չէ ան կա նոն միգ րա ցի այի հոս քե րի ա ռա ջաց ման խնդ
րով հայտ նի պե տու թյուն նե րի շար քում, հետ ևա բար նաև միգ րա ցի այի ա ռու մով որ ևէ սպառ նա լիք չի ներ կա յաց
նում ԵՄ –ին։ 

19 Նույնը:
20 «Առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր Եվրոպական  
 միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև, 2013 թվական:
21 Թեև դրանք ուժի մեջ են և տեսականորեն կարող են կիրարկվել։
22 Ինչպես օրինակ՝ ԵՄ–ի և Ռուսաստանի միջև համաձայնագրում նախատեսված անցումային ժամանակահատվածը։
23 Եվրոպական հանձնաժողով, «Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատման վերաբերյալ» COM (2011)  
 76 վերջնական հաղորդագրություն, Բրյուսել, 2011 թվական։
24 Հետընդունման ծուղակն ընդհանուր գործածություն ունեցող եզրույթ է այն իրավիճակի համար,    
 երբ որևէ պետություն կնքում է հետընդունման մասին համաձայնագիր և ընդունում երրորդ երկրի քաղաքացիների,  
 սակայն չունի այնուհետև նրանց իրենց ծագման երկիր ուղարկելու հնարավորություն։ Շատ    
 հաճախ հնարավորությունների այդ բացակայությունը նշանակում է, որ ընդունող պետությունը հետընդունման մասին  
 համաձայնագրեր չունի ծագման երկրների հետ։
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3. Հայաստանի Հանրապետությունում 
միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակի 
գնահատում

3.1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի ո լոր տում 
ըն դուն ված ը նդ հա նուր մի տում երն ու ո ւղ ղու թյուն նե րը

 Կար ևոր է հս տակ հաս կա նալ, թե ի նչ հա մա տեքս տում է ի րա կա նաց վե լու հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցը։ 
Ի նչ վե րա բե րում է Հա յաս տա նին, ա պա այն ա վան դա բար եր կար պատ մու թյուն և կա յուն միգ րա ցի ոն ա վան
դույթ ներ ու նե ցող սկզբ նաղ բյուր հան դի սա ցող եր կիր է, ո րը վիթ խա րի և լավ կազ մա կերպ ված սփյուռք ու նի 
ար տերկ րում։ Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում բնակ չու թյան ա ռն վազն ե րե սուն հինգ տո կո սը ար տա գաղ
թել է Հա յաս տա նից, և միգ րա ցի ան դեռևս լայ նո րեն տա րած ված է։ Այն « ճո ճա նա կային միգ րա ցի այի մո դե լի» 
դա սա կան օ րի նակ է։ Մի կող մից՝ Հան րա պե տու թյու նում տի րող տն տե սա կան վի ճա կը բնու թագր վում է գոր
ծազր կու թյան բարձր մա կար դա կով25 և ցածր աշ խա տա վար ձե րով26։ Մյուս կող մից՝ բնակ չու թյան շար ժու նա կու
թյան բնա կան խթա նը, այն է՝ միգ րա ցի ան դե պի սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման ա ռա վել բարձր մա կար
դակ ու նե ցող ե րկր ներ, բազ մա պատկ վում է հայ միգ րանտ նե րի հա մար, ով քեր ու նեն ա մուր կա պեր սփյուռ քում, 
միգ րա ցի այի փորձ և ար տերկ րում աշ խա տան քի ըն դուն ման հա մար գոր ծող ոչ պաշ տո նա կան մե խա նիզմն եր։ 

Լայ նո րեն տա րած ված է այն ըն կա լու մը, որ հայ միգ րանտ նե րի նա խընտ րած նպա տա կա կետ ե րկր ներն 
են Ռու սաս տա նը, նախ կին Խորհր դային Մի ու թյան մյուս ե րկր ներն27 ու Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը28։ Թեև Եվ րո
պա կան մի ու թյու նը նե րառ ված չէ այդ ցան կում, այս գնա հատ ման հա մա տեքս տում հա տուկ կար ևո րու թյուն ու
նի եր կու նպա տա կա կետ եր կիր՝ Ռու սաս տան և Եվ րո պա կան մի ու թյուն, ին չը պայ մա նա վոր ված է սահ ման ված՝ 
գոր ծող և առ կա հե տըն դուն ման մե խա նիզմն ե րով։ 

3.2 Աշ խա տան քային միգ րա ցի ան 

Աշ խա տան քային միգ րա ցի ան Հա յաս տա նից մի ջազ գային միգ րա ցի ոն ար տա հոս քե րում բա ցար ձակ մե
ծա մաս նու թյուն է կազ մում29, և դա ա ռանց քային դե րա կա տա րում ու նի Հա յաս տա նում բազ մա թիվ քա ղա քա ցի
նե րի կյան քում։ 16 տա րե կա նից բարձր տա րի քի բնակ չու թյան մոտ ու թ տո կո սը ներգ րավ ված է Հա յաս տա նից 
սկիզբ առ նող աշ խա տան քային միգ րա ցի ա յում։ Միգ րանտ նե րի 90 %ից ա վե լին 20 –ից 50 տա րե կան տղա մար
դիկ ե ն։ Աշ խա տան քային միգ րանտ նե րի 93%ի հա մար նպա տա կա կետ եր կի րը Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյունն է։ 
Այդ փաս տը հս տակ է և ու նի իր լուրջ հիմն ա վո րու մը։ Եր կու ե րկր նե րի միջև հա տուկ վի զային ռե ժիմն եր չկան, 
և դե պի Ռու սաս տան ճա նա պար հա ծախ սե րը հա մե մա տա բար մատ չե լի ե ն։ Հայ միգ րանտ նե րի՝ ռու սե րեն լեզ

25 Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրության ծառայության կողմից տրամադրված տվյալների հիման  
 վրա՝ 2013 թվականին գործազրկության մակարդակը կազմել է 16.2% (http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=08010)։
26 Հայաստանի Հանրապետությունում Միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգ, 2010  
 թվական։
27 Ջոհանսսոն Ա., Դեպի Հայաստան վերադարձի միգրացիա (Return Migration to Armenia)։ (Ամստերդամ. AMIDSt/ 
 Ամստերդամի համալսարան, Նիդեռլանդներ, 2008 թվական)։
28 «Միգրացիոն բնութագիր. Հայաստան». կազմված է Միգրացիոն քաղաքականության կենտրոնի թիմի կողմից՝  
 «Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիումԱրևելք»ի տեղեկատվական  
 բանկի և հրապարակումների հիման վրա (2013 թվական): 
29 Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակը, ԱՊՀ, մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝  
 http://www.ecis.info/page.php?id=19705
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վի ի մա ցու թյու նը, ի նչ պես նաև մշա կու թային ու կրո նա կան նմա նու թյուն նե րը Ռու սաս տա նը դարձ նում են ա վե լի 
գրա վիչ նպա տա կա կետ եր կիր։ Ռու սաս տան (հատ կա պես Մոսկ վա) մեկ նող միգ րանտ նե րը կա րող են ա ռա վել 
ա զա տո րեն տե ղա շարժ վել և պար բե րա բար վե րա դառ նալ ի րենց ան ձնա կան հար ցե րով30, քան այն դեպ քում, 
ե թե նրանք ու ղ ևոր վեն Եվ րո պա կամ Ա մե րի կա։ Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նում միգ րա ցի այի ո լոր
տում տի րող ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյան հա մար այդ եր ևույ թի կար ևո րու թյու նը (աշ խա տան քային միգ րա ցի ա)՝ 
ո րոշ կրի տի կա կան գոր ծոն ներ պետք է հատ կա պես հա մար վեն հնա րա վոր վե րա դար ձի հոս քե րի վրա ազ դե
ցու թյուն ու նե ցող գոր ծոն ներ։ 

Նախ, կար ևոր է նշել, որ Հա յաս տա նից սկիզբ առ նող աշ խա տան քային միգ րա ցի այի հոս քե րը շատ 
դեպ քե րում ու նեն ժա մա նա կա վոր բնույթ։ Հաշ վարկ վել է, որ բո լոր միգ րանտ նե րի ի նն սուն չորս տո կո սը ժա մա
նա կա վոր միգ րանտ աշ խա տող ներ են, մինչ դեռ մի այն ե րեք տո կոսն է մեկ նում ե րկ րից ար տերկ րում մշ տա կան 
բնա կու թյուն հաս տա տե լու նպա տա կով, ի սկ եր կու տո կո սը մեկ նում է ար տեր կիր ու ս ման նպա տա կով31։ Հե տա
զո տող նե րը նշում են, որ աշ խա տան քային միգ րանտ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ցան կու թյուն չու նի ին տեգր վե լու 
նպա տա կա կետ ե րկ րում, այլ մտա դիր է վե րա դառ նալ Հա յաս տան և հե տա գա յում սկ սել նոր պար բե րաշր ջան32։ 
Այս ի րա վի ճա կում կա րե լի է ա ռա ջար կել, որ հա մե մա տա բար քիչ է այն պի սի հայ միգ րանտ նե րի թի վը, ո րոնք 
կա րող են են թարկ վել ի րենց նպա տա կա կետ ե րկր նե րից հար կա դրա բար հե ռաց վե լու վտան գի։ 

Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի ե րկ րորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը դրա սե ռա տա րի քային կա ռուց վածքն է։ 
Հա յաս տա նը՝ որ պես ու ղար կող պե տու թյուն, բա վա կա նին ե զա կի է այն ա ռու մով, որ այն տեղ աշ խա տան քային 
միգ րա ցի այի ո լոր տում հիմն ա կա նում գե րակշ ռում են տղա մար դիկ, ին չը հա կա սում է աշ խա տան քային միգ
րա ցի այի հոս քե րի ֆե մի նի զաց ման հա մընդ հա նուր միտ մա նը33։ Բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ հա մա ձայ նում են, 
որ միգ րանտ նե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը 20–54 տա րե կան34 ա մուս նա ցած տղա մար դիկ35 են, ո րոնք 
մեկ նում են ար տեր կիր՝ հիմն ա կա նում Ռու սաս տան36, աշ խա տե լու։ Այդ միգ րանտ տղա մար դիկ հս տակ մտա
դրու թյուն ու նեն՝ գտ նել աշ խա տանք ար տերկ րում ի րենց ըն տա նիք նե րին ֆի նան սա պես ա պա հո վե լու հա մար։ 
Նրանք հե տաքրքր ված են կա նո նա վոր վե րա դար ձով և խու սա փում են ե րկ րից հե ռաց ման ցան կա ցած բա ցա
սա կան հետ ևան քից, ի նչ պի սին է օ րի նակ՝ կրկ նա կի մուտ քի ար գել քը։ 

Եր րորդ, Հա յաս տա նից աշ խա տան քային փո խա դրումն ե րի կազ մա կերպ չա կան հայե ցա կետն ու շա դրու
թյան է ար ժա նա նում։ Գե րակշ ռող դեպ քե րում՝ նախ քան ե րկ րից փաս տա ցի մեկ նե լը միգ րանտ աշ խա տող նե րը 
աշ խա տանք են գտ նում ար տերկ րում, և միգ րա ցի այի գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է նպա տա կա կետ ե րկ
րում ար դեն ի սկ գտն վող ըն կեր նե րի կամ հա րա զատ նե րի օգ նու թյամբ։ Հիմն ա կան նպա տա կա կետ հա մար վող 
Ռու սաս տա նի պա րա գա յում՝ ու նե նա լով այդ քան ըն դու նող հա մայնք՝ այժմ բա վա կա նին դյու րին է օ րի նա կան 

30 Հ. Մանասյան, Սոցիալական ազդեցությունը արտագաղթի վրա և գյուղական ու քաղաքային միգրացիան Արևելյան և 
Կենտրո նական Եվրոպայում, 2012 թվական։ 
31 Ա. Դեվիլլարդ, Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանում. առկա միտումներն ու քաղաքականության տարբե րակ
ները, 2012 թվական: 
32 Ա. Ջոհանսսոն, Դեպի Հայաստան վերադարձի միգրացիան (Return Migration to Armenia)։ Ամստերդամ. AMIDSt/
Ամստերդամի համալսարան, Նիդեռլանդներ։ 2008 թվական
33 Ա. Դեվիլլարդ, Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանում. առկա միտումներն ու քաղաքականության տարբերակ
ները (2012):
34 Հ. Մանասյան, Սոցիալական ազդեցությունը արտագաղթի վրա և գյուղական ու քաղաքային միգրացիան Արևելյան և 
Կենտրոնական Եվրոպայում։ 2012 թվական:
35 Ա. Դեվիլլարդ, Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանում. առկա միտումներն ու քաղաքականության տարբերակ
ները, 2012 թվական:
36 Կարևոր է նշել, որ Հայաստանից վերջին զանգվածային գաղթի ընթացքում (19881995) տղամարդիկ մեկնում էին 
միայնակ. ավելի ուշ նրանք սկսեցին մեկնել իրենց ընտանիքների հետ (Հեղինե Մանասյան, 2012 թվական): Սակայն 
հյուրընկալող երկրում միայնակ ապրող հայ տղամարդկանց շրջանում նկատվող միտումը շարունակվում էր 2000–ական 
թվականներին, ինչը խորացնում էր այն մտահոգությունները, որ տղամարդկանց միգրացիան կարող էր բացասական 
ազդեցություններ ունենալ ծագման երկրում ընտանեկան դրության վրա։ 
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աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժեշտ հիմ քեր կազ մա կեր պե լը։ Հինգ միգ րանտ աշ խա տող նե րից մե կը կա՛մ ար
տերկ րում, կա՛մ Հա յաս տա նում օ գտ վում է մաս նա վոր միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն նե րից37։ Այդ դեպ քում օ րի
նա կա նա ցու մը նույ նիսկ ա վե լի հեշտ է, թեև՝ ա վե լի ծախ սա տար։ Վկա յա կո չե լով այն փաս տը, որ միգ րա ցի այի 
հիմն ա կան նպա տա կը աշ խա տանք գտ նելն է38, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Հա յաս տա նից մեկ նող նե րի հիմ
նա կան նպա տակն է՝ ու ղ ևոր վել ար տեր կիր՝ ե րկ րում թո ղած ի րենց ըն տա նիք նե րին ֆի նան սա պես ա ջակ ցե լու 
նպա տա կով և վե րա դառ նալ տուն։ 

Ընդգ ծե լով այն փաս տը, որ Հա յաս տա նից մեկ նած միգ րանտ նե րի մի այն մի փոքր թիվ է ու նե ցել ար
տերկ րում մշ տա պես բնակ վե լու մտա դրու թյուն, պետք է նշենք, որ մշ տա կան բնա կու թյան նպա տա կով միգ
րա ցի այի դի մած ան ձանց թի վը կազ մում է ար տերկ րում ապ րող հայե րի մո տա վո րա պես ե րեք տո կո սը39։ Դա 
սո վո րա բար ի նք նու րույն կազ մա կերպ վող գոր ծըն թաց է, ո րը ման րա մասն նա խա պատ րաստ վում է, և շատ 
դեպ քե րում կի րառ վում են օ րի նա կան միգ րա ցի այի ու ղի ներ։ Ար տերկ րում մշ տա պես բնա կու թյուն հաս տա տե
լու մտա դրու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րը նպա տա կա կետ ե րկր ներ են մեկ նում ի րենց ըն տա նիք նե րի հետ, և 
նրանք նախ ևա ռաջ միգ րանտ ներ են բարձ րաշ խար հիկ շր ջա նակ նե րից՝ հմուտ մաս նա գետ ներ և աշ խա տող
ներ40։ Միգ րա ցի այի այդ տե սա կի հա մար պա հանջ վում են նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ, և դրա 
դեպ քում հազ վա դեպ է կի րառ վում ար տաք սում։ 

3.3  Դե պի Հա յաս տան ներ գաղ թը

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նի կող մից ստո րագր ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա
մա ձայ նա գրե րը տա րած վում են նաև եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի վրա, կար ևոր է հա մա ռոտ ան դրա դարձ 
կա տա րել Հան րա պե տու թյան տա րածք միգ րանտ նե րի ներ հոս քե րի հար ցին։ Բա ցի փախս տա կան նե րի հոս
քե րից, ո րոնց հար ցը չի քն նարկ վում սույն զե կույ ցում41, ներ գաղ թի գոր ծըն թա ցում ը նդ գրկ ված են աշ խա տան
քային միգ րանտ ներ, ու սա նող ներ և վե րա դար ձող ազ գու թյամբ հայեր։ Ներ գաղ թը դե պի Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյուն բա վա կա նին սահ մա նա փակ է 42։ Թեև վեր ջերս Հա յաս տանն ըն դու նում է նաև աշ խա տան քային 
ներ գաղ թի հոս քեր43։ Ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի նպա տա կով Հա յաս տան ե կող նե րի մեծ մա սը Ի րա նի քա
ղա քա ցի ներ են և Վրաս տա նից ե կող ազ գու թյամբ հայեր44։ Այս տեղ ա մե նա մեծ խում բը կազ մում են ի րան ցի նե
րը, և նրանց մի մա սի նպա տա կը զբաղ վա ծու թյու նը և ի նք նազ բաղ վա ծու թյունն ե ն45։ Այ սօր, ներ գաղ թած բնակ

37 Ա. Դեվիլլարդ, Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանում. առկա միտումներն ու քաղաքականության տարբերակ  
 ները, 2012 թվական:
38 Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակը, ԱՊՀ, մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝  
 http://www.ecis.info/page.php?id=19705
39 Ա. Մինասյան, Դեպի Հայաստան վերադարձի միգրացիան 20022008 թվականներին։ Երևան, ԵԱՀԿ, 2008 թվական։
40 Հ. Մանասյան, Սոցիալական ազդեցությունը արտագաղթի վրա և գյուղական ու քաղաքային միգրացիան Արևելյան և  
 Կենտրոնական Եվրոպայում, 2012 թվական։
41 Անկասկած, փախստականների հոսքերը ազդեցություն են ունենում հայաստանյան կյանքի բոլոր կողմերի, այդ թվում՝  
 միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակի վրա։ Բոլորովին վերջերս Սիրիայում առաջացած ճգնաժամը խորացրել է  
 մարդկային ռեսուրսների ազգային շուկայում առկա խնդիրները։ Միևնույն ժամանակ, որոշ զեկույցներում ընդգծվում  
 է, որ զարգացած երկրների կողմից միջոցներ են հատկացվել դեպի Հայաստանի Հանրապետություն փախուստի  
 դիմած սիրիահայերին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ 
42 Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակը, ԱՊՀ, մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝  
 http://www.ecis.info/page.php?id=19705 
43 Ա. Դեվիլլարդ, Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանում. առկա միտումերն ու քաղաքականության տարբերակ  
 ները: 2012 թվական
44 Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակը, ԱՊՀ, մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝  
 http://www.ecis.info/page.php?id=19705 
45 Ա. Դեվիլլարդ, Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանում. առկա միտումերն ու քաղաքականության տարբերակ
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չու թյու նը կազ մում է բնակ չու թյան 10.5 %ը, ո րոնց մեծ մա սը աշ խա տան քային միգ րանտ ներ են Ա ՊՀ ե րկր նե
րից, ա վե լի քիչ մա սը՝ ոչ Ա ՊՀ ե րկր նե րից՝ Ի րա նից և Սի րի այից46։ 

Ու սա նող նե րը հիմն ա կա նում Ի րա նից են, Հնդ կաս տա նից, Սի րի այից, Ռու սաս տա նից, Չի նաս տա նից, 
ի նչ պես նաև՝ ազ գու թյամբ հայ ու սա նող ներ Վրաս տա նից, Ռու սաս տա նից, Ի րա նից և Մի ա ցյալ Նա հանգ նե
րից։ Ու սա նող նե րի թի վը տա րե կան հաս նում է 5000 –ի։

 Հա յաս տա նում բնակ վե լու նպա տա կով ժա մա նող նե րը հիմն ա կա նում ազ գու թյամբ հայերն ե ն։ 20072010 
թվա կան նե րի ըն թաց քում ազ գու թյամբ հայե րին տր վող հա տուկ կա ցու թյան կար գա վի ճակ է շնորհ վել 5000 
օ տա րերկ րա ցի նե րի։ Բա ցի դրա նից, մշ տա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ է տր վել ա վե լի, քան 900 ներ գաղ
թող նե րի47։ Հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, որ վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ա վե լի, քան մի քա նի հա զար 
միգ րանտ ներ են Եվ րո պայից վե րա դար ձել Հա յաս տան։ Այդ թվե րը պետք է ըն դուն վեն որ պես մո տա վոր հաշ
վարկ ներ, քա նի որ դե պի Հա յաս տան վե րա դար ձի միգ րա ցի այի վե րա բե րյալ վի ճա կա գրու թյուն չկա48։ 

ները: 2012 թվական
46 Միգրանտի ինտեգրման քաղաքականության ինդեքս։ ԵԱՀԿ. 2013 թվական։ Մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝ http:// 

     www.mipex.eu/armenia?utm
47 Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակը, ԱՊՀ։ Մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝ 
     http://www.ecis.info/page.php?id=19705 
48 Ջոհանսսոն Ա., Դեպի Հայաստան վերադարձի միգրացիա (Return Migration to Armenia)։ Ամստերդամ. AMIDSt/
      Ամստերդամի համալսարան, Նիդեռլանդներ, 2008 թվական։
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4. Միգրացիոն քաղաքականությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում 

4.1 Ը նդ հա նուր նկա րա գի րը 

Ինչ պես բնո րոշ է նախ կին Խորհր դային Մի ու թյան հան րա պե տու թյուն նե րին, 1990 –ա կան թվա կան
նե րին Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը և գոր ծե լա կեր պե րը նախ ևա ռաջ կենտ րո նաց ված է ին 
փախս տա կան նե րի ու հար կա դիր միգ րա ցի այի են թարկ ված նե րի խն դիր նե րի լուծ ման վրա։ Դա հա մա պա տաս
խան ազ գային օ րենսդ րա կան մե խա նիզմն ե րի, պե տա կան կա ռույց նե րի ու հաս տա տու թյուն նե րի ձևա վոր ման, 
ի նչ պես նաև այլ պե տու թյուն նե րի ու մաս նա գի տաց ված մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա
գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման ժա մա նա կաշր ջանն է ր։ Ա ՊՀ շր ջա նակ նե րում տա րա ծաշր ջա նային հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը սահ մա նա փակ վում էր փախս տա կան նե րի ի րա վունք նե րի տա րա ծաշր ջա նային մա կար դա կով 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի մշակ ման փոր ձե րով և բնակ չու թյան միջ սահ մա նային տե ղա շար ժե րի նո րա
հայտ եր ևույթ նե րի հետ կապ ված ըն թա ցիկ խն դիր նե րը լու ծե լով49։ Հա յաս տա նում այդ մի տումն ա ռա վե լա գույնս 
նկատ վում էր 1988–1999 թվա կան նե րին, ե րբ եր կի րը պետք է կա ռա վա րեր Ա դր բե ջա նից և Լեռ նային Ղա րա
բա ղից ե կող փախս տա կան նե րի մեծ հոս քեր, և միգ րա ցի ային ա ռնչ վող այլ խն դիր նե րի պե տա կան կար գա վո
րու մը հիմն ա կա նում հիմն ված էր ա մե նօ րյա կա ռա վար ման վրա50։ Խորհր դային Մի ու թյան փլու զու մից և նոր 
եվ րա սի ա կան միգ րա ցի ոն հա մա կար գի ձևա վո րու մից հե տո ան ցու մային ժա մա նա կաշր ջա նի այդ ը նդ հա նուր 
ի րա վի ճա կին հա ջոր դե ցին կա նո նա վոր միգ րա ցի այի կա ռա վար ման հա մար ի րա վա կան հար թա կի ու ի նս տի
տու ցի ո նալ դաշ տի զար գաց ման ո լոր տում առ կա հա մա պա տաս խան բա ցե րը։ 

Միգ րա ցի այի ո լոր տի կար գա վոր ման հա մա կարգ ված զար գա ցու մը՝ որ պես ազ գային քա ղա քա կա նու
թյան հա մա կող մա նի բա ղա դրիչ, մեկ նար կել է 2000ա կան թվա կան նե րի սկզ բին, ե րբ ըն դուն վեց Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի ո լոր տի պե տա կան կար գա վոր ման ա ռա ջին հայե ցա կար գը։ Վեր ջա պես 
այդ զար գա ցու մը կի զա կե տին հա սավ միգ րա ցի այի ո լոր տում Հա յաս տա նի հիմն ա կան նպա տակ նե րը, ա ռաջ
նա հեր թու թյուն ներն ու մո տե ցումն ե րը սահ մա նող ա մե նա թարմ ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թում՝ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գում, ո րը 
հաս տատ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան կող մից 2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 30 –ի 
թիվ 51 ար ձա նա գրու թյամբ51։ Հայե ցա կար գի հիմն ա կան գա ղա փա րը դե պի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 
ներ գաղ թի և հատ կա պես կրկ նա կի ար տա գաղ թի (օ րի նակ` վե րա դար ձի) խրա խու սումն է։ Այդ փաս տաթղ
թում սահ ման ված հիմն ա կան նպա տակ նե րը նե րա ռում են ար տերկ րում հա յազ գի աշ խա տող նե րի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյուն (օ րի նա կան միգ րա ցի ա ա պա հո վե լու մի ջո ցով), տն տե սա կան կա պե րի զար գա ցում 
(ար տերկ րի հայ կա կան ա սո ցի ա ցի ա նե րի հետ հա մա տեղ ծրա գրեր ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով), Հա յաս տա նում 
ներդ րումն ե րի կա տար ման խրա խու սում և վե րա դար ձի քա ղա քա կա նու թյուն։ Վեր ջի նիս ա ռն չու թյամբ՝ փաս
տաթղ թում միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը հա մար վում է քա ղա քա կա նու թյան կար ևոր նպա տակ՝ «երկ րից ար տա
գաղ թի կա սեց ման ու դե պի Հա յաս տան ներ գաղ թի խրա խուս ման» հա մար մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու մո տեց ման 
հի ման վրա։ Այդ նպա տակն ի րա գոր ծե լու մի ջոց է հա մար վում վե րա դար ձի հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե

49 Ի. Իվախնյուկ, Միգրացիայի ոլորտում առկա հիմական միտումերը հետխորհրդային տարածաշրջանում (Key 
migration trends in the postsoviet region)։ Միգրացիայի կառավարումը և դրա կապերը տնտեսական, սոցիալական և 
շրջակա միջավայրին առնչվող քաղաքականությունների հետ, 2008 թվական։

50 Հ. Չոբանյան, Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիոն քաղաքականության շրջանակի մասին, Միջազգային   
միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիումԱրևելք, 2012 թվական։

51 Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10–ի թիվ 1593 արձանա
գրային որոշմանը համապատասխան հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի պետական 
կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 20122016 թվականների գործողությունների ծրագիրը։
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րի ստեղ ծու մը։ Միև նույն ժա մա նակ հայե ցա կար գում ա ռա ջարկ վում են հե տըն դուն ման մե խա նիզմն ե րի հա մար 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման պաշ տո նա կան պայ ման նե րը՝ սահ ման նե րի հս կո ղու թյան հա մա կար գի զար
գա ցում, կեն սա չա փա կան տվյալ ներ պա րու նա կող է լեկտ րո նային փաս տաթղ թե րի հա մա կար գի ներդ րում, այլ 
ե րկր նե րի հետ հա մա ձայ նա գրե րի կն քում և այլն։52 Նմա նա տիպ դրույթ ներ առ կա են Հա յաս տա նում ըն դուն ված 
այլ ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թե րում։ Այս պի սով, 2009 թվա կա նի Հա յաս տան–Ս փյուռք գոր ծակ ցու թյան 
հայե ցա կար գով սահ ման վում է ազ գա հա վաք գոր ծե լա կեր պի, հայ րե նա դար ձու թյան խթան ման խն դի րը։ Նույն 
տա րում մշակ վել է Հայ րե նա դար ձու թյան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հայե ցա կար գի նա խա գի ծը։ Այդ բո լոր 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րը նպաս տել են Հա յաս տա նում վե րա դար ձի քա ղա քա կա նու թյան զար գաց մա նը։ 

Հայե ցա կար գում ը նդ գծ ված մեկ այլ ա ռա վել կար ևոր գե րա կա յու թյուն է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նից (ՀՀ) սկիզբ առ նող ան կա նոն միգ րա ցի այի կան խար գե լու մը և ան կա նոն միգ րա ցի այի վե րա բե րյալ օ րենսդ
րա կան դաշ տի կա տա րե լա գոր ծու մը։ Քա ղա քա կա նու թյան այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ա ռաջ նա հեր թու
թյու նը տր վում է «օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում ա ռանց թույլտ վու թյան գտն վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հետ 
վե րա դարձ ման հար ցե րով շա հագր գիռ պե տու թյուն նե րի հետ բա նակ ցու թյուն նե րի վար ման և հա մա ձայ նա գրե
րի կնք ման գոր ծըն թա ցի շա րու նակ մա նը»53: Այդ գե րա կա յու թյու նը սահ ման վել է նաև Հայե ցա կար գին՝ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նից սկիզբ առ նող ան կա նոն միգ րա ցի այի եր ևույ թի ու սումն ա սի րու թյան և դրա կան
խար գել ման վե րա բե րյալ հայե ցա կար գին հա ջոր դած Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գրով և ա պա հով վել է վի զա նե րի 
քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց մամբ և սահ ման նե րի կա ռա վար ման զար գաց մամբ54։ 

Հա յաս տանն ան դա մակ ցում է միգ րա ցի այի հար ցե րով ակ տի վո րեն զբաղ վող հետ ևյալ մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ ՄՄԿ, Եվ րո պայի խոր հուրդ, Ան կախ պե տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյուն և 
Ե ԱՀԿ։ Այն մաս նակ ցում է հետ ևյալ տա րա ծաշր ջա նային գոր ծըն թաց նե րին՝ Բու դա պեշ տի գոր ծըն թաց, Պրա
հայի գոր ծըն թաց և Ար ևե լյան գոր ծըն կե րու թյուն։ Այն նաև մաս է կազ մում Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան քա ղա
քա կա նու թյա նը և Սև ծո վյան հա մա դաշ նեց մա նը55։

 Միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը հիմն ված է ազ գային նպա տակ նե րի վրա և սո վո րա բար բխում է 
հան րային քա ղա քա կա նու թյան այլ տար րե րից, ի նչ պես նաև՝ ա ռնչ վում դրանց, օ րի նակ՝ աշ խա տան քային շու
կային ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյուն, ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն, ժո ղովր դա գրա կան քա ղա քա կա նու թյուն 
և այլն։ Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, ա ռևտ րային, աշ խա տան քային, ա ռող ջա պա հա կան, մշա կու թային և ան
վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան ո լորտ նե րը կապ ված են մի մյանց56։ Հա յաս տա նի պա րա գա յում՝ Կա ռա վա
րու թյան կող մից ի րա կա նաց վող միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյու նը մե ծա պես ա ռնչ վում է 
ե րկ րի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ու ղղ վա ծու թյա նը։ Ան կաս կած, Հա յաս տա նի կող մից հե տըն դուն ման մե
խա նիզմն ե րի զար գա ցու մը փոխ կա պակց ված է ե րկ րի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան եր կու չա փա զանց կար
ևոր բա ղա դրիչ նե րի հետ՝ Հա յաս տա նի ին տեգ րու մը ԵՄ –ին և Հա յաս տա նի հա րա բե րու թյուն նե րը Ռու սաս տա
նի Դաշ նու թյան հետ և դրա եվ րա սի ա կան ու ղղ վա ծու թյու նը։ Այդ եր կու կար ևոր հիմն ա քա րե րը, ո րոնց վրա 
ձևա վոր վում է ազ գային միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը, ան հրա ժեշտ է ու սումն ա սի րել ա ռա վել ման րա մաս
նո րեն։ 

52 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգ, 2010
      թվական։
53 Նույնը
54 2012 թվականին Կառավարության 823–Ն որոշմամբ ընդլայնվել է այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղա
քացիներից Հայաստան մուտք գործելու համար պահանջվում է վիզա։ Մեկ տարի առաջ ընդունվել էին Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանային անվտանգության ապահովման և պետական սահմանի համալիր կառավարման 
ապահովմանն ուղղված 2011–2015 թվականների գործողությունները ծրագիրը և ժամանակացույցը։
55 Հայաստան, Միգրացիայի բնութագիրը: Միգրացիոն քաղաքականության կենտրոնի թիմի կողմից՝ «Միջազգային 
միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիումԱրևելք»ի տեղեկատվական բանկի և հրապա
րակումների հիման վրա, 2013 թվական: 
56 Միգրացիայի կառավարման հիմունքներ (Essentials of Migration Management), հատոր 1, ՄՄԿ, 2004 թվական:
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4.2 Հա յաս տա նի ին տեգ րու մը ԵՄ-ի ն

 Պաշ տո նա պես Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի ՝ որ պես ան կախ պե տու թյան միջև սերտ հա րա
բե րու թյուն ներ են հաս տատ վել 1990ա կան թվա կան նե րին, ե րբ եր կու կող մե րի միջև 1996 թվա կա նին ստո
րագր վել է (և 1999 թվա կա նին ու ժի մեջ է մտել) Գոր ծըն կե րու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գի րը 
(ԳՀՀ)։ Ա վե լին, 2006 թվա կա նի նոյեմ բե րին ԵՄՀա յաս տան գա գա թա ժո ղո վում ըն դուն վեց և գոր ծո ղու թյան 
մեջ դր վեց Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան (Ե ՀՔ)57 գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը, ո րով 
հնա րա վոր դար ձան ա ռա վել ակ տիվ քա ղա քա կան, տն տե սա կան ու մշա կու թային հա րա բե րու թյուն նե րը ԵՄ 
–ի հետ։ Դրա նից հե տո Կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րել է, որ եր կի րը որ դեգ րում է ԵՄ –ին ին տեգր վե լու քա
ղա քա կան ու ղին։ Այդ մո տե ցու մը նե րա ռում է քա ղա քա կա նու թյան բո լոր ո լորտ նե րը, այդ թվում՝ միգ րա ցի ան՝ 
սկ սած սահ ման նե րի կա ռա վա րու մից ը նդ հուպ մինչև ա նօ րի նա կան միգ րա ցի այի դեմ պայ քար և մարդ կանց 
թրա ֆի քինգ։ Հե տըն դուն ման և վի զայի հետ կապ ված հար ցե րը կար ևոր վել են նաև ԵՄՀա յաս տան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրա գրում։ 2009 թվա կա նի մայի սին մեկ նար կած Ար ևե լյան գոր ծըն կե րու թյամբ58 սկիզբ է դր վել Ե ՀՔ 
ո րա կա պես նոր փուլ։ Այդ հա մա տեքս տում՝ որ պես Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նային 
նպա տակ նա խանշ վել է ԵՄ –ի հետ՝ Հա յաս տա նից միգ րա ցի ոն հոս քե րի ա ռն չու թյամբ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
խո րա ցու մը՝ նե րա ռյալ միգ րա ցի այի վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյան և ի նս տի տու ցի ո նալ դաշ տի ներ դաշ նա կե ցու
մը՝ մի ա նա լով Շար ժու նա կու թյան շուրջ գոր ծըն կե րու թյան ծրա գրին59 և հա մա գոր ծակ ցու թյուն հաս տա տե լով60 
Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի ար տա քին սահ ման նե րի մոտ աշ խա տան քային հա մա գոր
ծակ ցու թյան կա ռա վար ման գրա սե նյա կի հետ (Ֆ րոն տեքս)61։ « Շար ժու նա կու թյան շուրջ գոր ծըն կե րու թյան մա
սին» հա մա տեղ հռ չա կա գրում կող մե րը ո րո շել են միգ րա ցի այի հետ կապ ված հար ցե րի շուրջ ա ռաջ նորդ վել 
փո խա դար ձու թյան սկզ բուն քով՝ նպա տակ ու նե նա լով ա ռա վել ար դյու նա վե տո րեն կա ռա վա րել օ րի նա կան ու 

57 Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը (ԵՀՔ) ԵՄ–ի արտաքին հարաբերությունների հետ կապված 
գործիք է, որի նպատակն է առավել սերտ կապեր հաստատել ԵՄ–ի հարավում և արևելքում գտնվող երկրների հետ՝ 
առանց անդամակցության հեռանկար առաջարկելու նրանց։ Այդ քաղաքականության միջոցով ԵՄ–ը փորձում է 
խթանել տնտեսական զարգացումը, կայունությունը և առավել արդյունավետ կառավարումը իր հարևան երկրներում։ 
Այն իրականացվում է սկսած 2004 թվականից, երբ ներկայացվեցին յոթ նոր հարևանների հետ առավել սերտ կապեր 
հաստատելու համար գործողությունների ծրագրեր։ Առաջին փուլում ներգրավված երկրներն էին Ուկրաինան, Մոլդովան, 
Իսրայելը, Հորդանանը, Մարոկկոն, Թունիսը և Պաղեստինյան իշխանությունը։ ԵՀՔ երկրորդ փուլի մեկնարկը 
նախատեսվել էր 2005 թվականին, երբ Հանձնաժողովը երկրի մասին զեկույցներ էր ներկայացրել Եգիպտոսի և 
Լիբանանի մասին, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի մասին։ 
58 Արևելյան գործընկերությունը Արևելյան Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի հետխորհրդային պետությունների՝  
Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի Հանրապետության և Ուկրաինայի հետ իրենց հարաբե
րությունները կարգավորող ԵՄ նախաձեռնություն է, որը նպատակաուղղված է առևտրի, տնտեսական ռազմավարության, 
ճամփորդական համաձայնագրերի և ԵՄ–ի ու նրանց արևելյան հարևանների միջև այլ հարցերի շուրջ քննարկումների 
համար հարթակ ստեղծելուն։ Այն հիմնված է միջազգային իրավունքի և հիմնարար արժեքների, այն է՝ 
ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ 
հարգանք, ինչպես նաև՝ շուկայական տնտեսության, կայուն զարգացման և արդյունավետ կառավարման համար 
ստանձնած ընդհանուր պարտավորության վրա։
59 Ընդհանուր առմամբ, Շարժունակության շուրջ գործընկերության նպատակը Հայաստանի և ԵՄի միջև  
միգրացիոն հոսքերի նկատմամբ հսկողությունն է, անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը և ՀՀ քաղաքացիների համար 
օրինական մուտքի համար գանձվող վճարների կարգավորումը։ Երկու կողմերը ստորագրել են Հայաստանի և ԵՄ–ի միջև 
Շարժունակության շուրջ գործընկերության մասին համատեղ հռչակագիրը 2011 թվականի հոկտեմբերին։
60 2012 թվականին Հայաստանի և Ֆրոնտեքսի միջև ստորագրված Համագործակցության մասին համաձայնագիրը խթա 
նում է միգրացիայի հարցի շուրջ փոխգործակցությունը։ Համագործակցությունն իրականացվում է հետևյալ ոլորտ ներում՝ 
տեղեկատվության փոխանակում, մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ և համատեղ գործողու թյուններ։ 
61 Գ. Մակարյան, ԵՄ–ի և Արևելյան գործընկերության երկրների միջև աշխատանքային շարժունակության վասներն ու 

օգուտ ները (Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries), Երևան, 
2012 թվական։
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աշ խա տան քային միգ րա ցի ան՝ նե րա ռյալ շր ջա նա ռու և ժա մա նա կա վոր միգ րա ցի ան62։ Այդ փաս տաթղ թով Հա
յաս տա նին տրա մադր վող հա վա նա կան ար տո նու թյուն նե րից մե կը մաս նա կից եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րում 
կա նո նա վոր աշ խա տան քային հնա րա վո րու թյուն ներն ե ն։ Այն հայ միգ րան տին ա ռա ջար կե լու էր հա վա սար վե
րա բեր մունք և ի րա վունք ներ, այդ թվում՝ շր ջա նա ռու միգ րա ցի այի հա մա կար գե րի մի ջո ցով կեն սա թո շա կային 
ի րա վունք նե րի փո խան ցում63։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ա ռայժմ այդ շր ջա նակ նե րում ոչ մի կոնկ րետ քայլ չի ի րա կա
նաց վել64, և ի րա վի ճա կը նույ նիսկ ա ռա վել ա նո րոշ է դար ձել այն պա հից ի վեր, ե րբ Հա յաս տա նը հս տակ վճ ռել 
է իր ու ղղ վա ծու թյու նը դե պի եվ րա սի ա կան ին տեգ րում, ո րի ա ռանց քում Ռու սաս տանն է։ Ե Մ– Հա յաս տան Ա սո
ցաց ման հա մա ձայ նա գրի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րը մեկ նար կել է ին 2010 թվա կա նի աշ նա նը։ Սա կայն նույ նիսկ 
ա վե լի վաղ՝ 2009 թվա կա նի ապ րի լին, ԵՄ –ի և Հա յաս տա նի միջև վի զային ռե ժի մի դյու րաց ման և հե տըն դուն
ման մա սին հա մա ձայ նա գրեր կն քե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը կար ևոր վել էր Ե Մ– Հա յաս տան Խորհր դա րա նա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կո մի տե ի հան դիպ ման ըն թաց քում, քա նի որ հե տըն դուն ման մե խա նիզմն ե րի ձևա
վո րու մը Եվ րո պա կան մի ու թյան միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան ստան դարտ մո տե ցումն է 65։ 

Վե րը նշ ված՝ Հա յաս տա նի և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև շար ժու նա կու թյան շուրջ գոր ծըն կե րու թյան 
մա սին հա մա տեղ հռ չա կա գի րը նպաս տում է վե րա դար ձի և հե տըն դուն ման քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա
վե տու թյա նը։ Ար դյուն քում, 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին Հանձ նա ժո ղով ա ռա ջար կեց ԵՄ –ի և Հա յաս տա նի 
միջև բա նակ ցու թյուն ներ սկ սել կար ճա ժամ ետ գտն վե լու հա մար վի զա նե րի տրա մադր ման ըն թա ցա կար գե րի 
պար զեց ման, ի նչ պես նաև ան կա նոն միգ րանտ նե րի հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի շուրջ։ Դեկ տեմ
բե րի 19 –ին Եվ րո պա կան մի ու թյան խոր հուրդն ըն դու նել է ո րո շում, ո րով լի ա զո րել էր Հանձ նա ժո ղո վին՝ բա
նակ ցու թյուն ներ սկ սել Հա յաս տա նի հետ հե տըն դուն ման, ի նչ պես նաև վի զային ռե ժի մի դյու րաց ման մա սին 
հա մա ձայ նա գրե րի շուրջ։

4.4  Հա յաս տա նը եվ րա սի ա կան միգ րա ցի ոն հա մա կար գում

2013 թվա կա նին ԵՄ –ի հետ ա սո ցաց ման գոր ծըն թա ցը կա սեց վեց, ե րբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը սեպ տեմ բե րի 3 –ին Մոսկ վա յում հայ տա րա րեց, որ Հա յաս տա նը Ռու սաս տա նի, 
Բե լա ռու սի և Ղա զախս տա նի66 հետ մի ա նա լու է Մաք սային մի ու թյա նը (ՄՄ) և մտ նե լու է Մի աս նա կան տն տե
սա կան տա րածք (ՄՏՏ)67, և եր կի րը աշ խա տում էր այդ նպա տա կի ու ղ ղու թյամբ։ Այդ զար գա ցումն ե րը պաշ
տո նա պես չազ դե ցին հե տըն դուն ման հար ցի շուրջ ի րա կա նաց վող բա նակ ցու թյուն նե րի վրա և 2013 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րին վա վե րաց վե ցին հե տըն դուն ման և վի զային ռե ժի մի դյու րաց ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րը։ Այ
նու ա մե նայ նիվ, ը նդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան ու ղղ վա ծու թյան փո փո խու մը բնա կա նա բար կազ դեր Հա յաս

62  Եվրոպական պառլամենտ։ Մատչելի է հետևյալ կայքէջում` http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?  
      type=REPORT&reference=A7-2013-0289&language=EN

63 Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև շարժունության հարցերով գործընկերության համատեղ հռչակագիր, 2011 
թվական։
64 Հայաստան, Միգրացիայի բնութագիր: Միգրացիոն քաղաքականության կենտրոնի թիմի կողմից՝ «Միջազգային 
միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիումԱրևելք»ի տեղեկատվական բանկի և հրապա
րակումների հիման վրա: 2013 թվական 
65 Ա. Գրիգորյան, ԵՄՀայաստան. վիզային ռեժիմի դյուրացման հնարավորությունները (2011 թվական)։ 
66 2010 թվականի հունվարի 1–ին ստեղծվել է Մաքսային միությունը՝ կազմված Ռուսաստանից, Ղազախստանից 
և Բելառուսից, և 2011 թվականի հուլիսի 1–ի դրությամբ այդ երեք պետությունների միջև վերացվել էին մաքսային 
սահմանները։ 
67 Միասնական տնտեսական տարածքի (ՄՄՏ) գործունեությունը մեկնարկել է 2012 թվականի հունվարի 1–ին։ ՄՄՏ–ը 
ձևավորվել էր Մաքսային միության երեք երկրներից՝ Բելառուս, Ղազախստան և Ռուսաստան։ ՄՄՏ–ի հիմքում ընկած 
է Մաքսային միությունը ինտեգրման առավել բարձր մակարդակի հասցնելու գաղափարը՝ ապահովելով ապրանքների, 
ծառայությունների, կապիտալի, աշխատուժի ազատ տեղաշարժը և տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի դրսևորումը։ 
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տա նի և ԵՄ –ի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի, այդ թվում՝ միգ րա ցի այի կա ռա վար ման խնդ րի վրա։ Ա վե լին, այդ 
քայլն ազ դե ցու թյուն կու նե նա հայ միգ րանտ նե րի հա մար դե պի հիմն ա կան նպա տա կա կետ եր կիր՝ Ռու սաս տա
նի Դաշ նու թյուն ար տա գաղ թի կար գա վոր ման և հատ կա պես եր կու պե տու թյուն նե րի միջև գոր ծող հե տըն դուն
ման մե խա նիզ մի ի րա կա նաց ման վե րա բե րյալ գնա հա տումն ե րի վրա։ 

Մաք սային մի ու թյան ան դամ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րը հնա րա վո րու թյուն կու նե նան ա ռանց սահ մա
նա փա կումն ե րի աշ խա տե լու դրա տա րած քում։ Վե րաց վե լու են վար չա կան ըն թա ցա կար գե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն նե րը և օ տա րերկ րյա աշ խա տու ժի քվո տա նե րը։ Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն
թաց քում ՄՄ –ը և ՄՏՏ –ը մշա կել են գոր ծու նե ու թյան մի շարք կա նոն ներ ու հաս տա տու թյուն ներ, ո րոնք թույլ 
են տա լիս մեզ եզ րա կաց նե լու, թե ի նչ է կա տար վե լու միգ րա ցի այի ո լոր տում այդ մի ու թյան շր ջա նակ նե րում։ 
Փա թե թը նե րա ռում է մի ու թյան տա րած քում աշ խա տան քային միգ րա ցի ան կար գա վո րող եր կու հա մա ձայ նա
գիր՝ «Օ րի նա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող միգ րանտ աշ խա տող նե րի և նրանց ըն տա նի քի ան դամն ե րի մա սին» 
հա մա ձայ նա գիր և «Եր րորդ ե րկր նե րից սկիզբ առ նող ա նօ րի նա կան աշ խա տան քային միգ րա ցի այի դեմ պայ
քա րի շուրջ ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին» հա մա ձայ նա գիր։ Ա ռա ջին հա մա ձայ
նա գիրն ա մե նա կար ևորն է, քա նի որ այն նպա տա կա կետ ե րկր նե րում աշ խա տան քային միգ րանտ նե րին տա լիս 
է նույն ի րա վունք նե րը, ի նչ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող աշ խա տող նե րին։ Այն նե րա ռում է աշ խա տան քային լի
ցեն զի ա նե րի և թույլտ վու թյուն նե րի վե րա ցում և միգ րանտ նե րին ու նրանց ըն տա նի քի ան դամն ե րին սո ցի ա լա
կան և այլ ի րա վունք նե րի տրա մա դրում (ա ռող ջա պա հու թյուն, կր թու թյուն. կեն սա թո շակ նե րը դեռևս չեն ը նդ
գրկ վել)։ Նա խա տես վում է վե րաց նել օ րի նա կան աշ խա տան քային միգ րա ցի այի հիմն ա կան խո չըն դո տը՝ ներ
գաղ թի ե րկ րում ան ձի՝ օ րի նա կան հիմ քով գտն վե լու փաս տը գրան ցե լու բարդ գոր ծըն թա ցը։ ՄՄ –ը և ՄՏՏ –ը 
մի ա նա լը են թա դրում է ՄՏՏ աշ խա տան քի շու կա լի ի րավ մուտ քի հնա րա վո րու թյուն։ ՄՏՏ ան դա մակ ցու թյամբ 
նա խա տես վում է հաս տատ ված ե րկր նե րից միգ րանտ աշ խա տող նե րին աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հար ցում 
միև նույն ի րա վունք նե րի տրա մա դրում, ի նչ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող աշ խա տող նե րին և միգ րանտ նե րի ու 
նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րին սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում։ 
Դրա շնոր հիվ ըն դու նող ե րկր նե րը կս տա նան բազ մա թիվ օ գուտ ներ՝ պայ մա նա վոր ված հար կե րի ա ռա վել մեծ 
թվով վճա րումն ե րով, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա ռու մով ա ռա վել բա րե լավ ված ի րա վի ճա կի հաս տատ մամբ, պե
տա կան ծախ սե րի ա ռա վել ցածր մա կար դա կով, բա րե լավ ված սո ցի ա լա կան պայ ման նե րով, ո րոնք կեն սա կան 
նշա նա կու թյուն ու նեն միգ րանտ նե րի բա րե կե ցու թյան հա մար, ի նչ պես նաև՝ դե պի ծագ ման ե րկր ներ դրա մա
կան փո խան ցումն ե րի թվի ա ճով։ Ռու սաս տան մուտք գոր ծե լու, այն տեղ գտն վե լու և աշ խա տե լու հա մար օ րի
նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի տրա մա դրու մը, ան կաս կած, հա մա պա տաս խա նա բար կն վա զեց նի այդ միգ րա
ցի ոն հոս քի ա նօ րի նա կան բա ղա դրի չը, քա նի որ հայ միգ րանտ նե րից մեծ մա սի ա նօ րի նա կան կար գա վի ճա կով 
է պայ մա նա վոր ված այն խն դի րը, որ նրանք չու նեն հյու րըն կա լող ե րկր նե րում գտն վե լու հնա րա վո րու թյուն ներ68։

4.4  Վե րա դար ձի միգ րա ցի այի և վե րաին տեգր ման հար ցում 
Հայաս տա նի կող մից որ դեգր ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րը

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան կող մից՝ Հա յաս տա նում միգ րա ցի այի կար գա վոր ման 
ո լոր տում ա վե լի վաղ ըն դուն ված հայե ցա կար գե րում (2000 և 2004 թվա կան ներ) բա ցա կա յում էր վե րա դար ձի և 
վե րաին տեգր ման հար ցե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյու նը։ Դա կա րե լի է բա ցատ րել 
այն հան գա ման քով, որ 1990 –ա կան թվա կան նե րին Հա յաս տա նից ակ տիվ ար տա հոսք էր տե ղի ու նե նում, ու ս
տի առ կա քա ղա քա կա նու թյուն նե րը կենտ րո նաց ված է ին մի այն ար տա գաղ թին ա ռնչ վող հար ցե րի վրա։ Միև
նույն ժա մա նակ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում լի ո վին ը մբռ նում է ին այդ խն դի րը, ին չին հետ ևեց հա
մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյան մշա կումն ու ի րա կա նա ցու մը՝ ու ղղ ված դե պի Հա յաս տան վե րա դար ձող 

68 Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տիրող իրավիճակը, ԱՊՀ, մատչելի է հետևյալ կայքէջում՝ 
 http://www.ecis.info/page.php?id=19705
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ան ձանց ա ջակ ցու թյուն և օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն69։ Ո ւս տի, 2010 թվա կա նին, ե րբ հաս տատ վեց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի պե տա կան կար գա վոր ման մա սին հայե ցա կար գը, դրա նում քա ղա քա կա
նու թյան գե րա կա խն դիր հա մար վեց «օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա
քա ցի նե րի վե րա դար ձի, ի նչ պես նաև հայ րե նի քում նրանց հե տա գա վե րաին տեգր մա նը ցու ցա բեր վող ա ջակ
ցու թյու նը»70։

 Հա մա պա տաս խա նա բար, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի պե տա կան կար գա վոր
ման քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գի ի րա կա նաց ման 20122016 թվա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գրի 
մի ջո ցով Հայե ցա կար գով սահ ման ված հիմն ա կան մո տե ցումն երն ու մե խա նիզմն ե րը վե րած վե ցին կոնկ րետ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի՝ պա տաս խա նա տու հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րով ու ժամ ետ նե րով։ Գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրա գրով սահ ման ված մի ջո ցա ռումն երն է ին՝ ա ջակ ցել օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րից Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձին, ի նչ պես նաև հայ րե նի քում նրանց հե տա գա վե րաին տեգր մա նը և 
կան խար գե լել Հա յաս տա նից սկիզբ առ նող ան կա նոն միգ րա ցի ան.

• «Աշ	խա	տա	շու	կա	յում	 Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյուն	 վե	րա	դար	ձող	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	 վե	րաին	տեգր
մանն ու ղղ ված զբաղ վա ծու թյան ծրա գրե րի վա րում և նոր ծրա գրե րի ներդ րում։

• 	Միգ	րանտ	նե	րի	հետ	աշ	խա	տող	պե	տա	կան	մար	մին	նե	րում	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյուն	վե	րա	դար
ձող նե րի հա մար խորհր դատ վա կան բնույ թի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման կազ մա կեր պում, ո լոր
տում գոր ծող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ գոր ծըն կե րային հա րա բե րու թյուն նե րի ակ
տի վա ցում։

• 	Բա	նակ	ցու	թյուն	նե	րի	 վա	րում	 ըն	դու	նող	 ե	րկր	նե	րի	 հետ`	 նրանց	 օ	ժան	դա	կու	թյամբ	 վե	րա	դար	ձող	նե	րին
Հա յաս տա նում վե րաին տեգր ման ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հար ցե րի շուրջ։

• 	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	վե	րա	դար	ձին	ա	ջակ	ցող	ին	տեր	նե	տային	տե	ղե	կատ
վա կան հա մա կար գե րի հե տա գա կա տա րե լա գոր ծում, ին չը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի այդ ան ձանց 
է լեկտ րո նային կա պի հա ղոր դու ղի նե րով ան մի ջա կա նո րեն կապ վե լու Հա յաս տա նի պե տա կան կա ռա
վար ման հա մա պա տաս խան մար մին նե րի մաս նա գետ նե րի հետ և ի րենց հու զող հար ցե րի վե րա բե րյալ 
ստա նա լու ա րագ և հա վաս տի պա տաս խան ներ, ար տերկ րում ապ րող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում հա մա կար գե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում»71:
«Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ

նա գրի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռումն ե րը նույն պես վե րած վե ցին ո րոշ գործ նա կան քայ լե րի՝ Նա
խա գա հի հրա մա նա գրե րի և Կա ռա վա րու թյան ո րո շումն ե րի մա կար դա կով հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյան 
մշա կում՝ «Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև հե տըն դուն ման մա սին» հա մա
ձայ նա գրի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռումն ե րի մա սին՝ նշա նա կե լով կենտ րո նա կան ի րա վա սու գե
րա տես չու թյու նը72, Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան 
տե ղե կատ վա կան ցան ցին մի աց նե լու մա սին ո րո շում, ծա գող խն դիր նե րը քն նար կե լու, Հա մա ձայ նա գրով սահ
ման ված գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ դի տան ցում ի րա կա նաց նե լու հա մար միջ գե րա տես չա
կան աշ խա տան քային խմ բի ստեղ ծում, ի նչ պես նաև ՄՊԾ աշ խա տա կազ մի վե րա պատ րաստ ման գոր ծո ղու
թյուն ներ73։ 

69 Նույնը
70 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգ, 2010 
թվական։
71 Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 
իրականացման 20122016 թվականների գործողությունների ծրագիր։
72 Միգրացիոն պետական ծառայություն (ՄՊԾ)
73 Հ. Չոբանյան, Վերադարձի միգրացիայի և վերաինտեգրման հարցեր. Հայաստան։ Միջազգային միգրացիայի 
վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիումԱրևելք՝ հետազոտական զեկույց (2013 թվական)։ 
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5. Օրենսդրությունը
Ինչ պես ըն դուն ված է պե տու թյուն նե րից մեծ մա սի դեպ քում, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն

պես միգ րա ցի այի ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան դաշ տը դա սա կարգ ված չէ, այլ բաղ կա ցած է միգ րա ցի ոն 
հար ցե րին ա ռնչ վող մի քա նի հա տուկ ի րա վա կան ակ տե րից և այլ, ա ռա վել ը նդ հա նուր ի րա վա կան դրույթ նե
րով սահ ման ված մի շարք նոր մե րից։ Հա յաս տա նում միգ րա ցի այի տար բեր հայե ցա կե տե րը կար գա վոր վում են 
Սահ մա նա դրու թյամբ, մի ջազ գային պայ մա նա գրե րով, ա ռան ձին օ րենք նե րով և Կա ռա վա րու թյան ո րո շումն ե
րով։ Փոր ձա գետ նե րի մեծ մա սը դեռևս այն կար ծի քին են, որ Միգ րա ցի այի ո լոր տը կար գա վո րող ներ պե տա
կան ի րա վա կան դաշտն ու նի հե տա գա կա տա րե լա գործ ման կա րիք։ ՄՄԿ –ը, օ րի նակ, շա րու նա կա բար դի
տան ցե լով Հա յաս տա նում միգ րա ցի այի ի րա վա կան հա մա կար գը, հա մա րում է, որ միգ րա ցի այի ո լոր տի ներ
կայիս դրու թյունն ու մի տումն ե րը պատ շաճ կեր պով չեն կար գա վոր վում գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ։ 

Սա հաս կա նա լի է, ո րով հետև միգ րա ցի այի ո լոր տում ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան հիմ քե րը դր վել են 
19902002 թվա կան նե րին, ե րբ ա մե նաան հե տաձ գե լի կա րիք ներն ա ռա ջա նում է ին հա կա մար տու թյան գո տի
նե րից սկիզբ առ նող հար կա դիր միգ րա ցի այի ո լոր տից։ Այն պի սի կար ևոր ի րա վա կան ակ տեր, ի նչ պի սիք են 
« Փախս տա կան նե րի մա սին» օ րեն քը (1999 թվա կան), « Քա ղա քա կան ա պաս տա նի մա սին» օ րեն քը (2001 
թվա կան), «19881992 թվա կան նե րին Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյու նից բռ նա գաղթ ված փախս տա կան նե րի 
հա մար կա ռուց ված բնա կա րան նե րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով փախս տա կան նե րին հատ կաց նե լու մա սին» 
օ րեն քը (2002 թվա կան), « Սահ ման ված կար գի խախտ մամբ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն չան ցած 
քա ղա քա ցի նե րի մա սին» օ րեն քը (2003 թվա կան), հիմն ա կա նում ըն դուն վել է ին դե պի Հա յաս տան հար կա
դրա բար միգ րա ցի այի են թարկ ված ան ձանց հա մար սո ցի ալ–տն տե սա կան ե րաշ խիք ներ ա պա հո վե լու հա մար։ 
Ա ռայժմ օ րենք նե րի այս փա թե թը, ո րով կար գա վոր վում է այն, թե ի նչ պես է Հա յաս տա նը զբաղ վում հար կա դիր 
միգ րա ցի այի են թարկ ված ան ձանց հար ցե րով, մշակ վա ծու թյան ա ռու մով դեռևս լա վա գույնն է և ա մե նա կար
ևո րը Հան րա պե տու թյան հա մար։ Այդ ո լոր տում աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում են, և 2008 թվա կա նին վե
րամ շակ վել է « Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» օ րեն քը։ Ը նդ հա նուր առ մամբ, ներ կա յումս առ կա են 
ա պաս տա նի տրա մադր ման ազ գային հա մա կար գի հիմն ա կան տար րե րը։ 

Ընդ հան րա պես միգ րա ցի այի վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյամբ պե տու թյուն նե րը կար գա վո րում են ի րենց 
տա րածք օ տա րերկ րա ցի նե րի մուտ քի, այն տե ղից ել քի և այն տեղ գտն վե լու հետ կապ ված հար ցե րը, ի նչ պես 
նաև օ րի նա կան մի ջոց ներ են ձեռ նար կում ար տա գաղ թի հետ կապ ված հար ցե րը կար գա վո րե լու հա մար՝ հիմ
նա կա նում ար տերկ րում գտն վող ի րենց քա ղա քա ցի նե րին պաշտ պա նե լու նպա տա կով։ Հա րա բե րակ ցու թյու նը 
սո վո րա բար կախ ված է միգ րա ցի այի ո լոր տում տի րող ի րա վի ճա կի բնույ թից։ Այն պի սի պե տու թյուն ներ, ի նչ
պի սիք են Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը, Ռու սաս տա նը և ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րը, ա վե լի մեծ ու շա դրու թյուն 
են դարձ նում ի րենց միգ րա ցի ոն հա մա կար գե րի պահ պան մա նը և հա մա պա տաս խա նա բար մշա կում եմ ներ
գաղ թի նկատ մամբ հս կո ղու թյա նը վե րա բե րող օ րենսդ րու թյուն։ Այ նու ա մե նայ նիվ, Հա յաս տա նի պա րա գա յում 
վեր ջին հար ցը հա մար վել է ա մե նա կար ևո րը՝ հաշ վի առ նե լով միգ րա ցի այի գե րա կայող ար տա հոս քե րը։ Դե պի 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ը նդ հա նուր միգ րա ցի ոն ներ հոս քե րի կար գա վոր ման ա ռն չու թյամբ ազ գային 
ի րա վա կան դաշ տը մշակ վել է բա վա կա նին ա զա տա կա նաց ված միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս
տում։ Վեր նշ ված հան գա մանք նե րի ար դյուն քում Հա յաս տա նում չի գոր ծում օ տա րերկ րա ցի նե րի ել քի ու մուտ
քի կամ նրանց կար գա վի ճա կի մա սին որ ևէ հա տուկ օ րենք, և այդ հար ցե րը հիմն ա կա նում կար գա վոր վում են 
«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րեն քով։ Ի րա կա նում այդ օ րեն քը կար գա վո րում է դե պի Հա յաս տան միգ րա ցի
այի հետ կապ ված բո լոր հայե ցա կե տե րը՝ բա ցա ռու թյամբ ա պաս տա նի հետ կապ ված գոր ծե րի։

 Հա յաս տա նում միգ րա ցի ոն հա մա կար գի ը նդ հա նուր կա նոն ներն ու սկզ բունք նե րը սահ ման ված են Սահ
մա նա դրու թյամբ։ 25–րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր վում է քա ղա քա ցի նե րի ա զատ տե ղա շարժ վե լու և Հան րա
պե տու թյուն վե րա դառ նա լու ի րա վուն քը։ Կար ևոր է նաև նշել, որ 6–րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է մի ջազ գային 
պայ մա նա գրե րի գե րա կա յու թյու նը, և ա վե լին, վա վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նա գրե րը հա մար վում են ի րա
վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սը։ Ա ռա վել ման րա մաս նո րեն, միգ րա ցի ային ա ռնչ վող հիմն ա կան հար
ցե րի մա սով Հա յաս տա նի ի րա վա կան հա մա կար գում սահ ման ված են հետ ևյալ դրույթ նե րը՝ 
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5.1  Սահ ման նե րի կա ռա վա րու մը և ներ գաղ թի նկատ մամբ հս կո-
ղու թյու նը 

Ազ գային սահ ման նե րով ա ռանձ նաց վում է այն տա րած քը, ո րի վրա պե տու թյունն ու նի ի նք նիշ խա նու
թյուն։ Միգ րա ցի այի ո լոր տում պե տա կան կար գա վոր ման ա ռաջ նային և ա մե նա կար ևոր մի ջո ցա ռումն ե րը պե
տա կան սահ ման նե րի կա ռա վա րումն ու հս կո ղու թյունն ե ն։ Սահ ման նե րի հս կո ղու թյան մի ջոց նե րը նե րա ռում են 
պե տա կան սահ ման նե րով մուտ քի և ել քի կար գա վո րում, օ տա րերկ րա ցի նե րի մուտ քի և ե րկ րում գտն վե լու հա
մար ան հրա ժեշտ հիմ քե րի ստու գումն եր, ա նօ րի նա կան մուտ քի հետ կապ ված հար ցե րի կար գա վո րում և այլն։ 
Սահ մա նը հա տող ան ձինք, փո խա դրա մի ջոց նե րը, ու ղե բե ռը և մյուս ապ րանք նե րը են թա կա են սահ մա նային և 
մաք սային հս կո ղու թյան74։ 

Սահ մա նի հատ ման դեպ քե րի և Հա յաս տա նում ներ գաղ թի նկատ մամբ հս կո ղու թյան կազ մա կերպ մանն 
ա ռնչ վող հիմն ա կան ի րա վա կան գոր ծիք ներն ե ն՝ « Պե տա կան սահ մա նի մա սին» օ րեն քը, « Սահ մա նա պահ 
զոր քե րի մա սին» օ րեն քը և 2010 թվա կա նին ըն դուն ված « Սահ մա նային ան վտան գու թյան և պե տա կան սահ մա
նի հա մա լիր կա ռա վար ման ռազ մա վա րու թյան» դրույթ նե րը, ի նչ պես նաև՝ Սահ մա նի հա մա լիր կա ռա վար ման 
20112015 թվա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը։ Միև նույն ժա մա նակ, այդ գոր ծիք նե րը կի րա ռե լի են այդ 
ո լոր տում պե տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար։ Ո ւս տի, եր կիր մուտք գոր ծե լու ըն թա ցա կար գը 
կար գա վո րող ա մե նա կար ևոր ի րա վա կան ակ տը «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րենքն է։ Մաս նա վո րա պես, 
դրա նով սահ ման վում ե ն՝

1.  Հա յաս տան մուտք գոր ծե լու վայ րը՝ սահ մա նի ան ցման կե տեր։ 
2. Մուտ քի հա մար հիմ քեր հան դի սա ցող փաս տաթղ թե րը՝ 

1) վա վե րա կան ան ձնա գիր, 
2) մուտ քի վի զա (ե թե նրանց նկատ մամբ չի կի րառ վում ա ռանց վի զայի ռե ժիմ) կամ
3) կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող փաս տա թուղթ։ 
Այդ փաս տաթղ թե րը ստուգ վում են սահ մա նա պահ զոր քե րի կող մից ցա մա քային տրանս պոր տով ժա մա

նե լիս կամ մեկ նե լիս75։
3.  Վի զայի հետ կապ ված պե տա կան կար գա վո րումն ե րը՝ 

1) վի զա ձեռք բե րե լու պա հան ջը որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, 
2) ո րոշ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի վի զայի պա հան ջից ա զա տու մը76,
3) վի զա ստա նա լու հնա րա վոր մե թո դը՝ Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյու նում, սահ

մա նի ան ցման կե տե րում կամ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով,77

4) վի զայի տրա մա դրու մը (կամ գոր ծո ղու թյան ժամ ե տի եր կա րաձ գու մը) մեր ժե լու հիմ քե րը։ 
4. Ել քի հա մար հիմ քեր հան դի սա ցող փաս տաթղ թե րը՝ 

1) վա վե րա կան ան ձնա գիր և 
2) ե րկ րում օ րի նա կան կար գով գտն վե լը կամ բնա կու թյու նը հաս տա տող վա վե րա կան փաս տա

թուղթ։
5. Հար կադր ված վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցի կար գա վո րումն ե րը՝ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րի կամ Հա

յաս տա նում գտն վե լու օ րի նա կան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քե րում օ տա րերկ րա ցի նե րը (բա ցա ռու

74 Հայաստանի Հանրապետության «Պետական սահմանի մասին» օրենք, 1998 թվական:
75 «Հայաստանի Հանրապետությունում պետական սահմանի անցման կետերում իրավասու հանրային մարմինների 
գործունեության կարգը հաստատելու մասին» թիվ 200 որոշում։
76 Այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները միակողմանիորեն ազատված են վիզա ձեռք բերելու պահանջից. http://
www.mfa.am/u_files/file/consulate/Visa/visafreelisteng1.pdf. այն երկրների ցանկը, որոնց հետ Հայաստանն ունի առանց 
վիզայի մուտքի ռեժիմ` երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի հիման վրա: 
77 Էլեկտրոնային վիզա կարող է տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 
կողմից
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թյամբ ա պաս տան հայ ցող նե րի) հար կա դրա բար վե րա դարձ վում են պե տա կան սահ մա նից նույն փո խա
դրո ղի մի ջո ցով։ Ե թե ան հնար է ան մի ջա պես կազ մա կեր պել վե րա դար ձը, նրանք կա րող են պահ վել տա
րան ցիկ տա րած քում կամ այդ նպա տա կով նա խա տես ված հա տուկ կա ցա րա նում։
 Միգ րա ցի ային ա ռնչ վող հան ցանք նե րը նե րառ ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան 

օ րենսգր քում78, ո րին հա մա պա տաս խան՝ ա ռանց սահ ման ված փաս տաթղ թե րի կամ թույլտ վու թյուն նե րի պե
տա կան սահ մա նը հա տե լը պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կից եր կու
հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ ե տով։

 5.2 Ան ձի ի նք նու թյան կա ռա վա րու մը և ճամ փոր դա կան փաս-
տաթղ թե րը

 Հաշ վի առ նե լով սահ մա նը հա տե լու և ներ գաղ թի հա մար սահ ման ված ի րա վա կան կար գա վո րումն ե
րի ա ռն չու թյամբ դրանց կար ևո րու թյու նը՝ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րին պետք է նվի րել ա ռան ձին գլուխ, 
քա նի որ դրանք ը նդ հա նուր առ մամբ ի նք նու թյան կա ռա վար ման հիմն ա քարն են և հան դես են գա լիս որ պես 
քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տող կամ հե տըն դուն ման գոր ծե լա կեր պում եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն
դուն ման ա պա ցույց։ 

Անձ նա գի րը 

Ըստ մի շարք ը նդ հա նուր գոր ծա ծու թյուն ու նե ցող սահ մա նումն ե րի՝ ան ձնա գի րը պե տու թյան կող մից 
տր ված ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ է, ո րով հաս տատ վում է դրա կրո ղի ի նք նու թյու նը և քա ղա քա ցի ու թյու
նը մի ջազ գային ու ղ ևո րու թյուն նե րի նպա տա կով։ Հա յաս տա նի օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վում են այս եր կու 
հիմն ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Ա նձ նա գիր կամ ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ (այ սու հետ՝ ան ձնա
գիր)՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված՝ ան ձը հաս տա տող ճամ փոր դա կան փաս տա թուղթ, ո րը տր ված է օ տա րերկ
րյա պե տու թյան կամ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան կող մից և ի րա վունք է տա լիս հա տե լու պե տա կան սահ
մա նը79։ Միև նույն ժա մա նակ, ան ձնա գի րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տող 
փաս տա թուղթ է 80։ 

Ներ կա յումս մի ջազ գային ու ղ ևո րու թյուն նե րի հա մար Հա յաս տա նում կի րառ վում է ան ձնա գրի եր կու տե
սակ։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հին ան ձնա գրե րը (ո րոնք հան դես են գա լիս և՛ որ պես ազ գային նույ նա
կա նաց ման քար տեր, և՛ որ պես ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թեր) պետք է կնք վեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ոս տի կա նու թյան ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար չու թյան կող մից՝ որ պես մի ջազ գային ճամ փոր դա կան 
փաս տա թուղթ վա վե րաց վե լու հա մար։ Նոր կեն սա չա փա կան ան ձնա գրի հա մա կար գը ներդր վել է 2012 թվա
կա նին՝ 2007 թվա կա նից սկս ված աշ խա տան քի ար դյուն քում81։ Ան ձը, ու մ տր վել է այդ փաս տա թուղ թը, ավ տո
մատ կեր պով ստա նում է մի ջազ գային ու ղ ևո րու թյան ի րա վունք։ Այ նու ա մե նայ նիվ, քա նի որ հին ան ձնա գրե րի 
փո խա րի նու մը նոր ան ձնա գրե րով պար տա դիր չէ, հին ան ձնա գրեր ու նե ցող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
բազ մա թիվ քա ղա քա ցի նե րից դեռևս պա հանջ վում է նախ քան ու ղ ևո րու թյու նը դի մել ան ձնա գրում վա վե րա կա
նու թյան կնիք դնե լու հա մար82։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք մուտ քի մերժ ման մա սին օ տա րերկ րա ցու ան ձնա գրում կա

78 Հոդված 329. Պետական սահմանն ապօրինի հատելը
79 Հայաստանի Հանրապետության «Օտարերկրացիների մասին» օրենք, 2006 թվական
80 Հայաստանի Հանրապետության «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» օրենք, 1995 թվական
81 «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և նրան ենթակա պետական կառավարման այլ մարմինների  
 գործունեության կազմակերպման կարգ» (2007 թվական)
82 Մ. Տեմեշվարի և Ք. Վասալա Կոկկինակի, ԵՄում ընդունված չափանիշներին համապատաս խանելիության 

տեսանկյունից Հայաստանի միգրացիոն օրենսդրության և գործելակերպի վերլուծություն, 2013 թվական:
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տար վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած ձևի նշում83։ Ար տաքս ման մա սին 
ո րոշ ման վե րա բե րյալ նշում է կա տար վում օ տա րերկ րա ցու ան ձնա գրում։

 Վի զան

 Մուտ քի վի զան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան լի ա զոր ված պե տա կան կա ռա վար
ման մարմն ի թույլտ վու թյուն է, ո րն օ տա րերկ րա ցուն ի րա վունք է տա լիս մուտք գոր ծե լու Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյուն, տա րան ցիկ ե րթ ևե կե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քով, գտն վե լու Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում և դուրս գա լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից` դրա նում նշ ված նպա տակ նե րով, 
պայ ման նե րով և ժամ ետ նե րում84։ Մուտ քի վի զա կա րող են տրա մա դրել՝ 

1) Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը (դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը կամ հյու պա
տո սա կան հիմն արկ նե րը85)՝ պաշ տո նա կան կամ դի վա նա գի տա կան մուտ քի վի զա նե րի, է լեկտ րո նային մուտ քի 
վի զա նե րի հա մար՝ սահ մա նի ան ցման կե տե րում. 

2) Ոս տի կա նու թյու նը՝ այ ցե լու թյան և տա րան ցիկ մուտ քի վի զա նե րի հա մար՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան սահ մա նին կամ տա րած քում։ 

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րեն քին հա մա պա տաս խան՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կի
րառ վում է մուտ քի վի զա նե րի չորս տե սակ՝ այ ցե լու թյան մուտ քի վի զա, պաշ տո նա կան մուտ քի վի զա, դի վա նա
գի տա կան մուտ քի վի զա և տա րան ցիկ մուտ քի վի զա։ Ո րոշ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րից մուտ քի վի զա 
չի պա հանջ վում86։ Ա ռա վել ման րա մասն հար ցե րը կար գա վոր վում են են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով, մաս նա
վո րա պես՝ Կա ռա վա րու թյան այն պի սի ո րո շումն ե րով, ո րոն ցում նշ վում են վի զայի հետ կապ ված ըն թա ցա կար
գե րին վե րա բե րող ման րա մաս ներ, և սահ ման վում են այն պե տու թյուն նե րի ցան կե րը, ո րոնց քա ղա քա ցի նե րը 
պետք է վի զա ձեռք բե րեն հրա վեր նե րի հի ման վրա։ Բա ցի վի զայի պա հան ջից ա զատ ման ծրա գրե րից, ո րոնք 
ներդր վել են այն պե տու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք Հա յաս տա նը հա մա րում է ան վտանգ կամ բա րե կա մա կան 
պե տու թյուն, ա զա տա կա նաց ված վի զային քա ղա քա կա նու թյու նը նաև ի րա կա նաց վում է ո րո շա կի կա տե գո րի
այի ան ձանց նկատ մամբ, ի նչ պի սիք են ազ գու թյամբ հայ քա ղա քա ցի նե րը87 և ու սա նող նե րը։ 

5.3 Երկ րում գտն վե լը և աշ խա տան քը

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի հա մար սահ ման վում են ե րեք տար
բեր կա ցու թյան կար գա վի ճակ ներ՝ ժա մա նա կա վոր, մշ տա կան և հա տուկ88։ 

 Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է ու ս ման, աշ խա տան քի և ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյան նպա տա կով, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու ա մուս նուն 
կամ այլ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի89։ Ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է 1 տա րի 
ժամ ե տով՝ յու րա քան չյուր ան գամ 1 տա րով եր կա րաձ գե լու հնա րա վո րու թյամբ։ 

 Մշ տա կան բնա կու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է այն օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րին, ով քեր Հա յաս

83 Հայաստանի Հանրապետության «Օտարերկրացիների մասին» օրենք, 2006 թվական։
84 Նույնը
85 http://www.mfa.am/en/bycountries/
86 Այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները միակողմանիորեն ազատված են վիզա ստանալու պահանջից. http://
www.mfa.am/u_files/file/consulate/Visa/visafreelisteng1.pdf; այն երկրների ցանկը, որոնց հետ Հայաստանն ունի առանց 
վիզայի մուտքի ռեժիմ` երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերի հիման վրա: 
87 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 1154Ն որոշում. «Հատուկ պայմաններում մուտքի վիզա ձեռք 
բերելու ընթացակարգը հաստատելու մասին»։
88 Հայաստանի Հանրապետության «Օտարերկրացիների մասին» օրենք, 2006 թվական
89 Հայաստանի օրենսդրությամբ Հայաստանում օրինականորեն բնակվող օտարերկրացիներն ունեն նույն իրավունքները, 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։
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տա նի Հան րա պե տու թյու նում ու նեն մեր ձա վոր ազ գա կան ներ90, ա պա հով ված են բնա կա րա նով ու գո յու
թյան մի ջոց նե րով և ա ռն վազն ե րեք տա րի օ րի նա կա նո րեն բնակ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում, կամ այն օ տա րերկ րա ցուն, ով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րա կա նաց նում է ձեռ նար կա
տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն։ Մշ տա կան բնա կու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է հինգ տա րի ժամ ե տով՝ 
յու րա քան չյուր ան գամ նույն ժամ ե տով եր կա րաձ գե լու հնա րա վո րու թյամբ։ 

 Հա տուկ կա ցու թյան կար գա վի ճակ տր վում է ազ գու թյամբ հայ օ տա րերկ րա ցի նե րին, ի նչ պես նաև Հա
յաս տա նում տն տե սա կան կամ մշա կու թային գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող այլ օ տա րերկ րա ցի նե րի: Հա տուկ 
կա ցու թյան կար գա վի ճա կը տր վում է տա սը տա րի ժամ ե տով և կա րող է տր վել մե կից ա վե լի ան գամ։
 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր քով91 սահ ման վում են տու գանք ներ այն օ տա

րերկ րա ցու նկատ մամբ, ով գտն վում է Հա յաս տա նում ա ռանց վա վե րա կան ան ձնա գրի կամ կա ցու թյան կար
գա վի ճա կի։ Տու գանք ներ են նա խա տես ված նաև այն ան ձի հա մար, ով հրա վի րել է օ տա րերկ րա ցուն՝ խախ տե
լով կե ցու թյան, բու ժօգ նու թյան և ճա նա պար հի հետ կապ ված ծախ սե րը հո գա լու պար տա վո րու թյու նը։ 

Հա յաս տա նում օ տա րերկ րա ցի աշ խա տող ներն ու նեն նույն ի րա վունք նե րը, ի նչ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը, և ի րենց գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նում են աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն նե րի 
հի ման վրա։ Թեև «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րեն քով նա խա տես վում է օ տա րերկ րա ցի նե րի ըն դու նում աշ
խա տան քի նպա տա կով, աշ խա տան քի թույլտ վու թյան տրա մա դրում և Հա յաս տա նում օ տա րերկ րա ցի նե րին աշ
խա տա շու կա մուտ քի հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու հա մար ի րա վա կան հիմ քե րի ա պա հո վում, գործ նա կա նում, 
ե րկ րոր դային օ րենսդ րու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով՝ այդ հա մա կար գը չի գոր ծում92։ Միգ րանտ աշ խա
տող նե րի հա մար սահ ման ված որ ևէ քվո տային հա մա կարգ գո յու թյուն չու նի։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ձեռ նարկ վում են 
ո րո շա կի մի ջոց ներ՝ տե ղա կան շու կան պաշտ պա նե լու հա մար՝ ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տա լով տե ղա ցի աշ խա
տող նե րին։ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր քով93 սահ ման վում են տու գանք ներ գոր
ծա տու ի նկատ մամբ (ի րա վա բա նա կան ան ձանց դեպ քում` գոր ծա դիր տնօ րեն նե րի նկատ մամբ), ե թե նրանք 
աշ խա տան քի են վերց նում օ տա րերկ րա ցի նե րի՝ ա ռանց աշ խա տան քի թույլտ վու թյան կամ ա ռանց հա մա պա
տաս խան կա ցու թյան կար գա վի ճա կի առ կա յու թյան։ Գոր ծա տու ի նկատ մամբ նշա նակ վում է տու գանք՝ նվա զա
գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կից հա րյուր հի սու նա պա տի կի չա փով։ 

5.4 Ար տաք սու մը94 և պա հու մը 

Ազ գային ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խան՝ պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վում է հար կա դիր վե րա դարձ, ե րբ հյու րըն կա լող պե տու թյու նում մնա լու օ րի նա կան ի րա
վունք չու նե ցող միգ րանտ նե րը կա մա վոր կեր պով չեն հե ռա նում ե րկ րից` այդ պի սի պա հանջ ներ կա յաց վե լու 
դեպ քում։ Ա մեն դեպ քում, նա խա պատ վու թյու նը պետք է տալ և կար ևո րել այն հան գա ման քը, որ միգ րանտ
նե րին ըն ձեռ վի կա մա վոր վե րա դար ձի բո լոր մի ջոց նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը, ին չը նա խա տես ված է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ95։ Միև նույն ժա մա նակ, շատ ե րկր նե րում հար կա դիր վե րա
դարձն ու ար տաք սու մը դիտ վում են որ պես վե րա դար ձի ար դյու նա վետ քա ղա քա կա նու թյան և միգ րա ցի այի կա
ռա վար ման՝ պատ շաճ կեր պով գոր ծող հա մա կար գի կար ևոր բա ղա դրիչ, ո րն ան հրա ժեշտ է հա մա կար գի հու

90 Ծնող, ամուսին, եղբայր, քույր, զավակ, տատ, պապ, թոռ
91 Հոդված 201
92 Մ. Տեմեշվարի և Ք. Վասալա Կոկկինակի, ԵՄում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության   
 տեսանկյունից Հայաստանի միգրացիոն օրենսդրության և գործելակերպի վերլուծություն, 2013 թվական:
93 Հոդված 201
94 Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ արտաքսումը օտարերկրացու հարկադիր հեռացումն է Հայաս  
 տանի Հանրապետությունից նրա՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու կամ բնակվելու օրինական հիմքերի  
 բացակայության դեպքում։
95 Հայաստանի Հանրապետության «Օտարերկրացիների մասին» օրենք, 2006 թվական
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սա լի ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ Հար կա դիր վե րա դար ձի ըն թա ցա կար գե րի առ կա յու թյու նը հա ճախ խթան է 
հան դի սա նում, որ պես զի ան հատ ներն ը նտ րեն կա մա վոր վե րա դար ձի ու ղին96։ 

Հա յաս տա նում ա ռանց օ րի նա կան հիմ քե րի գտն վող օ տա րերկ րա ցի նե րը պար տա վոր են ի նք նու րույն հե
ռա նալ ե րկ րից։ Կա մա վոր չհե ռա նա լը կա րող է հան գեց նել ար տաքս ման։ Ար տաքս ման մա սին գործ է հա րու
ցում Ոս տի կա նու թյու նը և ներ կա յաց նում դա տա րան, ին չի ար դյուն քում դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում օ տա
րերկ րա ցու ար տաքս ման կամ ար տաք սու մը մեր ժե լու մա սին։ Ո րոշ ման մեջ նե րառ վում են տե ղե կու թյուն ներ 
ար տաքս ման կար գի վե րա բե րյալ (օ րը, եր թու ղին, սահ մա նի ան ցման կե տը, ծախ սե րի կա տա րու մը, բնա կու
թյան նախ կին վայ րը, նախ քան ար տաք սու մը ներ կա յա նա լու պար տա կա նու թյու նը, ա ռանց թույլտ վու թյան բնա
կու թյան վայ րից բա ցա կայե լու ար գել քը97, ձեր բա կա լու մը կամ ա զա տու մը նախ քան ար տաք սու մը)։ Ար տաք
սումն ի րա կա նաց վում է Ոս տի կա նու թյան կող մից։ Ե թե 90 օր վա ըն թաց քում ան հնար է լի նում օ տա րերկ րա ցու 
ար տաք սու մը, Ոս տի կա նու թյան կող մից տր վում է ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան թույլտ վու թյուն ա ռա վե լա գույ նը 
մեկ տա րի ժամ ե տով։ Ոս տի կա նու թյու նը գրան ցում է ար տաքս ված օ տա րերկ րա ցի նե րին և նրանց տվյալ նե
րը մուտ քա գրում ան ցան կա լի օ տա րերկ րա ցի նե րի տվյալ նե րի բա զա յում։ Ոս տի կա նու թյու նը տե ղե կաց նում է 
Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը և ծագ ման ե րկ րի հյու պա տո սա կան մար մին նե րին ար տաքս ված օ տա
րերկ րա ցու մա սին ե րեք օր վա ըն թաց քում։ Ար տաքս ման ծախ սե րը հո գում է օ տա րերկ րա ցին կամ կա տար
վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ից98։ Ար գել վում է ար տաք սել օ տա րերկ րա ցուն, ե թե 
այն պե տու թյու նում, ու ր ար տաքս վե լու է օ տա րերկ րա ցին, ար ձա նագր վում են մար դու ի րա վունք նե րի խախտ
ման դեպ քեր, մաս նա վո րա պես, ե թե օ տա րերկ րա ցուն սպառ նում է հե տապն դում ռաս սա յա կան կամ կրո նա կան 
պատ կա նե լի ու թյան, սո ցի ա լա կան ծագ ման, քա ղա քա ցի ու թյան կամ քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե րի հիմ քով, 
կամ ե թե օ տա րերկ րա ցին կա րող է են թարկ վել խոշ տան գումն ե րի կամ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կամ մա հա պատ ժի99։ 

Ա ռանց թույլտ վու թյան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ժա մա նող օ տա րերկ րա ցու վե րա դար ձը կա րող 
է ի րա կա նաց վել՝ ի րա վա կան հիմք հա մա րե լով մուտ քի մեր ժու մը և կի րա ռե լով օ դային նույն փո խա դրո ղի ծա
ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու՝ սահ ման ված մե խա նիզ մը։ Ե թե ան հնար է վե րա դարձ նել մուտ քի մեր ժում ստա ցած 
օ տա րերկ րա ցուն, ա պա նրան կա րե լի է պա հել տա րան ցիկ տա րած քում կամ այդ նպա տա կով նա խա տես ված 
հա տուկ կա ցա րա նում։ 

Ինչ պես ա վե լի վաղ նշել է ինք, ե րբ օ տա րերկ րա ցի նե րը խախ տում են Հա յաս տա նում գտն վե լու ըն թա
ցա կար գը և ժամ ետ նե րը, նրանք կրում են վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր քին հա մա պա տաս խան100։ Օ տա րերկ րա ցին, 
ո րը են թա կա է ար տաքս ման (և նույ նիսկ պահ ման) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից, օ գտ վում է դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով նա խա տես ված բո լոր ի րա վունք նե րից։ 
Կա լա նա վոր ված կամ ձեր բա կալ ված օ տա րերկ րա ցին օ գտ վում է հետ ևյալ ի րա վունք նե րից101՝

– ստա նալ տե ղե կու թյուն ներ ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով, 
– բո ղո քար կել. բո ղո քար կումն ու նի ար տաքս ման գոր ծըն թա ցը կա սեց նող ու ժ,
– ստա նալ ի րա վա կան և հյու պա տո սա կան օ ժան դա կու թյուն,
– դի մել դա տա րան ի րեն ա զատ ար ձա կե լու դի մու մով,
– ստա նալ ան հրա ժեշտ բժշ կա կան օգ նու թյուն: 

Օ տա րերկ րա ցուն ձեր բա կա լե լուց և հա տուկ կա ցա րա նում տե ղա վո րե լուց հե տո` 48 ժամ վա ըն թաց քում, 

96 Վերադարձի քաղաքականության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս Հետընդունման  
 վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T Manual») «R» մոդուլը:
97 Արտաքսված օտարերկրացիների նկատմամբ կիրառվում է մուտքի արգելք երեք տարի ժամետով։
98 Հայաստանի Հանրապետության «Օտարերկրացիների մասին» օրենք, 2006 թվական։
99 Փախստականին վերադարձնելու անթույլատրելիության իրավական հիմքերի մասին առավել մանրամասնորեն նշված  
 է սույն գլխի «Միջազգային համագործակցություն» պարբերությունում։ 
100 Հոդվածներ 200 և 201: 
101 Հայաստանի Հանրապետության «Օտարերկրացիների մասին» օրենք, 2006 թվական։
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պա տաս խա նա տու կա ռա վար ման մար մի նը (Ոս տի կա նու թյու նը) դի մում է դա տա րան` օ տա րերկ րա ցուն մինչև 
90 օր պա հե լու թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում ստա նա լու հա մար։ Նույն մար մի նը 24 ժամ վա ըն թաց քում 
պետք է նաև տե ղե կաց նի օ տա րերկ րա ցու ծագ ման պե տու թյան հյու պա տո սա կան հիմն ար կին և (կամ) տվյալ 
օ տա րերկ րա ցու` Հա յաս տա նում գտն վող մեր ձա վոր ազ գա կան նե րին։ Ձեր բա կալ ված օ տա րերկ րա ցին հա տուկ 
կա ցա րա նում կա րող է պահ վել մինչև ար տաքս ման մա սին գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նի կա
յաց րած ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը ա ռա վե լա գույ նը 90 օր ժամ ե տով՝ ա ռանց դրա եր կա րաձգ ման 
հնա րա վո րու թյան։

Կենտ րո նա կան հա տուկ կա ցա րա նի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում Հա յաս տա նում ան կա նոն կար
գա վի ճա կով միգ րանտ ներն այժմ պահ վում են Վար դա շե նի102, Նու բա րա շե նի103 և Ա բո վյա նի104 քրե ա կա
տա րո ղա կան հիմն արկ նե րում։

 Սահ մա նի ան ցման կե տե րում կար ճա ժամ ետ պահ ման դեպ քե րի ա ռն չու թյամբ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյու նը 2013 թվա կա նի հու լի սին ըն դու նել է ո րո շում « Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան պե տա կան սահ մա նի ան ցման կե տե րում ու տա րան ցիկ գո տի նե րում հա տուկ կա ցա րան նե րի գոր
ծու նե ու թյան և օ տա րերկ րա ցի նե րին այն տեղ պա հե լու կար գը սահ մա նե լու մա սին»։105 Ո րո շումն ու ժի մեջ է 
մտել 2013 թվա կա նի օ գոս տո սին։ 

Ո րոշ մամբ կար գա վոր վում է սահ մա նի ան ցման կե տե րում օ տա րերկ րա ցի նե րին կար ճա ժամ ետ 
կտր ված քով կա ցա րա նով ա պա հո վե լու106, պա հե լու և ա զա տե լու ըն թա ցա կար գը։ Ի նչ պես սահ ման ված է 
«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րեն քի 37–րդ հոդ վա ծի 1 –ին կե տով և « Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա
նի մա սին» օ րեն քի 35–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ կե տով օ տա րերկ րա ցի նե րին հա տուկ կա ցա րան ներ 
պետք է ու ղեկ ցեն սահ մա նա պահ նե րը։ Յու րա քան չյուր սահ մա նի ան ցման կե տում պետք է գոր ծի հա տուկ 
կա ցա րան՝ օ տա րերկ րա ցի նե րի նույ նա կա նաց ման և լրա ցու ցիչ քն նու թյան գոր ծըն թա ցը դյու րաց նե լու և 
նրանց նկատ մամբ հա մա պա տաս խան վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե լու և ու ղ ղորդ ման կարգ կի րա ռե լու հա
մար։107 Ներ կա յումս մի այն սահ մա նի ան ցման եր կու կե տե րում կան օ տա րերկ րա ցի նե րի ըն դու նե լու թյան 
կենտ րոն ներ, մե կը գտն վում է Զվարթ նոց մի ջազ գային օ դա նա վա կա յա նում, ի սկ մյու սը՝ Բա գրա տա շեն 
սահ մա նային ան ցման կե տում, ո րը այժմ վե րա նո րոգ վում է ԵՀ –ի կող մից ֆի նան սա վոր վող ծրա գրի շր ջա
նակ նե րում108։ Այդ ծրա գրի շր ջա նակ նե րում վե րա կա ռուց վե լու են նաև Վրաս տա նի հետ սահ մա նի ան ցման 
մյուս եր կու կե տե րը (Բավ րան և Գո գա վա նը), ի նչ պես նաև ձեռ նարկ վե լու է հա տուկ կա ցա րան նե րի կա ռու
ցու մը, ո րը կա վարտ վի 2015 թվա կա նի վեր ջին109։ 

102 Վարդաշենի քրեակատարողական հիմնարկն օտարերկրյա քաղաքացիների, պատասխանատվության ենթարկված  
 հայ պաշտոնյաների և ոստիկանության ծառայողների համար նախատեսված նախնական կալանքի տակ գտնվողների  
 պահման վայր է, որը տեղակայված է Երևանի արվարձաններում և նախատեսված է 154 անձի համար։ Դա համարվում  
 է պահման լավագույն կենտրոնը Հայաստանում։
103 Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկը նախնական կալանքի տակ գտնվողների պահման վայր է, որը  
 գտնվում է Երևանի արվարձաններից մեկում և նախատեսված է 1200 կալանավորված անձ պահելու համար։
104 Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկը և՛ նախնական կալանքի տակ գտնվողների պահման վայր է, և՛   
 դատապարտումից հետո կանանց և անչափահասների պահման վայր։
105 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն, որոշում, թիվ 783–Ն,      
 «Հայաստանի  Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ու տարանցիկ  գոտիներում հատուկ  
 կացարանների գործունեության և օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին»
106 Հատուկ կացարաններում տեղավորման ժամետը սահմանված է առավելագույնը 72 ժամ։
107 Ապաստան հայցողները տեղավորվում են հատուկ կացարաններում մինչև նրանց ապաստանի համար հայցի   
 ընդունումն ու գրանցումը։ Տե՛ս թիվ 788–Ն որոշմանը կից հավելվածի 5–րդ հոդվածը։
108 ՄԱԿ–ի Զարգացման ծրագրի կողմից կառավարվող՝ «Հայաստանի Հանրապետության Բագրատաշեն, Բավրա և  
 Գոգավան սահմանային անցման կետերի արդիականացում» կոչվող ծրագիր։
109 Ա. Լոքսթոն և Ք. Լուգոֆեր, Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացիների համար հատուկ կացարանների  
 հետ կապված կարիքների գնահատում, ՄՄԿ, Երևան 2014 թվական։



32

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 Միգ րա ցի ոն նպա տակ նե րով հա տուկ կա ցա րան նե րի ստեղծ ման ու գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման 
ի րա վա կան հիմ քը դեռևս մշակ ման փու լում է Հա յաս տա նում։ Վե րը նշ ված օ րենք նե րի կի րարկ մանն օ ժան դա
կող, ի նչ պես նաև միգ րա ցի ային ա ռնչ վող այլ հար ցե րի լուծ մանն ու ղղ ված՝ Կա ռա վա րու թյան մի շարք ո րո շում
նե րով ձևա վոր վում է այդ ո լոր տին ա ռնչ վող ի րա վա կան ակ տե րի փա թե թը (որ պես Կա ռա վա րու թյան ո րո շում
ներ ար ձակ ված կա նո նա կար գե րով կար գա վոր վում են միգ րա ցի այի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի գոր ծառ նա
կան հայե ցա կե տե րը, հետ ևա բար դրանք ձևա վո րում են միգ րա ցի ոն օ րենսդ րու թյան հա մա կար գը)։ Ի նչ պես 
նշ ված է պահ ման վայ րե րի մա սին ՄՄԿ զե կույ ցում, այդ ո լոր տում ըն դուն ված ա մե նա թարմ ի րա վա կան դրույ
թով110 սահ ման վում են սահ մա նային ան ցման կե տե րում և տա րան ցիկ տա րածք նե րում օ տա րերկ րա ցի նե րի 
պահ ման հա մար նա խա տես ված հա տուկ կա ցա րան նե րի գոր ծու նե ու թյան կարգն ու պայ ման նե րը։ Նա խորդ 
թիվ 127Ն ո րո շու մը փո խա րին վել է 2013 թվա կա նի հու լի սի 18 –ի 783Ն ո րոշ մամբ։ Այս պա հին մուտ քի մեր
ժում ստա ցած ան ձանց հա մար հա տուկ կա ցա րան ներ են ստեղծ վել մի այն «Զ վարթ նոց» մի ջազ գային օ դա
նա վա կա յա նի սահ մա նային ան ցման կե տում։ Այդ օ տա րերկ րա ցի նե րը կա րող են պահ վել տա րան ցիկ տա րած
քում՝ այդ նպա տա կով նա խա տես ված հա տուկ կա ցա րա նում։ Ըն տա նի քի ան դամն ե րը պահ վում են մի ա սին, 
ի սկ ա ռանց ու ղեկ ցո ղի ան չա փա հաս նե րը պետք է պահ վեն հա տուկ կա ցա րա նում և հանձն վեն ծնո ղին կամ 
ի րա վա կան ներ կա յա ցուց չին։ Այդ դեպ քում պա տաս խա նա տու մար մի նը Սահ մա նա պահ զոր քերն ե ն։ Օ տա
րերկ րա ցուն հա տուկ կա ցա րա նում տե ղա վո րե լուց հե տո 48 ժամ վա ըն թաց քում նրանք դի մում են դա տա րան՝ 
օ տա րերկ րա ցուն մինչև 90 օր պա հե լու թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում ստա նա լու հա մար։ Սահ մա նի հս կո
ղու թյան հա մար պա տաս խա նա տու մարմն ի ներ կա յա ցու ցի չը պետք է ու ղեկ ցի օ տա րերկ րա ցուն դե պի ո րո շում 
կա յաց նող դա տա րան։ Օ տա րերկ րա ցի նե րը պահ վում են մինչև հա րա կից հան գա մանք նե րի հս տա կե ցու մը և 
ո րոշ ման ըն դու նու մը։ 

5.5  Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը

 Հա յաս տա նը միգ րա ցի ային վե րա բե րող բազ մա թիվ մի ջազ գային պայ մա նա գրե րի մաս նա կից է և շա րու
նա կա բար կա տա րե լա գոր ծում է իր միգ րա ցի ոն հա մա կար գը՝ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան՝ մար
դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ պայ մա նա գրե րին հա մա պա տաս խան։ Այդ գոր ծե լա կեր պի շնոր հիվ, ը նդ հա նուր 
առ մամբ, նե րառ ված են ի րա վունք նե րի այն հիմն ա կան կա տե գո րի ա նե րը, ո րոնք կա րող են խախտ վել միգ րա
ցի այի գոր ծըն թա ցում, ի նչ պես նաև միգ րանտ նե րի հիմն ա կան խո ցե լի խմ բե րը։ Մաս նա վո րա պես, Հա յաս տա
նը վա վե րաց րել և հետ ևա բար ըն դու նել է ՝ նե րա ռե լով իր ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գում ՄԱԿ –ի 
այն պի սի կոն վեն ցի ա ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ
վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցի ան, Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու
թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան, Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 
մա սին մի ջազ գային կոն վեն ցի ան, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան։ Հա յաս տա նը վա վե րաց րել է 
նաև Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ ՄԱԿի 1951 թվա կա նի կոն վեն ցի ան, ի սկ որ պես ՄՄԿ 
ան դամ պե տու թյուն՝ այն վա վե րաց րել է ՄՄԿ 29 կոն վեն ցի ա ներ։ 

Լի նե լով նաև եվ րա սի ա կան տա րա ծաշր ջա նային միգ րա ցի ոն գոր ծըն թա ցի մաս նա կից՝ Հա յաս տա նը, ի 
թիվս այլ Ա ՊՀ ե րկր նե րի, 1998 թվա կա նի մար տի 6 –ին Մոսկ վա յում ստո րա գրել է «ԱՊՀ ան դամ պե տու թյուն
նե րի միջև՝ ա նօ րի նա կան միգ րա ցի այի դեմ պայ քա րի շուրջ հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին» հա մա ձայ նա գի
րը։ Այդ հա մա ձայ նա գրով սահ ման վում է, որ կող մե րը պետք է հա մա գոր ծակ ցեն միգ րա ցի այի կար գա վոր ման, 
օ տա րերկ րա ցի նե րի գրանց ման և ա նօ րի նա կան միգ րանտ նե րի ար տաքս ման հա մար մե խա նիզմն ե րի մշակ
ման շուրջ։ Կող մե րը նաև պար տա վոր վել են ներ դաշ նա կեց նել ի րենց ազ գային օ րենսդ րու թյու նը և տե ղե կու
թյուն ներ փո խա նա կել ան կա նոն միգ րա ցի այի դեպ քե րի վե րա բե րյալ111։ Ի լրումն այն փաս տի, որ Հա յաս տա նը 

110 Նույնը 
111 Գ. Մակարյան, ԵՄ–ի և Արևելյան գործընկերության երկրների միջև աշխատանքային շարժունակության վասներն ու  
 օգուտները (Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries), Երևան: 
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«ԱՊՀ տա րած քում ան դամ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի ա զատ տե ղա շար ժի մա սին» 1992 թվա կա նի հա մա ձայ
նա գրի կողմ է, Հա յաս տա նը ա ռանց վի զայի ռե ժի մի մուտ քի մա սին ե րկ կողմ հա մա ձայ նա գրեր է կն քել Բե լա
ռու սի, Վրաս տա նի, Ղա զախս տա նի, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան և Թուրք մենս տա նի հետ։ Նման հա մա ձայ
նա գիր է կնք վել նաև Ար գեն տի նայի հետ։

 Վեր ջա պես, ԵՄ օ րենսդ րու թյան հետ ի րա վա կան հա մա պա տաս խա նու թյու նը Միգ րա ցի այի պե տա
կան կար գա վոր ման հայե ցա կար գի և դրա հետ կապ ված՝ Ի րա կա նաց ման 20122016 թվա կան նե րի գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրա գրի ա ռանց քային նպա տակ նե րից մեկն է112: Նշ ված ծրա գրում նե րառ ված հիմն ա կան հար ցե րի 
նպա տակն է ա պա հո վել ՀՀ օ րենսդ րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը ԵՄ օ րենսդ րու թյա նը և ՄԱԿի ան դամ 
պե տու թյուն նե րի լա վա գույն ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռույց նե րին: Օ րի նակ՝ նա խա տես վող փո փո խու թյուն նե րը նե
րա ռում ե ն՝ նույ նա կա նաց ման քար տե րի և է լեկտ րո նային ան ձնա գրե րի հա մա կար գի ներդ րում՝ նույ նա կա նաց
ման փաս տաթղ թե րի ան վտան գու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու և Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի ա զատ 
տե ղա շարժ վե լու գոր ծըն թա ցը դյու րաց նե լու հա մար: Ա վե լին, ծրա գրի նպա տակն է՝ ա ռա վել ար դյու նա վե տո
րեն պաշտ պա նել ար տերկ րում աշ խա տե լու նպա տա կով ե րկ րից հե ռա ցող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներն 
ու շա հե րը, ա ռա վել ար դյու նա վե տո րեն կա ռա վա րել ներ քին միգ րա ցի ան և լու ծել վե րա դար ձած ան ձանց ին
տեգր ման հար ցե րը: Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գրի շր ջա նա կում ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռումն ե րի ար դյուն քում 
Հա յաս տա նը խթա նում է միգ րա ցի այի ո լոր տում է ա կան օ րենսդ րա կան բա րե փո խումն ե րը ԵՄ օ րենսդ րու թյա նը 
հա մա պա տաս խան113: Միև նույն ժա մա նակ կան միգ րա ցի այի կա ռա վար ման ո րոշ ո լորտ ներ, ո րոն ցում հնա րա
վոր չէ ավ տո մատ կեր պով ա պա հո վել հա մա պա տաս խա նու թյուն: Օ րի նակ՝ Հա յաս տա նը չի կա րող ամ բող ջու
թյամբ կի րա ռել Սահ մա նի հա մա լիր կա ռա վար ման սկզ բունք նե րը, քա նի որ դրանք մշակ վել է ին ստու գումն ե րի 
նպա տա կով և ու ղղ ված է ին ան վտան գու թյան ա պա հով ման և գոր ծըն թա ցի դյու րաց ման մե թոդ նե րի միջև հա
րա բե րակ ցու թյան ձևա վոր մա նը: Այդ մո տե ցումն ե րը է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն Հա յաս տա նում օ դային ան
ցման կե տե րի հա մար, սա կայն դրանց կի րա ռումն ան հնար է ցա մա քային սահ ման նե րի դեպ քում: 

112 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգ, 2010  
 թվական։
113 Հայաստան, Միգրացիայի բնութագիրը: Միգրացիոն քաղաքականության կենտրոնի թիմի կողմից՝    
 «Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիումԱրևելք»ի տեղեկատվական  
 բանկի և հրապարակումների հիման վրա, 2013 թվական։
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6. Վարչական կառուցվածքը
 Միգ րա ցի այի ո լոր տում Հա յաս տա նի ի նս տի տու ցի ո նալ դաշ տը հիմն ված է ա պա կենտ րո նաց ված մո դե լի 

վրա: Տար բեր մար մին ներ ի րենց ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում ներգ րավ ված են միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու
թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծում: Այս պի սի մո դե լը սկզ բուն քո րեն կա րող է ի րեն ար դա րաց նել, հատ
կա պես ե րբ պե տա կան սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել ո րո շա կի պայ
ման ներ: Ա նհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ե րեք հիմն ա կան պա հանջ ներ. դրանք ե ն՝ 
սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն ա պա հո վող գե րա տես չու թյու նը, միջ գե րա տես չա կան հա մա կող մա նի հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը և միգ րա ցի այի կա ռա վար ման ո լոր տում ներգ րավ ված պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րում հա
տուկ կա րո ղու թյուն նե րի ա պա հո վու մը: 

Հա յաս տա նում միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան ը նդ հա նուր հա մա կար գու մը և մշա կու մը ի րա կա նաց
նում է Տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը: 

6.1  Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը (ՄՊԾ)

 Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը (ՄՊԾ) ստեղծ վել է Տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու
թյան կազ մում 2009 թվա կա նին և սկ սել է գոր ծել 2010 թվա կա նի ապ րի լի 1ի ց114: Այն միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց
նե րի կա ռա վար ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու և ի րա կա նաց նե լու, ի նչ պես նաև միգ րա ցի ոն 
հար ցե րին ա ռնչ վող պե տա կան կա ռույց նե րի՝ քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա վա կան ակ տե րի կազմ ման 
ո լոր տում գոր ծու նե ու թյու նը հա մա կար գե լու հա մար պա տաս խա նա տու հիմն ա կան մար մինն է115: Այն պա տաս
խա նա տու է նաև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցի այի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու
թյան հայե ցա կար գի ի րա կա նաց ման 20122016 թվա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գրի» հա մա կարգ ման և 
դի տանց ման հա մար: 

ՄՊԾի հիմն ա կան գոր ծա ռույթ ներն ե ն116՝
 Քա ղա քա կա նու թյան և ծրա գրե րի մշա կում

1.  միգ րա ցի ոն ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյան, գնա հատ ման և փո փոխ ման մի տումն ե րի բա ցա հայտ ման հի
ման վրա միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գի մշա կում.

2.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սո ցի ալտն տե սա կան ծրա գրե րի նա խագ ծե րի վե րա բե րյալ միգ րա ցի ոն 
հետ ևանք նե րի տե սան կյու նից եզ րա կա ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցում.

3.  Հան րա պե տու թյան տա րած քում բնակ չու թյան ներ քին տե ղա շար ժե րի հետ ևան քով ստեղծ ված միգ րա ցի
ոն ի րա վի ճա կի գնա հա տում, զար գաց ման հիմն ա կան մի տումն ե րի վեր լու ծու թյուն.

4.  Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան վե րաբ նա կեց ման, բնակ չու թյան ժո ղովր դա գրա կան ի րա վի ճա կի բա
րե լավ ման վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րի ներ կա յա ցում.

Ծ րա գրի կա ռա վա րում
5.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից ար տա գաղ թած բնակ չու թյան հետ դար ձի (ռե է միգ րա ցի այի) ծրա

գրե րի մշա կում և ի րա կա նա ցում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մա պա տաս խան նա խա րա րու

114 Հ. Չոբանյան, «Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) միգրացիոն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը»: «Միջազգային  
 միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիումԱրևելք» — բացատրական նշում (2012  
 թվական):
115 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 17ի «ՀՀտարածքային կառավարման 
նախարարության «Միգրացիոն պետական ծառայություն աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ 
ստեղծելու, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայության կանոնադրությունը և 
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1515Ն որոշում:
116 Ք. Գալստյան, Ֆ. Պրուտչ և Պ. ՌոսիԼոնգի, «Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի կառավարման  
 ոլորտում զարգացումների ակնարկ», ՄՄԿ, 2011 թվական: 
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թյուն նե րի, դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև մի ջազ գային կազ մա կեր պու
թյուն նե րի հետ.

6. իր ի րա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե րում բնակ չու թյան տե ղա շար ժե րի կա ռա վար ման ի րա կա նաց ման 
ծրա գրե րի մշա կում և ի րա կա նա ցում.

7. 19881992 թվա կան նե րին Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյու նից բռ նա գաղ թած փախս տա կան նե րին մշ տա
կան կա ցա րա նով ա պա հո վե լու նպա տա կով ծրա գրե րի ի րա կա նա ցում.

8. 19881992 թվա կան նե րին Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյու նից բռ նա գաղ թած փախս տա կան նե րին Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյան ձեռք բեր ման, կր թա կան, ա ռող ջա պա հա կան, ի րա վա
կան օգ նու թյան և այլ հար ցե րում ա ջակ ցու թյան ա պա հո վում.

9. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րին և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց ա պաս տա նի տրա մադր ման մա
սին դի մումն ե րի քն նար կում, այդ կա տե գո րի այի ան ձանց` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու
թյամբ սահ ման ված ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան և այլ բնույ թի օ ժան դա կու թյան տրա մա դրում.

10.  պե տա կան կա ռա վար ման հան րա պե տա կան և տա րած քային, ի նչ պես նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման մար մին նե րի հետ սահ մա նա մերձ, բարձր լեռ նային և ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րի ժո ղովր դա գրա
կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ մանն ու ղղ ված` բնակ չու թյան վե րաբ նա կեց ման ծրա գրե րի մշա կում և ի րա կա
նա ցում.

Տ վյալ նե րի կա ռա վա րում և վեր լու ծու թյուն
11.  միգ րա ցի ոն տար բեր հոս քե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին (փախս տա կան ներ, ա պաս տան հայ ցող ներ, Հա

յաս տան վե րա դար ձող ներ, Հա յաս տա նից մեկ նել ցան կա ցող ներ և այլն) ի րա վա կանխորհր դատ վա կան 
բնույ թի տե ղե կու թյուն նե րի տրա մա դրում.

12.  հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մին նե րից միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի 
ստա ցում, հա մա կար գում և տե ղե կատ վա կան բան կի ստեղ ծում.

13.  փախս տա կան նե րի և տե ղա շարժ ված այլ ան ձանց մա սին տե ղե կատ վա կան բան կի վա րում, նրանց մա
սին այլ մար մին նե րին և կազ մա կեր պու թյուն նե րին սահ ման ված կար գով տե ղե կու թյուն նե րի տրա մա
դրում.

 Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
14. իր ի րա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե րում միգ րա ցի այի ո լոր տին ա ռնչ վող հար ցե րի շր ջա նակ նե րում մի

ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա կա նա ցում.
15. բ նակ չու թյան միգ րա ցի այի հար ցե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նա գրե րի 

նա խագ ծե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րին սահ ման ված կար գով մաս նակ ցու թյուն:
 Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ նա գրե րի ի րա կա նաց ման 

հա մար պա տաս խա նա տու հիմն ա կան մար մինն է117: Այս պա տաս խա նատ վու թյու նը գոր ծում է գոր ծա ռույթ նե րի 
եր կու հիմն ա կան ո լորտ նե րում: ՄՊԾն հեշ տաց նում է հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ բա նակ ցու թյուն նե րը՝ հա
մա պա տաս խան հա մա ձայ նա գրե րի նա խագ ծե րի տեքս տե րը մշա կե լու և եզ րա կա ցու թյուն ներ ու մեկ նա բա նու
թյուն ներ ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով: Մյուս կող մից, ՄՊԾն ի րա վա սու կենտ րո նա կան մար մին է և հա մա կար գում 
է հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ դի մումն ե րին ըն թացք տա լու գոր ծըն թա ցը118: 

117 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 22ի 
«Օտարերկրյա  պետության  տարածքում առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման 
մասին համաձայնագրերի շրջանակներում օտարերկրյա պետություններից ստացվող դիմումները Հայաստանի 
Հանրապետության պետական մարմինների կողմից քննարկվելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17ի N 1073Ն և 2005 թվականի հոկտեմբերի 20ի N 1795Ն որոշումներն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1360Ն որոշում:
118 Գործընթացի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ համար տե՛ս հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի  
 («R.E.A.D.M.I.T Manual») «M» մոդուլը:
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Միգ րա ցի այի ո լոր տում Հա յաս տա նի ի նս տի տու ցի ո նալ դաշ տը ձևա վո րող մյուս պե տա կան գե րա տես
չու թյուն նե րը կար գա վո րում են ի րենց գոր ծու նե ու թյան ո լոր տը:

6.1  Սահ ման նե րի կա ռա վա րու մը119 և ներ գաղ թի հս կո ղու թյու նը 

Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյու նը (ԱԱԾ) պա տաս խա նա տու է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան սահ ման նե րի կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար: Սահ մա նա պահ զոր քե րը գոր ծում 
են ՀՀ ԱԱԾ կազ մում120 և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան սահ մա նի վրա ի րա կա նաց նում են եր
կիր մուտք գոր ծող ան ձանց ստու գում: Սահ մա նա պահ նե րը սահ մա նի վրա ի րա կա նաց նում են ան ձնա գրի և 
մուտ քի ար տո նա գրի ստու գում: Նրանք ի րա վունք ու նեն ձեր բա կա լե լու պե տա կան սահ մա նի ռե ժի մը խախ տած 
ան ձանց մինչև ե րեք օր ժամ ե տով, քն նե լու ձեր բա կալ ված ան ձանց, զն նու թյան են թար կե լու և, ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում, վերց նե լու նրանց ի րե րը: Սահ մա նա պահ զոր քե րը պետք է ա պա հո վեն ձեր բա կալ ված և ա զա
տազրկ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, բժշ կա կան և այլ տի պի օգ նու թյան տրա մա դրու մը, 
ձեր բա կալ ված և ա զա տազրկ ված ան ձանց հա րա զատ նե րին նրանց գտն վե լու վայ րի մա սին ի րա զե կու մը121:

 Սահ մա նա պահ զոր քե րը պա տաս խա նա տու են նաև միգ րա ցի այի կա ռա վար ման ո լոր տում կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող եր կու են թա կա ռուց ված քային տար րե րի ա պա հով ման հա մար: Սահ մա նա պահ զոր
քերն ի րա կա նաց նում են միգ րանտ նե րի հա մար նա խա տես ված հա տուկ կա ցա րան նե րի գոր ծու նե ու թյու նը և 
վա րում են սահ մա նային է լեկտ րո նային կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան (ՍԷԿՏ) հա մա կար գի տվյալ նե րի բան
կը:

 Հա տուկ կա ցա րան նե րը122

 Սահ մա նա պահ զոր քե րի վե րահս կո ղու թյանն են հանձն ված եր կու հա տուկ կա ցա րան ներ: Դրան ցից մե
կը գոր ծում է «Զ վարթ նոց» մի ջազ գային օ դա նա վա կա յա նում (Եր ևան), ի սկ մյու սը՝ Բա գրա տա շե նի սահ մա
նի ան ցման կե տում, ո րի կա ռու ցու մը դեռևս մի այն նա խա տես ված է123: Սահ մա նա պահ զոր քե րի ան ձնա կազ մը 
կրում է կա ցա րա նով ա պա հով ման ըն թա ցա կար գե րի ի րա կա նաց ման և կա ցա րան նե րի պահ պան ման ամ բողջ 
պա տաս խա նատ վու թյու նը124: Հա տուկ կա ցա րան նե րը պահ պան վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա

119 Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանակից է Վրաստանին, Թուրքիային, Իրանին և Ադրբեջանին: Երկիրն 
ունի  սահմանի անցման տասներկու կետ, որոնցից ինը ցամաքային (վեցը՝ Վրաստանի, երկուսը՝ Թուրքիայի, մեկը՝ 
Իրանի հետ) սահմանի անցման կետեր են, երեքը՝ օդանավակայաններ (Մարիա Տեմեշվարի, 2013 թվական): Թուրքիայի 
և Ադրբեջանի հետ սահմանները փակ են: Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերն իրականացնում են 
Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմանների պահպանությունը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերը 
հսկում են Թուրքիայի և Իրանի հետ Հայաստանի սահմանները (Պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության և 
Ռուսաստանի Դաշնության միջև՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության 
սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի ու նրանց կենսագործունեության պայմանների մասին, 1992 թվական):
120 ՀՀ օրենքը «Սահմանապահ զորքերի մասին»
121 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Պետական սահմանի մասին»
122 Հատուկ կացարանների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս հետընդունման վերաբերյալ 

ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T Manual») «D» մոդուլը:
123 «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ մուտքի իրավունք չստացող 

անձանց համար սովորաբար ապահովվում են այդպիսի կացարաններ: Սահմանն ապօրինի հատող անձինք   
ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության և կարող են պահվել կալանավորվածներին պահելու վայրերում,  
եթե կալանավորումը դատարանի որոշմամբ ընտրվել է որպես խափանման միջոց՝ Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի՝ պետական սահմանն ապօրինի հատելու վերաբերյալ 329րդ հոդվածին համապատասխան:  
Այդպիսի դեպքերում նրանք պահվում են «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում:

124 Հատուկ կացարանների գործունեության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս 
հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T Manual») «D» մոդուլը:
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կան բյու ջե ից հատ կաց վող մի ջոց նե րի հաշ վին:

 Սահ մա նային է լեկտ րո նային կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան (ՍԷԿՏ) հա մա կարգ 

ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2006 թվա կա նի հու նի սի 22ի N 884 ո րոշ մամբ Ազ գային ան վտան գու թյան ծա
ռա յու թյու նը սահ ման վել է սահ մա նային է լեկտ րո նային կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի շա հա
գործ ման հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյու նը հա մա կար գող մար մին, ո րը պա տաս խա նա տու է հա մա կար գի սպա
սարկ ման, հե տա գա զար գաց ման, շա հա գործ ման ի րա վունք ու նե ցող մյուս պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի 
գոր ծու նե ու թյան հա մա կարգ ման և հա մա պա տաս խան ու սուց ման կազ մա կերպ ման հա մար: ՍԷԿՏ հա մա կար
գը շա հա գործ վում է սահ մա նի ան ցման կե տե րում («Զ վարթ նոց», « Բա գրա տա շեն», « Գյում րի», « Բավ րա», 
« Գո գա վան», «Պ րի վոլ նոյե», «Այ րում» և «Ա գա րակ» (Մեղ րի)), միգ րա ցի ոն գոր ծըն թա ցում ը նդ գրկ ված հա մա
պա տաս խան պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի կող մից (Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն, Ար դա րա դա
տու թյան նա խա րա րու թյուն, Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն, Տրանս պոր տի և կա պի նա խա րա րու թյուն, 
Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն, Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն, Մաք սային հար ցե րով զբաղ
վող մար մին ներ, Ոս տի կա նու թյուն, Քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի գլ խա վոր վար չու թյուն, Գլ խա վոր դա տա
խա զու թյուն, Ազ գային վի ճա կա գրա կան ծա ռա յու թյուն, Պե տա կան հար կային տես չու թյուն, ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան ներ և Վճ ռա բեկ դա տա րան): Այ նու ա մե նայ նիվ, այս մար մին նե րից ոչ բո լորն ու նեն հա մա կար գի տե
ղե կատ վա կան բան կից օ գտ վե լու ի րա վունք125:

 ՍԷԿՏ հա մա կար գը նա խա տես ված է ի րա վա պահ մար մին նե րի, ի նչ պես նաև վե րահս կո ղու թյան այն 
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ո րոնց դեպ քում տար բեր ձևա չա փե րով (տեքստ, լու սան կար և կեն
սա չա փա կան տվյալ ներ) պահ վող մեծ ծա վա լով տե ղե կու թյուն նե րի փո խա րեն ան հրա ժեշտ է ան հա տա կան 
ո րո շա կի տվյալ նե րի ա րագ և ար դյու նա վետ խա չաձև ստու գում: Հա մա կար գի գլ խա վոր նպա տա կը միգ րա
ցի այի ա նօ րի նա կան ձևե րի նկատ մամբ ար դյու նա վետ հս կո ղու թյան և դրանց դեմ պայ քա րի ա պա հո վումն է, 
և միև նույն ժա մա նակ բա րե խիղճ ճա նա պար հորդ նե րի հա մար սահ մա նի հատ ման գոր ծըն թա ցի դյու րա ցու մը 
(այն պի սի մե խա նիզմն ե րի մի ջով, ի նչ պի սիք են է լեկտ րո նային վի զան, հա ճա խա կի ճամ փոր դող նե րին տրա
մադր վող քար տե րը)126: ՍԷԿՏ հա մա կար գի մի ջո ցով հա վաք վում և պահ վում են պե տա կան սահ մա նի վրա 
տրա մադր վող վի զա նե րի (ՀՀ ոս տի կա նու թյան կող մից) և Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան կող մից տրա
մադր վող վի զա նե րի, ի նչ պես նաև (Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան կող մից տրա մադր վող) ժա մա նա կա
վոր ա պաս տա նի վկա յա կա նի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը: Հա մա կար գը նաև պա րու նա կում է և հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս տրա մա դրե լու ան ձանց՝ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի տե սակ նե րը, այդ թվում՝ փաս տաթղ թե
րի ան վտան գու թյան հատ կա նիշ ներ, սահ մա նա հա տող ան ձանց և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ ներ, ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թի սկա նա վոր ված պատ ճեն ներ, ու ղ ևոր նե րի կեն սա չա փա կան տվյալ
ներ և վտար ված ու ղ ևոր նե րի մա սին տվյալ ներ: ՍԷԿՏ հա մա կար գում տե ղե կու թյուն նե րը պահ վում են յոթ տա րի 
ժամ ե տով: 

Ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կից նե րը ևս ծա ռա յու թյուն են ի րա կա նաց նում սահ մա նի ան ցման կե տե րում: 
ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը պա տաս խա նա տու է ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ան ձնա գրե րում ել քի կնիք դրոշ մե լու (օ տա
րերկ րյա պե տու թյու նում ան ձնա գրի վա վե րա կա նու թյան ժամ ե տի մա սին նշում կա տա րե լու) և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ան ձնա գրային և բնա կու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րի տե ղե կատ վա կան 
բան կը շա հա գոր ծե լու հա մար: Նրա գոր ծա ռույթ նե րից են նաև սահ մա նի վրա մուտ քի վի զայի ձևա կեր պու մը, 
վի զայի վա վե րա կա նու թյան ժամ ե տի եր կա րաձ գու մը, օ տա րերկ րա ցի նե րին ՀՀ տա րած քում կա ցու թյան կար
գա վի ճա կի (կա ցու թյան թույլտ վու թյուն) տրա մա դրու մը, հաշ վա ռու մը127: ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը, հա մա գոր ծակ

125 Մ. Մանկե, «Միգրացիայի մասին տվյալների հավաքման, մշակման և փոխանակման խթանումը Հայաստանի  
 Հանրապետությունում», 2010 թվական:
126 նույն տեղում:
127 «Միգրացիոն բնութագիր. Հայաստան». կազմված է Միգրացիոն քաղաքականության կենտրոնի թիմի կողմից՝  
 «Միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ կիրառական հետազոտության կոնսորցիումԱրևելք»ի տեղեկատվական  
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ցե լով Սահ մա նա պահ զոր քե րի հետ, քն նում է պե տա կան սահ մա նի ա պօ րի նի հատ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը: 

6.2 Ան ձի ի նք նու թյան կա ռա վա րու մը և ճամ փոր դա կան փաս-
տաթղ թե րը

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը (Հյու պա տո սա կան վար
չու թյու նը) պա տաս խա նա տու է ան ձնա գրեր և վե րա դար ձի վկա յա կան ներ (ան ցա գրեր) տրա մա դրե լու, ի նչ պես 
նաև հա տուկ կա ցու թյան կար գա վի ճակ շնոր հե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս ե րկ րի քա ղա քա
ցի նե րի հետ կապ ված հար ցե րի հա մար: Ներ կա յում Հա յաս տանն ամ բողջ աշ խար հում ու նի յո թա նա սու նե րեք 
դի վա նա գի տա կան և հյու պա տո սա կան պաշ տոն ներ: Ո րոշ դեպ քե րում մեկ պաշ տո նի տա րած քային ի րա վա սու
թյունն ը նդ գր կում է մի քա նի ե րկր ներ: Ռու սաս տա նում գոր ծում են ե րեք հյու պա տո սու թյուն ներ: Հյու պա տո սա
կան հիմն արկ նե րը բա վա րար թվով աշ խա տա կից ներ չու նեն քա ղա քա ցի ու թյու նը պար զե լու նպա տա կով պատ
շաճ ան հա տա կան հար ցազ րույց ներ ան ցկաց նե լու հա մար128:

 Սահ մա նա պահ զոր քե րը սահ մա նի ան ցման կե տե րում ի րա կա նաց նում են ան ձնա գրի և վի զայի ստու
գում: Սահ մա նա պահ զոր քե րի ան ձնա կազ մը ստու գում է ան ձանց ել քի և մուտ քի փաս տաթղ թե րը, դրան ցում 
կա տա րում է հա մա պա տաս խան նշումն եր և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ժա մա նա կա վո րա պես բռ նա գրա վում 
է դրանք129: 2002 թվա կա նից Հա յաս տա նը սահ մա նային վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լիս կի րա ռում է եր
կու փու լից բաղ կա ցած ստուգ ման հա մա կարգ: Ա ռա ջին փու լում ստուգ վում են ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը՝ 
ճամ փոր դող նե րի մուտ քը թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու նպա տա կով: Փաս տաթղ թե րի նախ
նա կան ստուգ ման կամ մուտ քի մյուս ըն թա ցա կար գե րի ժա մա նակ կաս կած ներ ա ռա ջա նա լու դեպ քում ի րա
կա նաց վում է ե րկ րոր դային վե րահս կո ղու թյուն՝ մուտ քի հետ կապ ված բո լոր պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա
նու թյան՝ ա ռա վել ման րա մասն ստուգ մամբ: Եր կու դեպ քում էլ վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում են սահ մա
նա պահ զոր քե րը, սա կայն ե րկ րորդ փու լում ան հրա ժեշտ է լի նում մաս նա գի տաց ված փոր ձաքն նու թյուն, ո րը 
կա րող է ի րա կա նաց վել Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան և Ոս տի կա նու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու
թյամբ130: 

 6.3 Ար տաք սու մը և կա լա նա վո րու մը131 

Ա ռանց օ րի նա կան հիմ քե րի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում բնակ վող և եր կի րը կա մա
վոր չլ քող օ տա րերկ րա ցի նե րի ար տաքս ման հար ցով զբաղ վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը: Ոս տի կա նու թյու նը ար
տաքս ման վե րա բե րյալ գործ է հա րու ցում և ներ կա յաց նում դա տա րան: Ե թե օ տա րերկ րա ցին Հա յաս տա նի տա
րածք մուտք գոր ծե լու թույլտ վու թյուն չու նի, սահ մա նա պահ զոր քե րը ար տաքս ման վե րա բե րյալ գործ են հա րու
ցում վե րը նշ ված կար գով: Սահ մա նա պահ զոր քե րը օ տա րերկ րա ցի նե րին կա րող են պա հել սահ մա նի ան ցման 
կե տե րում և տա րան ցիկ գո տի նե րում գոր ծող հա տուկ կա ցա րան նե րում132:

 բանկի և հրապարակումների հիման վրա (2013 թվական): 
128 Զ. Բրունարսկա, «Վերադարձը, հետընդունումը և վերաինտեգրումը Արևելյան գործընկերության երկրներում.  
 ընդհանուր նկարագիր», 2013 թվական: 
129 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Պետական սահմանի մասին»:
130 Մ. Տեմեշվարի և Ք. Վասալա Կոկկինակի, «ԵՄում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության   
 տեսանկյունից Հայաստանի միգրացիոն օրենսդրության և պրակտիկայի վերլուծություն», 2013 թվական:
131 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Պետական սահմանի մասին», 1998:
132 Ներկայում միակ հատուկ կացարանը գործում է «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանում:
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7. Հետընդունման վերաբերյալ համապատասխան 
փաստաթղթերի՝ ՀՀ և ԵՄ միջև հետընդունման 
համաձայնագրերի վերլուծությունը 

Հա մա պա տաս խան ե րկր նե րի հետ ան կա նոն միգ րա ցի այի դեմ պայ քա րի վե րա բե րյալ միջ կա ռա վա
րա կան հա մա ձայ նա գրե րի (այդ թվում՝ պայ մա նա վոր վող կող մե րի միջև հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա
գրե րում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի և եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձի, ըն դուն ման, տա րանց ման 
վե րա բե րյալ դրույթ նե րի) վերջ նա կան հա մա ձայ նե ցու մը նշ վել է որ պես է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի ջոց, 
ո րն ան հրա ժեշտ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի պե տա կան կար գա վոր ման « Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում ա նօ րի նա կան միգ րա ցի այի ա ռա ջաց ման կան խու մը և ար տերկ րում ա պօ րի նա բար 
գտն վող քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձին ու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վե րաին տեգր մանն ա ջակ ցու մը» 
ա ռաջ նա հերթ խնդ րի կա տար ման հա մար133:

 Մինչ այժմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյու նը տաս ներ կու հա մա ձայ նա գիր է կն քել 
տաս նե րեք ե րկր նե րի հետ, ո րոն ցից տաս ներ կու սը եվ րո պա կան ե րկր ներ են (Դա նի այի Թա գա վո րու թյուն, 
Լիտ վայի Հան րա պե տու թյուն, Լատ վի ա, Շվե դի ա, Շվեյ ցա րի ա, Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյուն 
և Բե նի լյուք սի պե տու թյուն ներ, Նոր վե գի ա, Չե խի այի Հան րա պե տու թյուն), մե կը՝ Ա ՊՀ եր կիր (Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյուն): Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ վեր ջին և ա մե նա կար ևոր հա մա ձայ նա գի րը կնք վել է ԵՄի հետ: 
Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի վե րա բե րյալ բա նակ ցու թյուն ներ են ըն թա նում հինգ ե րկր նե րի՝ Էս
տո նի այի, Կիպ րո սի, Ռու մի նի այի, Ո ւկ րաի նայի և Մո լոդ վայի Հան րա պե տու թյան հետ: Գոր ծող հա մա ձայ նա
գրե րին ա ռնչ վող գոր ծե րի թի վը հա րա բե րա կա նո րեն փոքր է. 20112012 թվա կան նե րի ըն թաց քում հե տըն դուն
ման վե րա բե րյալ յո թա նա սուն հինգ դի մում է ստաց վել Շվե դի այից, Նոր վե գի այից, Շվեյ ցա րի այից և Ռու սաս
տա նից (ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող ան ձանց հի սու նե րեք դի մում բա վա րար վել է)134:

 Վե րը նշ ված բո լոր հա մա ձայ նա գրե րը, ո րոնց վե րա բե րյալ վերջ նա կան հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր
վել, ամ բող ջու թյամբ գոր ծում են, սա կայն 2013 թվա կա նին Եվ րո պա կան մի ու թյան հետ հե տըն դուն ման մա սին 
հա մա ձայ նա գրի ստո րա գրու մից և հաս տա տու մից հե տո դրանք դար ձել են քիչ է ա կան: Այդ պայ մա նա գրով չեն 
վե րաց վում ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի հետ նախ կի նում կնք ված ե րկ կողմ հա մա ձայ նա գրե րը, սա կայն ա վե
լի հա վա նա կան է, որ ա պա գա յում կկի րառ վի ը նդ հա նուր փաս տա թուղ թը, քա նի որ այն հա մա պա տաս խա նում 
է Եվ րո պա կան մի ու թյան վեր ջին շր ջա նի քա ղա քա կա նու թյա նը, ո րի շր ջա նակ նե րում ան դամ պե տու թյուն նե
րը պետք է կի րա ռեն հե տըն դուն ման մա սին ԵՄ հա մա ձայ նա գրե րը (ոչ ե րկ կողմ) վե րա դար ձի հետ կապ ված 
բո լոր դեպ քե րում135: Հետ ևա բար, հե տըն դուն ման բնա գա վա ռում Հա յաս տա նի հա մար այ սօր ա մե նա կար ևոր 
խն դի րը, ո րը պետք է լի նի ու շա դրու թյան կենտ րո նում, «Ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն
ման մա սին» Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև հա մա ձայ նա գիրն է: Հիմն ա վոր 
ու սումն ա սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջաց նող մեկ այլ հա մա ձայ նա գիր է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
հետ կնք ված հա մա ձայ նա գի րը, քա նի որ Ռու սաս տա նը Հա յաս տա նի միգ րանտ նե րի հա մար հիմն ա կան ու ղ
ղու թյունն է և, հա մա պա տաս խա նա բար, ա կն կա լե լի է, որ այս ե րկ րից վե րա դար ձող նե րի թիվ ա մե նից մե ծը 
կլի նի: 

133 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգ, 2010  
 թվական։
134 Զ. Բրունարսկա, «Վերադարձը, հետընդունումը և վերաինտեգրումը Արևելյան գործընկերության երկրներում.  
 ընդհանուր նկարագիր», 2013 թվական: 
135 Եվրոպական հանձնաժողով, «Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատման վերաբերյալ» COM (2011  
 թվական) 76 վերջնական հաղորդագրություն, Բրյուսել, 2011 թվական։
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2013 թվա կա նի ապ րի լի 19 –ին Բրյու սե լում Հա յաս տա նի և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ստո րագըր
վեց հա մա ձայ նա գիր ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ136: Ա վե լի ու շ՝ այդ 
տար վա հոկ տեմ բե րին, հա մա ձայ նա գի րը վա վե րաց վեց, ի սկ դա նշա նա կում է, որ հե տըն դուն ման մե խա նիզ մը 
պետք է ամ բող ջո վին գոր ծի: Դա իր հեր թին նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նը պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել 
կա տա րե լու այս պայ մա նա գրով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Հա մա ձայ նա գի րը պա րու նա կում է մի շարք հիմն ա կան տար րեր, ո րոնք նե րառ ված են ԵՄ և եր րորդ 
ե րկր նե րի միջև կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րում137: Հե տըն դուն ման հետ կապ ված պար
տա վո րու թյուն նե րը ամ բող ջու թյամբ մշակ վել են փո խա դար ձու թյան սկզ բուն քով և կի րառ վում են քա ղա քա ցի
նե րի, եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ: Այն նաև սահ
մա նում է վեր ջին եր կու սի հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ պար տա վո րու թյան նա խա դրյալ ներ: Փաս տաթղ թում 
շա րադր ված են հա մա ձայ նա գրի գործ նա կան կի րառ ման վե րա բե րյալ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ, այդ թվում՝ 
ժամ ետ ներ, ա րա գաց ված կար գի կի րառ ման պայ ման ներ, ծախ սե րի, տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան, մար դու 
ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րի և մի ջազ գային այլ պար տա վո րու թյուն նե րի հետ կա պի վե րա բե րյալ դրույթ ներ: 
Հա մա ձայ նա գի րը կի րառ վում է Հա յաս տա նի և ԵՄ տա րածք նե րում, բա ցա ռու թյամբ՝ Իռ լան դի այի, Դա նի այի 
և Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան138: Կար ևոր հան գա մանք է այս հա մա ձայ նա գրի գե րա կա յու թյու նը ԵՄ մյուս ան
դամ պե տու թյուն նե րի հետ նախ կի նում և ա ռան ձին կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի նկատ
մամբ139: Պետք է նշել նաև առ կա մեկ այլ հա տուկ սկզ բուն քի մա սին, ը ստ ո րի նույ նիսկ հար կա դիր վե րա դարձ 
նա խա տե սող այս փաս տաթղ թի շր ջա նակ նե րում ա ռա վե լու թյուն է տր վում կա մա վոր վե րա դար ձին և նա խա
տես վում են կա մա վոր վե րա դար ձի հնա րա վո րու թյուն ներ:

 Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րով հա տուկ սահ ման վում են տեխ նի կա կան չորս ըն թա ցա կար
գեր՝ 

•	 երկ	րի	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	վե	րա	դար	ձը,	
• եր	րորդ	ե	րկր	նե	րի	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	վե	րա	դար	ձը,
• ա	րա	գաց	ված	կար	գը,
• 	տա	րան	ցու	մը:
 Պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րը, ո րոնց հանձ նա րար վել է հա մա ձայ նա գրի ի րա կա նա ցու մը, ի նչ պես 

նաև նրանց հա մա գոր ծակ ցու թյան կար գը սահ ման ված են ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
22ի թիվ 1360Ն ո րոշ մամբ: 

136 Հետընդունման մասին համաձայնագրի վերաբերյալ Հայաստանի հետ բանակցությունները պաշտոնապես 
թույլատրվել են 2011 թվականի դեկտեմբերի 19ին: Բանակցությունները սկսվել են 2012 թվականի փետրվարին, իսկ 
համաձայնեցված տեքստը նախաստորագրվել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 18ին:

137 Համաձայնագրի տեքստի մանրամասն վերլուծությունը ներկայացված է հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի 
(«R.E.A.D.M.I.T Manual») «A» մոդուլում:

138 Եվրոպական պառլամենտ, բացատրական մեկնաբանություններ (2013 թվական): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=REPORT&reference=A7-2013-0289&language=EN 

139 Ռուսաստանի հետ կնքված՝ հետընդունման մասին համաձայնագրում առաջին անգամ հստակորեն նշվում է, որ ԵՄ 
հետ կնքված՝ հետընդունման մասին համաձայնագրի դրույթները գերակայում են ցանկացած երկկողմ համաձայնագրի 
դրույթների նկատմամբ:
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8. Հետընդունման արդյունավետ մեխանիզմերի
սահմանման հետ կապված կարիքների 
գնահատումը

8.1 Եզ րա կա ցու թյուն ներ

1.  Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման նա խա պատ րաստ ման ըն թաց քում 
հիմն ա կան ու շա դրու թյու նը պետք է սևեռ վի միգ րանտ նե րի, այդ թվում՝ և՛ քա ղա քա ցի նե րի, և՛ եր րորդ 
ե րկր նե րի ան ձանց ըն դուն ման հա մար հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ ման վրա: 
Սա այն պարզ եզ րա կա ցու թյունն է, ո րը հիմն ված է « վա նող և ձգող» գոր ծոն նե րը բնու թա գրող, միգ րա

ցի ոն վեկ տո րը ո րո շող՝ միգ րա ցի այի տե սու թյան հի մունք նե րի վրա և լի ո վին հաս տատ ված է Հա յաս տա նում 
առ կա մի տումն ե րով: Հա յաս տա նը ար տա գաղ թի եր կիր է, մինչ դեռ բո լոր այն ե րկր նե րը, ո րոնց հետ Հա յաս տա
նը կն քել է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրեր, ներ գաղ թի ե րկր ներ են: Այս պի սով, ա ռա վել հա վա նա կան 
է, որ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի շր ջա նակ նե րում Հա յաս տա նը կհա մար վի պա հանջ ստա ցող 
եր կիր140: 

2. Հաշ վի առ նե լով մի ջազ գային փոր ձը՝ հե տըն դու նու մը պետք է հա մար վի հա տուկ մե խա նիզմ, ո րը պետք 
է ի րա կա նաց վի վե րա դար ձի հետ կապ ված գոր ծող հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում և ո րի հա մար պար զա
պես ան հրա ժեշտ են ներդր ման հա մար հատ կաց ված հա վե լյալ նվա զա գույն ռե սուրս ներ: 
 Ընդ հա նուր առ մամբ, հե տըն դու նու մը միգ րանտ նե րի հար կա դիր վե րա դար ձի հա տուկ դեպ քե րից 

է: Ա վե լին, այս մե խա նիզ մի յու րա հատ կու թյուն նե րը Հա յաս տա նի դեպ քում միգ րա ցի այի կա ռա
վար ման հա մա կար գի վրա է ա կան ազ դե ցու թյուն չեն են թա դրում: 

 Հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի հա մար ան հրա ժեշտ է միջ պե տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ո րո շա
կի մա կար դա կի ա պա հո վում: Միև նույն ժա մա նակ, այդ պի սի հա մա գոր ծակ ցու թյան բո լոր ման
րա մաս նե րը հս տա կո րեն սահ ման ված են հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րում, և դրանք 
հիմն ա կա նում ու ղղ ված են այդ ման րա մաս նե րի հետ կապ ված պա հանջ նե րը խս տո րեն պահ պա
նե լու վե րա բե րյալ ներ քին մի ջոց նե րի ա պա հով մա նը:

  Հե տըն դու նու մը վար չա կան տույ ժի տե սակ չէ: Հետ ևա բար, այն պա հան ջում է հետ ըն դուն ված 
ան ձանց նկատ մամբ հա տուկ վե րա բեր մունք՝ եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի կա լա նա վոր
ման դեպ քում հա տուկ պայ ման ներ, կր կին մուտք գոր ծե լու ար գել քի կի րառ ման հե տաձ գում կամ 
ար գել քի վե րա ցում: Այս ա ռանձ նա հատ կու թյու նը շատ կար ևոր է պա հան ջող ե րկր նե րի հա մար, 
ո րոնք նա խա տե սում են ի րենց տա րած քից հե ռաց նել ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րին:

  Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րը պայ մա նա վոր վող կող մե րին հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս պա հանջ ստա ցող եր կիր հետ ու ղար կե լու ոչ մի այն ի րենց քա ղա քա ցի նե րին, այլև եր
րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնք ո րո շա կի պայ ման նե րում մուտք են գոր ծել ան մի ջա պես 
ի րենց տա րած քից: Այս կե տը կա րող է վտանգ ներ կա յաց նել պա հանջ ստա ցող ե րկ րի հա մար 
և եր բեմն հան գեց նել մտա հո գու թյան տե ղիք տվող խն դիր նե րի. սա « հե տըն դուն ման թա կարդ» 
ա նու նով հայտ նի այն դեպքն է, ե րբ եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րը վե րա դառ նում են Հա յաս
տան և հայտն վում դժ վար կա ցու թյան մեջ՝ վե րա դար ձին ա ռնչ վող հա մա պա տաս խան ըն թա ցա
կար գե րի և նրանց ծագ ման ե րկր նե րի հետ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի բա ցա կա
յու թյան հետ ևան քով: Այ նու ա մե նայ նիվ, հիմն վե լով ի րենց գոր ծող քա ղա քա կա նու թյան վրա, ո րը 

140 Հետընդունման մասին համաձայնագրերում սովորաբար հանդես են գալիս երկու կողմեր՝ պահանջող երկիր, որը մյուս 
կողմին դիմում է այդ երկրի տարածքում առանց թույլտվության գտնվող անձին ընդունելու պահանջով, և պահանջ 
ստացող երկիր, որն ակնկալվում է, որ պետք է ընդունի այդ անձին: 
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սո վո րա բար ար տա հայտ վում է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րում՝ պա հան ջող ե րկր
նե րը նա խընտ րում են ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րին ու ղար կել ան մի ջա պես ի րենց 
ծագ ման ե րկր ներ: 

Միև նույն ժա մա նակ, վե րը նշ ված գոր ծոն նե րը հե տա գա յում կա րող են փոխ վել: Առ կա են նշան ներ, 
ո րոնք հիմք են տա լիս են թա դրե լու, որ Հա յաս տա նը ո րոշ չա փով կդառ նա ներ գաղ թի եր կիր141 (այն պես, ի նչ
պես ԵՄ ո րոշ ե րկր ներ դար ձան վեր ջին քսան տա րի նե րի ըն թաց քում142) կամ եր րորդ ե րկր նե րի հետ ըն դուն
ված քա ղա քա ցի նե րը Հա յաս տա նում ա պաս տան կհայ ցեն ու կմն ան ե րկ րում: Ներ կա յում եր րորդ ե րկր նե րի 
քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձը պատ շա ճո րեն ա պա հո վե լու և դյու րաց նե լու հար ցում Հա յաս տա նի կա րո ղու թյուն
ներն ու ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են:

3.  Չի ա կն կալ վում, որ եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին Հա յաս տան հետ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ դեպ
քե րի թի վը մեծ կլի նի: 
Ա ռա ջին հեր թին, ի նչ պես նշ ված է վեր ևում, այդ դեպ քե րում հիմն ա կա նում միգ րանտ ներն ան մի ջա պես 

ու ղարկ վում են ի րենց ծագ ման ե րկր ներ: Հա յաս տա նի հա մար « հե տըն դուն ման թա կարդ»ի վտան գը նույ նիսկ 
ա վե լի քիչ հա վա նա կան է: 

4. Հա յաս տա նի ի րա վա կան հա մա կար գը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա պա հո վե լու հե տըն դուն ման մա սին 
հա մա ձայ նա գրե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը:
 Հաշ վի առ նե լով, որ մի ջազ գային հա մա ձայ նա գրե րը Հա յաս տա նի ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու

ցիչ մասն են և գե րա կա յում են ներ քին օ րենսդ րու թյան նոր մե րի նկատ մամբ, այդ պայ մա նա գրե րի կնք մամբ և 
վա վե րաց մամբ դրանց դրույթ ներն ար դեն ի սկ ներ մուծ վում են ե րկ րի օ րենսդ րու թյուն: Ճկու նու թյու նը ևս մեկն 
է այն գոր ծոն նե րից, ո րոնք մեզ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կար ծե լու, որ Հա յաս տա նի օ րենսդ րա կան դաշ
տը կա րող է ա պա հո վել հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Հիմն ա կան նոր
մերն ու սկզ բունք ներն ամ րագր վում են օ րենք նե րում, ի սկ ման րա մաս ներն ու ըն թա ցա կար գե րը կար գա վոր վում 
են նա խա գա հի հրա մա նա գրե րով կամ Կա ռա վա րու թյան ո րո շումն ե րով: Սա դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում 
միգ րա ցի ոն խն դիր նե րի վրա, ո րոնց լու ծու մը բա վա կա նին հարթ է և կապ ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րի հետ: 
Այդ պի սի հա մա կար գը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տա րե լու փո փո խու թյուն ներ 
և հա մա պա տաս խա նե ցումն եր:

 Միև նույն ժա մա նակ, հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի հիմն ա կան տար րե րը ներ քին օ րենսդ րու թյուն ներ մու
ծե լը զգա լի ո րեն կն պաս տի վե րը նշ ված ճկուն մե խա նիզմն ե րով տեխ նի կա պես ու գործ նա կա նո րեն կար գա վոր
վող ներ քին օ րենսդ րու թյան և մի ջազ գային պայ մա նա գրե րի մի ջո ցով հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ օ րենսդ րա
կան դաշ տի ձևա վոր մա նը: 

5. Միգ րա ցի այի ո լոր տում Հա յաս տա նի ի նս տի տու ցի ո նալ դաշ տի կա ռա վար ման հա մա կար գը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ա պա հո վե լու հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը:
 Միգ րա ցի այի ո լոր տում Հա յաս տա նի ի նս տի տու ցի ո նալ դաշ տը հիմն ված է ա պա կենտ րո նաց ված մո դե լի 

վրա: Միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման ո լոր տում ներգ րավ ված են տար բեր մար
մին ներ՝ ի րենց ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում: Այս պի սի մո դե լը սկզ բուն քո րեն կա րող է ի րեն ար դա րաց նել, 
հատ կա պես ե րբ պե տա կան սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել ո րո շա կի 
պայ ման ներ: Ստորև ներ կա յաց վում են է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ե րեք հիմն ա կան պա հանջ ներ, ո րոնք 
պետք հաշ վի ա ռն վեն. 

 Սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն ա պա հո վող գե րա տես չու թյան առ կա յու թյուն
 Հե տըն դուն մանն ա ռնչ վող գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում ա ռա ջա տար լի նե լու հա մար Միգ րա ցի ոն պե տա

կան ծա ռա յու թյունն ու նի ի րա վա կան հիմք և բա վա կա նին փոր ձա ռու ան ձնա կազմ: Միև նույն ժա մա նակ, գե րա
տես չու թյան կա րո ղու թյուն նե րը բա վա կա նին սահ մա նա փակ են, հատ կա պես՝ նշ ված ո լոր տում: 

141 Միգրանտների ինտեգրման քաղաքականության ինդեքս, ԵԱՀԿ (2013 թվական), http://www.mipex.eu/armenia?utm
142 Լեհաստանի օրինակը ներկայացված է հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի («R.E.A.D.M.I.T Manual») «R» մոդուլում:
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 Միջ գե րա տես չա կան հա մա կող մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյուն
 Հա յաս տա նում հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում միգ րա ցի ային ա ռնչ վող կա ռույց նե րի 

միջև միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար առ կա է ը նդ հա նուր ի րա վա կան դաշտ, ո րն ա պա հով
վում է Կա ռա վա րու թյան ո րո շումն ե րով, սա կայն այդ պի սի հա մա գոր ծակ ցու թյան ման րա մաս նե րը հիմն ա կա
նում կար գա վոր վում են ոչ պաշ տո նա կան մա կար դա կում: Հա մա կար գու մը ման րա մաս նո րեն ի րա կա նաց նե լու 
հա մա կարգ չկա: Տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նա կու մը, չնա յած տեխ նի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյան,143 
ան կա նոն է ի րա կա նաց վում: 

 Միգ րա ցի այի կա ռա վար ման ո լոր տում ներգ րավ ված պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րում հա տուկ 
կա րո ղու թյուն նե րի ա պա հո վում 

Միգ րա ցի ային ա ռնչ վող գե րա տես չու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար հիմն ա կա նում մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից պար բե րա բար կազ մա կերպ վում են վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ, և 
նրանց մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը շատ բարձր է: Թեև միգ րա ցի ային ա ռնչ վող վե րը 
նշ ված գե րա տես չու թյուն նե րը մաս նա գի տա կան բարձր ո րակ ներ ու նեն այն բնա գա վառ նե րում, ո րոն ցում աշ
խա տում են, սա կայն ը նդ հա նուր պատ կե րի և միգ րա ցի այի ո րոշ հի մունք նե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ, ի նչ
պես նաև մյուս գե րա տես չու թյուն նե րում ի րենց գոր ծըն կեր նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ո լորտ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե
կու թյուն ներ չու նեն: 

8.2 Ա ռա ջար կու թյուն ներ 

Ա ռա ջարկ վում է հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռումն երն ի րա կա նաց նել ե րեք ո լորտ նե րում.

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի ներ մու ծու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցի այի 
կա ռա վար ման հա մա կար գը 

Ի րա վա կան դաշ տը

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» օ րեն քում կա րող է նե րառ վել հե տըն դուն ման սահ մա նու մը: Իր հեր թին դա 
հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի այս օ րեն քը լրաց նե լու եր րորդ ե րկր նե րի՝ հե տըն դուն ման են թա կա քա ղա քա ցի նե րի 
վե րա բե րյալ հա տուկ դրույթ նե րով և նրանց ա ռանձ նաց նե լու որ պես օ տա րերկ րա ցի նե րի հա տուկ կա տե գո րի ա: 

Դ րա շնոր հիվ մինչև վտա րու մը նրանց կվե րա բեր վեն որ պես հա տուկ կա տե գո րի այի, և նրանց նկատ
մամբ վար չա կան տույժ չի կի րառ վի: 

 Վար չա կան կա ռուց ված քը

 Ներ կա յում հետ ըն դուն վող նե րի հոս քի ցածր մա կար դա կը հե տըն դուն ման ո լոր տում ի րա վի ճա կը կա ռա
վա րե լի է դարձ նում: Սա կայն ի րա վի ճա կը կա րող է փոխ վել: Այդ դեպ քում կա րիք կլի նի մո բի լի զաց նե լու գոր
ծըն թա ցում ներգ րավ ված բո լոր պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րը: Նման զար գա ցումն ե րին պատ րաստ լի նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է՝ 

ա) մշա կել հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր, և 
բ) մաս նա կից հաս տա տու թյուն նե րի հա մար կազ մա կեր պել հե տըն դուն ման հետ կապ ված հար ցե րի վե րա բե

րյալ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ: 

 Դի տանց ման հա մա կար գը

143 Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական (ՍԷԿՏ) համակարգն այս առումով կարող է ավելի  
 արդյունավետորեն շահագործվել և հնարավորություն ընձեռել տրամադրելու տվյալներ, վերլուծական ռեսուրսներ,  
 ինչպես նաև տվյալների ավտոմատացված փոխանցման գործիքի ապահովման համար հիմք (Մանկե, 2010 թվական): 
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 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի կի րառ ման պար բե րա կան գնա հա տում և շա րու նա կա կան դի տան ցում 
կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը նշ ված է միգ րա ցի այի վե րա բե րյալ, այդ թվում՝ Հա յաս տա նում տի րող ի րա վի
ճա կը ներ կա յաց նող բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րում և ու սումն ա սի րու թյուն նե րում144: ԵՄն նույն պես ա ռա
ջար կում է ստեղ ծել հետ ըն դուն ված ան ձանց վի ճա կի՝ նե րա ռյալ մար դու ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան քի 
վե րա բե րյալ դի տան ցում կա տա րե լու մե խա նիզմ145: 

Որ պես հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը գնա հա տե լու գոր ծիք՝ դի տան
ցու մը հիմք է ա պա հո վում գնա հա տումն ի րա կա նաց նե լու, քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու և միջ գե րա տես չա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյունն ը նդ լայ նե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի դեպ քում գոր ծըն թա ցի դի տան
ցու մը նպա տա կա հար մար է, քա նի որ միգ րա ցի այի ո լոր տում ի նս տի տու ցի ո նալ դաշ տի ա պա կենտ րո նաց ված 
բնույ թը և հատ կաց ված սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ են տվյալ ներ, որ պես զի վե
րա դար ձող նե րի թիվ ա ճե լու դեպ քում կա տար վի ռիս կե րի գնա հա տում և ձեռ նարկ վեն հա մա պա տաս խան մի
ջո ցա ռումն եր: 

Հե տըն դուն ման ո լոր տում դի տան ցու մը146 նպա տա կա հար մար է կա տա րել նաև հետ ըն դուն ված ան
ձանց նկատ մամբ ան հա տա կան վե րա բեր մուն քի ա ռն չու թյամբ: Ժա մա նու մից հե տո կա տար ված դի տանց ման 
ար դյուն քում հա վաք ված տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են նպաս տել ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք նե րի ար դյու նա
վե տու թյան և հիմն ա րար ի րա վունք նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ մա նը: Ժա մա նու մից հե տո դի
տան ցում կա տա րե լը նպա տա կա հար մար է ի նչ պես այդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի, այն պես էլ եր րորդ ե րկր նե րի 
քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց դեպ քում: Ա ռա ջին խմ բի հա մար դա կն վա զեց նի վե
րաին տեգր ման ծրա գրե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ան կա նոն միգ րա ցի այի հե տա գա փոր ձեր կա տա
րե լու վտան գը: Ե րկ րորդ խմ բի դեպ քում դա հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի ու շա դրու թյան կենտ րո նում պա հե լու 
ա պաս տա նի հետ կապ ված՝ ե րկ րում գոր ծող ըն թա ցա կար գի կի րա ռու մը նրանց նկատ մամբ, մինչև վտա րու մը 
ցու ցա բեր վող վե րա բեր մուն քը և ան ձին վե րա դարձ նե լու ան թույ լատ րե լի ու թյուն սկզ բուն քի147 ա պա հո վու մը: 

Ինչ պես եր րորդ ե րկր նե րի, այն պես էլ տվյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դու նու մը կար ճա ժամ ետ և 
եր կա րա ժամ ետ կտր ված քով դի տան ցե լու ո լոր տը և գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը սահ մա նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է մշա կել օբյեկ տիվ ցու ցա նիշ ներ148: Մշակ վե լիք մյուս գոր ծիք նե րի թվում ե ն՝ 

 հար ցա շա րեր, ո րոնք պետք է ներ կա յաց նեն հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված պե տա կան 
գե րա տես չու թյուն նե րը, մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներն ու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, 
ի նչ պես նաև հետ ըն դուն ված ան ձինք՝ ան ձամբ,

  հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց ման ձևա չա փեր:

 Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ամ րապն դու մը

 Հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է 
կազ մել ներգ րավ ված գե րա տես չու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ ար ձա նա գրու թյուն ներ: 
Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը վե րա բե րում է միգ րա ցի այի կա ռա վար ման և, մաս նա վո րա պես 
այս դեպ քում, հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի ի րա կա նաց ման կա ռա վար ման ո լոր տում ներգ րավ

144 Օրինակ (Պառլամենտ, 2010 թվական), (Մարիա Տեմեշվարի, 2013 թվական):
145 Եվրոպական հանձնաժողով, «Հետընդունման մասին ԵՄ համաձայնագրերի գնահատման վերաբերյալ» COM (2011  
 թվական) 76 վերջնական հաղորդագրություն, Բրյուսել, 2011 թվական։
146 Այս ոլորտում ձեռնարկված ամենահետաքրքիր նախաձեռնություններից մեկը «ՄՄԿ ԴԻՏԱՆՑ» («IOM MONITOR»)  
 ծրագիրն է, որի շրջանակներում իրականացվում է Ուկրաինայի և Պակիստանի հետ ԵՄ կնքած՝ հետընդունման մասին  
 համաձայնագրերի դիտանցում:
147 Անձին վերադարձնելու անթույլատրելիությունը միջազգային իրավունքի սկզբունք է, որով արգելվում է հետապնդման  
 իրական զոհի հանձնումը հետապնդողին: Ընդհանրապես որպես հետապնդող հանդես է գալիս պետական սուբյեկտը:
148 Ցուցանիշներ մշակելու հետ կապված մանրամասները ներկայացված են հետընդունման վերաբերյալ ձեռնարկի  
 («R.E.A.D.M.I.T Manual») «M» մոդուլում:
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ված բո լոր գե րա տես չու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը և գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ մա նը: Դա 
կա րող է մարդ կային և նյու թա կան ռե սուրս նե րի ա ռա վել լավ օգ տա գործ ման հա մար ար դյու նա վետ գոր ծիք 
դառ նալ: Մաս նա վո րա պես, այս ո լոր տում պետք է բա րե լա վել և զար գաց նել՝

 Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կար գա վոր ման մե խա նիզ մի մշա կու մը 

Հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րը հնա րա վոր չէ ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նել ա ռանց պե
տա կան սուբյեկտ նե րի գոր ծա ռույթ նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը հս տա կո րեն սահ մա նե լու և նրանց պատ
րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը գնա հա տե լու: Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան՝ օ րենսդ րո րեն սահ
ման ված կար գա վոր ման մե խա նիզ մով հս տա կեց վում են ներգ րավ ված գե րա տես չու թյուն նե րի միջև հա մա գոր
ծակ ցու թյան և տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նակ ման բո վան դա կու թյունն ու սահ ման նե րը: Միջ գե րա տես չա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա վա կան մե խա նիզ մը կա րող է մշակ վել պաշ տո նա կան հա մա ձայ նա գրե րի մի ջո ցով՝ 
հա մա տեղ հրա ման նե րի կամ ար ձա նա գրու թյուն նե րի, հա մա տեղ հանձ նա րա րա կան նե րի կամ գոր ծու նե ու թյան 
ստան դարտ ըն թա ցա կար գե րի տես քով՝ կախ ված նրա նից, թե ի նչ հա մա տեղ ըն թա ցա կար գեր են սո վո րա բար 
կի րառ վում Հա յաս տա նում: 

Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կար գա վո րող փաս տաթղ թե րում պետք է պա րու նա կեն, 
կամ դրան ցում պետք է նե րառ վեն այն պի սի ցու ցումն եր, ո րոնք հս տա կո րեն նկա րա գրում են ի րա կա նաց ման 
կար գը, դրանք պետք է տրա մադր վեն ներգ րավ ված գե րա տես չու թյուն նե րի ամ բողջ ան ձնա կազ մին և դրան
ցում պետք է սահ ման վի հետ ևյա լը.

  Տե ղե կու թյուն նե րի և տվյալ նե րի փո խա նակ ման պար տա վո րու թյուն նե րը և մե խա նիզմն ե րը (ի նչ պես օ րի
նակ՝ տե ղե կատ վու թյան հա մա կարգ ման կենտ րոն նե րը, տվյալ նե րի բան կը ը նդ հա նուր օգ տա գոր ծե լու 
կար գը), այդ թվում՝ տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ նշում: Տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նակ
ման՝ պատ շա ճո րեն գոր ծող մե խա նիզ մը միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան գլ խա վոր տարրն 
է: Այն պետք է ձևա վոր վի, որ պես զի հս տա կեց վի, թե ի նչ տե ղե կու թյուն ներ են փո խա նակ վե լու և ու մ 
միջև: Տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ ե րկ րի օ րենսդ րու թյու նը և մի ջազ գային չա փա նիշ նե րը 
սահ մա նում են այն չա փա նիշ նե րը, ո րոնք պետք է կի րառ վեն տվյալ նե րի հա վաք ման, փո խա նակ ման և 
պահ պան ման հա մար149:

  Հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ հս տակ ըն թա ցա կար գեր: Ա վե լի լավ հա մա կարգ ված ըն թա ցա կար
գեր սահ մա նե լու հա մար պետք է ներ կա յաց վի և վեր լուծ վի յու րա քան չյուր գե րա տես չու թյան աշ խա տան
քային գոր ծըն թա ցը: Պաշ տո նա տար բո լոր ան ձինք պետք է ի մա նան, թե ի նչ պես է ան հրա ժեշտ գոր ծել 
հե տըն դուն ման հետ կապ ված դեպ քե րում: 

 Հա մա տեղ վե րա պատ րաս տում:
  Գոր ծե րի թվի հա վա նա կան ա ճը կար գա վո րե լու նպա տա կով պետք է մշակ վեն գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա

գրեր: Պետք է մշակ վեն չնա խա տես ված դեպ քե րում և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ձեռ նարկ վող գոր
ծո ղու թյուն նե րի ծրա գրեր, ո րոն ցում հս տա կո րեն ներ կա յաց ված է գոր ծե րի թվի ա ճի դեպ քում պար տա
կա նու թյուն նե րի բա ժա նու մը: Այդ ծրա գրե րը պետք է մշակ վեն կենտ րո նա կան մա կար դա կում, բայց 
չպետք է հա մա պա տաս խա նեց վեն տա րած քային կամ տե ղա կան մա կար դակ նե րում կի րառ ման նպա
տա կով: Ծրա գրե րում, ի թիվս հիմն ա կան մյուս հար ցե րի, պետք է ներ կա յաց վեն նաև այն տե ղա կան 
մար մին նե րի կոն տակ տային տվյալ նե րը, ո րոնց պետք է դի մել հա տուկ ի րա վի ճակ նե րում:

 Վե րա պատ րաս տու մը

 Միջ գե րա տես չա կան հա մա տեղ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րը նպաս տում են ներգ րավ ված գե
րա տես չու թյուն նե րի կող մից ա ռա ջա դրանք նե րը, պար տա կա նու թյուն նե րը և կա րիք ներն ա ռա վել լավ ըն կա լե

149 Հայաստանի Կառավարությունը մշակել է տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ օրենքի    
 նախագիծ: Հայաստանի Կառավարությունը վավերացրել է «Անձնական տվյալների ավտոմատացված   
 մշակման առնչությամբ անհատների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան։ 
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լուն: Հա մա տեղ վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցում ը նդ գրկ վում են միգ րա ցի այի կա ռա վար ման՝ նե րա ռյալ 
հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի կի րառ ման ո լոր տում ներգ րավ ված բո լոր գե րա տես չու թյուն նե րի ան ձնա
կազ մե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Գոր ծըն թա ցը պետք է ոչ մի այն նպա տա կաուղղ վի նոր աշ խա տա կից նե րի վե րա
պատ րաստ մա նը, այլև ա պա հո վի շա րու նա կա կան բնույթ կրող, աշ խա տա վայ րում տրա մադր վող վե րա պատ
րաստ ման դա սըն թաց ներ՝ գե րա տես չու թյուն նե րի գոր ծառ նա կան և կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րում: 

Ա ռա ջարկ վում է մշա կել հե տըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ վե րա պատ րաստ ման 
հա տուկ ծրա գրեր և ի րա կա նաց նել դրանք միջ գե րա տես չա կան մա կար դա կում: Այդ ծրա գրում պետք է նե րառ
վի՝

1)  Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի տի պային օ րա կար գը և մե թո դա բա նու թյու նը
 Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի օ րա կար գը կա րող է կազմ վել եր կու տար բե րա կով, ո րոն ցից ա ռա ջի

նը նա խա տես ված է կես օր տևո ղու թյամբ նե րա ծա կան աշ խա տա ժո ղո վի, ի սկ ե րկ րոր դը՝ վե րա պատ րաս տում 
ան ցկաց նող նե րի հա մար կազ մա կերպ վող մե կօ րյա (կամ եր կօ րյա) վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի հա մար: 
Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի օ րա կար գը պետք է կազմ վի պրո ֆե սի ո նալ վա րո ղի (ֆա սի լի տա տո րի) մաս
նակ ցու թյամբ պա րապ մունք նե րի, խմ բային աշ խա տանք նե րի և դի նա միկ դե րա խաղ նե րա ռող աշ խա տանք
նե րի հա մակ ցու թյամբ: Ե րկ րորդ տար բե րա կում ու շա դրու թյան կենտ րո նում պետք է լի նեն աշ խա տանք նե րը, 
սա կայն կի րառ վող հիմն ա կան մե թոդ նե րը ցան կա ցած դեպ քում պետք է հիմն ված լի նեն այն փոր ձի վրա, ո րը 
մաս նա կից նե րը ձեռք են բե րում մաս նա վո րա պես ի րենց պա տաս խա նատ վու թյան ո լոր տում: Վե րա պատ րաս
տու մը պետք է ի րա կա նաց վի մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման և ոչ տեխ նի կա կան լեզ վի օգ տա գործ ման սկզ բունք
նե րի հի ման վրա: 

2) Վե րա պատ րաստ ման և ի նք նա պատ րաս տու թյան հա մար օգ տա գործ վող օ ժան դակ նյու թե րը
 Հա մա պա տաս խան օ ժան դակ նյու թե րի կազ մու մը հա մար վում է ա մե նա կար ևոր ար դյուն քը, ո րն ա պա

հո վում է ծրա գրի կա յու նու թյու նը: 
Առ կա են հետ ևյալ հիմն ա կան մո տե ցումն ե րը՝
  Նյու թե րը պետք է կազմ վեն որ պես ա ռան ձին, բայց սեր տո րեն փոխ կա պակց ված մո դուլ ներ, 

ո րոն ցից յու րա քան չյու րը ներ կա յաց նում է հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի հա տուկ ո լորտ նե րից մե
կը: 

 Ձեռ նար կը պետք է շա րադր վի ոչ տեխ նի կա կան ո ճով, լի նի հնա րա վո րինս կարճ և ը նդ գր կի տե
սո ղա կան նյու թեր: Ձեռ նար կի վեր նա գի րը պետք է ը նտր ված լի նի այն պես, որ այն ու շա դրու թյուն 
գրա վի: 

 Ձեռ նար կը պետք է դառ նա կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծիք և ներ կա յաց նի ոչ մի այն հե
տըն դուն ման գոր ծըն թա ցը՝ որ պես բա վա կա նին նեղ ո լորտ, այլև միգ րա ցի այի կա ռա վար ման 
ը նդ հա նուր պատ կե րը:

  Մո դու լի յու րա քան չյուր բա ժին պետք է լի նի 1) հե տըն դուն ման ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյան 
կի րառ ման ո լոր տի հի մունք նե րի հա մա ռոտ վեր լու ծու թյան, 2) Հա յաս տա նում կի րառ վող հե տըն
դուն ման հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գի նկա րա գրու թյան հա մակ ցու թյուն:

 Ձեռ նար կի ա ռա ջարկ վող կա ռուց ված քը հետ ևյալն է.
1. «R» մո դուլ՝ վե րա դարձ և հե տըն դու նում. հի մունք նե րը և փոր ձը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում

 Մո դու լում ներ կա յաց վում են վե րա դարձ են թա դրող միգ րա ցի այի հի մունք նե րը և դրա կա ռա վար ման 
հար ցում հիմն ա կան մո տե ցումն ե րը: Մո դու լում ներ կա յաց վում է նաև վե րա դարձ են թա դրող միգ րա ցի այի կա
ռա վար ման ո լոր տում տար բեր ե րկր նե րի կող մից կի րառ վող ըն թա ցա կար գե րի ա ռն չու թյամբ մի ջազ գային փոր
ձի ու սումն ա սի րու թյու նը, և նշ վում են հե տըն դուն ման մո դե լը Հա յաս տա նի միգ րա ցի այի ո լորտ ներ մու ծե լու հիմ
նա վոր պատ ճառ ներ: 

2. «E» մո դուլ՝ ան գլե րե նը՝ որ պես միգ րա ցի այի կա ռա վար ման ար դյու նա վետ գոր ծիք 
Այս մո դու լում քն նարկ վում է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րում կի րառ վող շա րա դրան քը, ի նչ

պես նաև միգ րա ցի այի հետ կապ ված եզ րույթ ներն ու լեզ վա բա նա կան վեր լու ծու թյան հի մունք նե րը: Ներ կա յաց
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ված գոր ծիք նե րի շնոր հիվ վե րա պատ րաստ վող աշ խա տա կից նե րը պատ րաստ կլի նեն հե տըն դուն ման մա սին 
հա մա ձայ նա գրե րի խր թին ո լորտ նե րում հե տա գա վեր լու ծու թյան կա տար մա նը, և միև նույն ժա մա նակ այդ գոր
ծիք նե րը կն պաս տեն միգ րա ցի այի կա ռա վար ման ո լոր տում ներգ րավ ված ան ձնա կազ մի ը նդ հա նուր զար գաց
մա նը: 

3. «A» մո դուլ՝ ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրեր 
Այս մո դու լում ման րա մաս նո րեն վեր լուծ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կն քած՝ հե տըն դուն ման 

մա սին ա մե նից է ա կան եր կու հա մա ձայ նա գրե րը, ո րոն ցից մե կը կնք վել է Եվ րո պա կան մի ու թյան հետ, մյու
սը՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան: Միև նույն ժա մա նակ, վե րա պատ րաստ վող աշ խա տա կից նե րը մո դու լի մի ջո ցով 
կծա նո թա նան մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր տե սու թյա նը՝ մի ջազ գային պայ մա նա գրե րի են
թա տեքս տում: 

4. «D» մո դուլ՝ միգ րանտ նե րի կա լա նա վո րում և հա տուկ կա ցա րան ներ
 Մո դու լում ներ կա յաց վում են կա լա նա վոր ված միգ րանտ նե րին պա հե լու վայ րե րի ա ռն չու թյամբ կի րառ վող 

մի ջազ գային չա փա նիշ նե րը: 
5. «M» մո դուլ՝ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րում

 Մո դու լում քն նարկ վում է հե տըն դուն ման մո դե լի ներ մու ծու մը միգ րա ցի այի կա ռա վար ման հա մա կարգ, և 
այն ներ կա յաց վում է որ պես ծրա գիր: Այն պատ կե րա ցում է տա լիս միգ րա ցի այի կա ռա վար ման ը նդ հա նուր հա
մա կար գի վե րա բե րյալ և ներ կա յաց նում է ծրա գրի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման հար ցում կի րառ վող ժա մա նա
կա կից մո տե ցումն ե րը: Այն նաև ման րա մաս նո րեն նկա րա գրում է Հա յաս տա նում հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ 
գոր ծե րի վար ման կար գը: 

6. «I» մո դուլ՝ ան ձի ի նք նու թյան կա ռա վա րում
 Մո դու լում ներ կա յաց վում են ան ձի ի նք նու թյան կա ռա վար ման հի մունք նե րը և հե տըն դուն ման ըն թա ցա

կար գի շր ջա նակ նե րում քա ղա քա ցի ու թյան ա պա ցուց ման հա մար պա հանջ վող հիմն ա կան փաս տաթղ թե րի 
վեր լու ծու թյու նը: 

7. «T» մո դուլ՝ վե րա պատ րաս տում
 Մո դու լում ներ կա յաց վում են մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման մե թո դա բա նու թյան հար ցում կի րառ վող ժա

մա նա կա կից մո տե ցումն ե րը և գործ նա կան ցու ցումն եր են տր վում ձեռ նար կը վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի 
մշակ ման ու ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև վե րա պատ րաս տող նե րի աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման նպա
տա կով օգ տա գոր ծե լու վե րա բե րյալ: 

3) Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի հա մա պա տաս խան ծրա գրային ա պա հո վու մը 
Ա ռա ջարկ վում է ա պա հո վել վե րա պատ րաստ ման հա վե լյալ ռե սուրս ներ՝ հա մա կարգ չային այն պի սի 

ծրա գրե րի տես քով, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան ձեռ նարկ նե րից բա ցի օգ տա գոր ծե լու այն պի սի օգ տա կար 
գոր ծիք ներ, ի նչ պի սիք են ի րա վա կան տե ղե կատ վա կան բան կը, ին տե րակ տիվ կա պը և ստուգ ման մի ջոց նե րը: 
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Հավելված Ա. Հայաստանի Հանրապետությունում 
հետընդունման գործընթացի կառավարման 
վերաբերյալ ուսումասիրության և կարիքների 
գնահատման տեխնիկական առաջադրանք

 Հա յաս տա նում ՄՄԿ ա ռա քե լու թյուն
Ծ րա գրե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման գրա սե նյակ

 Տեխ նի կա կան ա ռա ջա դրանք
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վար մանն ա ռնչ վող կա

րիք նե րի գնա հա տու մը և Հա յաս տա նում մաս նա գետ նե րի հա մար հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի վե րա
բե րյալ ձեռ նար կի մշա կու մը

Ծ րա գի րը՝ «Ա ջակ ցու թյուն Հա յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վետ կա ռա վար ման մե խա նիզմն ե րի ստեղծ մա նը» տա րա ծաշր ջա նային ծրա գիր 

Ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի « Միգ րա ցի այի և ա պաս տա նի ո լորտ նե րում եր րորդ 
ե րկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան թե մա տիկ ծրա գրի» և ՄՄԿի զար գաց ման հիմն ա դրա մի կող մից

Ծ րա գրի կո դը՝ GE1A017 / TC.0656 / TC.0658 / DCIMIGR/2012/282853 
Ա ռա ջին թե մա տիկ խում բը՝ « Հա յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում հե տըն դուն ման ար դյու նա

վետ գոր ծըն թա ցի և գի տե լիք նե րի փո խա նակ ման հա մար կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում», 1.1 գոր ծո ղու թյուն` 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված բաց թո ղումն ե րի և կա րիք նե
րի գնա հա տու մը» և 1.2 գոր ծո ղու թյուն` « Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ վե րա պատ րաստ ման ձեռ նար կի և մի ջազ
գային միգ րա ցի ոն ի րա վուն քի վե րա բե րյալ վե րա պատ րաստ ման՝ սկա վա ռա կի վրա գր ված մո դու լի կազ մու մը»

 Խորհր դատ վու թյան ա կն կալ վող տևո ղու թյու նը՝ 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից մինչև 2014 թվա կա նի 
մար տը 

Ներ կա յաց վե լիք նյու թի հանձն ման ա կն կալ վող ամ սա թի վը՝ 2014 թվա կա նի մար տի 31ը 
Ծ րա գրի ղե կա վա րը՝ Ծրա գրե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման բաժ նի ղե կա վար

 Նե րա ծու թյուն

ՄՄԿի մա սին: 
Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյու նը (ՄՄԿ) միգ րա ցի այի ո լոր տում ա ռա ջա տար միջ կա ռա

վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն է: ՄՄԿին ան դա մակ ցել են 151 ան դամ պե տու թյուն ներ և 12 դի տորդ պե տու
թյուն ներ (2013 թվա կա նի հու նի սի դրու թյամբ): ՄՄԿն նպաս տում է միգ րա ցի այի կա նո նա կարգ ված ու մար
դա սի րա կան սկզ բունք նե րի վրա հիմն ված կա ռա վար մա նը, խթա նում է միգ րա ցի այի հետ կապ ված խն դիր նե րի 
ա ռն չու թյամբ մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա վա լու մը, ա ջակ ցում է միգ րա ցի այի հետ կապ ված խն դիր
նե րին գործ նա կան լու ծումն եր գտ նե լուն և մար դա սի րա կան օգ նու թյուն է ցու ցա բե րում կա րի քա վոր միգ րանտ
նե րին, այդ թվում՝ փախս տա կան նե րին և ներ քին տե ղա հան ման են թարկ ված ան ձանց: ՄՄԿի սահ մա նա դրու
թյամբ ճա նաչ վում է միգ րա ցի այի ու տն տե սու թյան, հա սա րա կու թյան և մշա կույ թի զար գաց ման միջև կա պը, 
ի նչ պես նաև տե ղա շարժ վե լու ա զա տու թյան ի րա վուն քի հետ կա պը: ՄՄԿն գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լում միգ
րա ցի այի կա ռա վար ման չորս ը նդ գր կուն ո լորտ նե րում՝ (i) միգ րա ցի ան և զար գա ցու մը, (ii) միգ րա ցի այի դյու
րա ցու մը, (iii) միգ րա ցի այի կար գա վո րու մը և (iv) հար կա դիր միգ րա ցի ան: Այս ո լորտ նե րում ՄՄԿի գոր ծու
նե ու թյու նը նե րա ռում է մի ջազ գային միգ րա ցի ոն ի րա վուն քի զար գա ցու մը, քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ 
քն նար կումն ե րի խթա նու մը և ու ղ ղոր դու մը, միգ րանտ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ու ա ռող ջու թյան 
պահ պա նու մը, միգ րա ցի այի ո լոր տում գեն դե րային հար ցե րին ա ռնչ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը:
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 Հե տըն դուն ման («READMIT») ծրա գրի մա սին
Ծ րա գրի նպա տա կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կա

ռա վար ման մե խա նիզմն ե րի ստեղծ մանն ու զար գաց մա նը նպաս տելն է: Ծրա գիրն օ ժան դա կում է հե տըն դուն
ման հետ կապ ված գոր ծե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ստեղծ մա նը, միգ րանտ նե րի հա մար 
նա խա տես ված հա տուկ կա ցա րան նե րի կա ռա վար մանն ու ղղ ված կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը, վե րա դար
ձած միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր մա նը միտ ված ի նս տի տու ցի ո նալ ար դյու նա վետ մե խա նիզմն ե րի ձևա վոր մա նը: 

Ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ 

Օ տար ե րկ րում ան կա նոն կար գա վի ճա կում գտն վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի (այ սինքն՝ այն ան ձանց, ո րոնք 
չեն հա մա պա տաս խա նում կամ այլևս չեն հա մա պա տաս խա նում եր կիր մուտք գոր ծե լու կամ այդ ե րկ րի տա
րած քում գտն վե լու կամ բնակ վե լու վե րա բե րյալ ի րա վա կան պա հանջ նե րին)՝ հայ րե նիք վե րա դառ նա լու հետ 
կապ ված ըն թա ցա կար գե րը պար զեց նե լու նպա տա կով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը տար բեր ե րկր նե րի 
հետ կն քել է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրեր: « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի պե
տա կան կար գա վոր ման ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց մանն ու ղղ ված 20122016 թվա կան նե րի Գոր ծո ղու թյուն
նե րի ազ գային ծրա գիր»ը պա րու նա կում է 8.4 գոր ծո ղու թյու նը (« Վե րա դար ձող քա ղա քա ցի նե րին Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում վե րաին տեգր ման գոր ծըն թա ցում ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու վե րա բե րյալ ըն դու նող 
ե րկր նե րի հետ բա նակ ցու թյուն նե րի վա րու մը»)։ 2013 թվա կա նի դրու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրեր է կն քել Բուլ ղա րի այի Հան րա պե տու թյան, Բել գի այի Թա գա վո րու
թյան, Լյուք սեմ բուր գի Մեծ Դք սու թյան, Նի դեռ լանդ նե րի Թա գա վո րու թյան, Չե խի այի Հան րա պե տու թյան, 
Դա նի այի Թա գա վո րու թյան, Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան, Լատ վի այի, Լիտ վայի, Նոր վե գի այի 
Թա գա վո րու թյան, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան, Շվե դի այի Թա գա վո րու թյան և Շվեյ ցա րի այի հետ: Ներ կա յում 
քն նարկ վում են Ա վստ րի այի, Կիպ րո սի, Էս տո նի այի, Լի բա նա նի, Մոլ դո վայի, Լե հաս տա նի, Ռու մի նի այի և Ո ւկ
րաի նայի հետ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի նա խագ ծե րը: Կնք վել է նաև «Ա ռանց թույլտ վու թյան 
բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին» Եվ րո պա կան մի ու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև 
բազ մա կողմ հա մա ձայ նա գիր: 

2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյունն ըն դու նել է 
թիվ 1360Ն ո րո շու մը, ո րով հաս տատ վել է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի շր ջա նակ նե րում ստաց
վող դի մումն ե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե րի կող մից քն նարկ վե լու կար գը: Այդ 
ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը ստաց ված դի մումն երն ու ղար կում է Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյուն և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ
գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, և այդ մար մին նե րի հայտ նած կար
ծի քի հի ման վրա կա յաց վում է հա մա պա տաս խան ո րո շում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պե տը 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12ին ըն դու նել է « Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյունԵվ րա մի ու թյուն հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նա գրից բխող 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» N 1228Ա ո րո շու մը:

 Կա րիք նե րի գնա հատ ման և ձեռ նարկ նե րի նպա տակ նե րը 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ մե խա նիզմն ե րի ստեղծ
մանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով ՄՄԿն կի րա կա նաց նի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե տըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված բաց թո ղում ե րի և կա րիք նե րի գնա հա տում», ո րում մաս նա վո րա պես ու շա դրու
թյուն կդարձ վի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող օ րենսդ րու թյա նը և հե տըն դուն ման գոր ծե րին ըն
թացք տա լու հար ցում տար բեր պե տա կան մար մին նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը: Գնա հատ ման զե կույ
ցում կներ կա յաց վի ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի, ի նչ պես նաև եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի հե տըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար ան հրա ժեշտ տեխ նի կա կան ու վար չա կան նա խա պայ ման
նե րի ամ բող ջու թյու նը: Զե կույ ցում կներ կա յաց վեն նաև հե տըն դուն ման գոր ծե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման 
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տար բեր հայե ցա կե տե րի վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ: 
Քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի և ի րա կա նաց նող նե րի՝ հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը խո

րաց նե լու նպա տա կով ՄՄԿն կպատ րաս տի հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ ձեռ նարկ: Ձեռ նար կում կնե րառ վի հե
տըն դուն ման ու վե րա դար ձի ո լորտ նե րում ար տա սահ մա նյան փոր ձի և հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան հա մա ձայ նա գրե րի ի րա կա նաց ման փոր ձի ը նտր ված օ րի նակ նե րի հա մա ռոտ նկա րա գրու
թյուն: Այս նպա տա կով ՄՄԿն կպատ րաս տի « Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ ՄՄԿ ձեռ նարկ՝ փոր ձա գետ նե րի 
և գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցում ա պա հո վող նե րի հա մար. հե տըն դուն ման ու վե րա դար ձի ո լորտ նե րում ար տա
սահ մա նյան փոր ձի ը նտր ված օ րի նակ նե րը» վեր նա գրով ձեռ նար կի ա ռա ջին հա տո րի (2010 թվա կան) հայե րեն 
տար բե րա կը, ի նչ պես նաև կպատ րաս տի հա տուկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար կազմ ված ե րկ րորդ 
հա տո րը՝ « Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ ձեռ նարկ՝ փոր ձա գետ նե րի և գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցում ա պա հո վող
նե րի հա մար. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրի ի րա կա նաց ման փոր ձը» վեր
նա գրով ձեռ նար կի ե րկ րորդ հա տո րի (2010 թվա կան) հի ման վրա: 2010 թվա կա նի հրա տա րա կու թյու նը, մաս նա
վո րա պես դրա ա ռա ջին հա տո րը, ը նդ գր կում է հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի տե սա կան, պատ մա կան հայե ցա
կե տերն ու հայե ցա կար գային մո տե ցումն ե րը, հա մա պա տաս խան մի ջազ գային փաս տաթղ թե րը, ներ կա յաց նում 
է գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տե ղե կու թյուն ներ՝ ար տա սահ մա նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի հետ 
կապ ված ի րա վա կան և վար չա կան ըն թա ցա կար գե րի, ի նչ պես նաև վե րա դար ձին ա ռնչ վող հար ցե րի վե րա բե
րյալ (նե րա ռյալ Բուլ ղա րի այի, Հուն գա րի այի և Լե հաս տա նի վե րա բե րյալ կա տար ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րը, 
ո րոնք հիմն ված են նախ քան Եվ րո պա կան մի ու թյուն մուտք գոր ծե լը նրանց փոր ձի վրա): ՄՄԿի 2010 թվա
կա նի հրա տա րա կու թյու նը կա րող է ծա ռայել որ պես հիմք, ի սկ դրա տեքս տը կա րող է լրամ շակ վել տե ղայ նաց
ված տար բե րա կի կազմ ման նպա տա կով: Ա ռա ջին հա տո րը պար զա պես կա րե լի է թարգ մա նել հայե րեն, մինչ դեռ 
ե րկ րորդ հա տո րի մշակ ման հա մար հիմք պետք է ծա ռայի 2010 թվա կա նի հրա տա րա կու թյու նը: 2010 թվա կա նի 
հրա տա րա կու թյան մեջ նե րառ ված վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցը և այդ դա սըն թա ցի է լեկտ րո նային տար բե
րա կը կա րող են օգ տա գործ վել տե ղայ նաց ված տար բե րա կը պատ րաս տե լու հա մար: 

Կա րիք նե րի գնա հատ ման զե կույ ցը կհ րա պա րակ վի հայե րե նով և ան գլե րե նով: Ձեռ նարկ նե րը կհ րա պա
րակ վեն հայե րե նով, ի սկ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ ան գլե րե նով, օ րի նակ՝ ե րկ րորդ հա տո րը կամ, է ա կան 
փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում, եր կու հա տոր նե րը: 

 Մե թո դա բա նու թյու նը

 Կա րիք նե րի գնա հա տու մը կի րա կա նաց նեն, ի սկ ձեռ նարկ նե րը կլ րամ շակ վեն կամ կկազմ վեն Ծրա գրե րի 
մշակ ման և ի րա կա նաց ման բաժ նի ղե կա վա րի վե րահս կո ղու թյան ներ քո աշ խա տող եր կու մի ջազ գային խորհր
դա տու նե րի կող մից: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ 2010 
թվա կա նի հրա տա րա կու թյան ե րկ րորդ հա տո րը հա սա նե լի է մի այն ռու սե րե նով, կար ևոր է, որ մի ջազ գային 
խորհր դա տու նե րից ա ռն վազն մե կը գե րա զանց ի մա նա ռու սե րեն: 

Խորհր դատ վու թյու նը կնե րա ռի հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի վե րա բե րյալ ու սումն ա սի րու թյուն, 
ի րա վա կան տեքս տե րի վեր լու ծու թյուն, հիմն ա կան շա հա ռու նե րից տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու նպա տա կով 
հար ցա շա րի պատ րաս տում, կա րիք նե րի գնա հատ ման զե կույ ցի ու հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցում, ի նչ պես նաև հա տուկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ձեռ նար կի և սկա վա ռա կով դա
սըն թա ցի մա սե րի մշա կում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա րիք նե րի և բաց թո ղումն ե րի վեր լու ծու թյան նպա տա կով ան ցկաց
վող հան դի պումն ե րին մաս նակ ցող պե տա կան մար մին նե րի ցան կում կնե րառ վեն ա ռն վազն հետ ևյալ մար մին
նե րը. Տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, Ոս տի կա նու թյան 
ան ձնա գրային և վի զա նե րի վար չու թյու նը, Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի գլ խա վոր վար չու
թյունն ու Հա յաս տա նում Ին տեր պո լի ազ գային կենտ րո նա կան բյու րոն, Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 
Հյու պա տո սա կան, Եվ րո պայի և Ա ՊՀ վար չու թյուն նե րը, Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան սահ մա նա
պահ զոր քե րը, Ա ռող ջա պա հու թյան, Ար դա րա դա տու թյան, Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի, Սփյուռ քի, 
Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև Քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի գլ խա վոր վար չու թյու նը: 
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Կա րող են նաև կազ մա կերպ վել օ տար ե րկր նե րի դես պա նու թյուն նե րի և Հա յաս տա նում ԵՄ պատ վի րա կու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հան դի պումն եր: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյու նը, ի նչ պես նաև ՄՄԿի կենտ րո նա կա յա նը և տա րա
ծաշր ջա նային գրա սե նյա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են ու սումն ա սի րել կազմ վե լիք նյու թե րի վերջ նա կան 
նա խագ ծե րը և ներ կա յաց նել ի րենց մեկ նա բա նու թյուն նե րը: 

Ընտր ված խորհր դա տու նե րը պետք է՝ 
ա) խորհր դատ վու թյան հա մար մշա կեն մե թո դա բա նու թյուն, 
բ) ի րա կա նաց նեն հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի վե րա բե րյալ ու սումն ա սի րու թյուն և ի րա վա կան 

տեքս տե րի վեր լու ծու թյուն, 
գ) հան դի պեն հիմն ա կան շա հա ռու նե րի հետ և գնա հա տեն կա րիք նե րը, ի նչ պես նաև նա խան շեն Հա յաս

տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման ո լոր տում բաց թո ղումն ե րը, 
դ) վեր լու ծեն տե ղե կու թյուն ներն ու տվյալ նե րը, ի նչ պես նաև պատ րաս տեն կա րիք նե րի գնա հատ ման զե

կույց՝ հա տուկ ա ռա ջար կու թյուն նե րով և հե տա գա քայ լե րով, 
ե) մշա կեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի վե

րա բե րյալ հա տոր՝ նա խա տես ված հա տուկ Հա յաս տա նի հա մար, 
զ) ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում մշա կեն կամ լրամ շա կեն վե րա պատ րաստ ման դա սըն թացն ու սկա վա ռա կը, 
է) ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում լրամ շա կեն ձեռ նար կի ա ռա ջին հա տո րը, 
ը) հաշ վի առ նեն ՄՄԿի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան և այլ շա հա ռու նե րի կող մից տրա մադր վող տվյալ նե

րը՝ հա մա ձայն ՄՄԿի Հա յաս տա նի ներ կա յա ցուց չու թյան ա ռա ջար կի: 
Կազմ վե լիք նյու թե րի մշակ ման ու կի րառ ման հար ցում ՄՄԿն հետ ևո ղա կան մո տե ցում կցու ցա բե րի՝ 

ա պա հո վե լով ո լոր տին ա ռնչ վող փոր ձա գետ նե րի միջև հա մա պա տաս խան ար տա դրան քի մա սին տե ղե կու
թյուն նե րի փո խա նա կու մը, ի նչ պես նաև ՄՄԿի և գոր ծըն կեր նե րի կող մից մշակ ված հա ման ման ար տա դրան
քից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյունն այն ե րկր նե րում, ո րոն ցում գոր ծում է ԵՄի հետ կնք ված՝ հե տըն դուն ման մա
սին հա մա ձայ նա գի րը:

 Կազմ վե լիք նյու թե րի մշակ ման ըն թաց քում ՄՄԿն կա րող է օ գտ վել բազ մա թիվ նյու թե րից՝ նե րա ռյալ 
հետ ևյա լը. 

ՄՄԿ, « Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ ձեռ նարկ՝ փոր ձա գետ նե րի և գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցում ա պա
հո վող նե րի հա մար. հե տըն դուն ման ու վե րա դար ձի ո լորտ նե րում ար տա սահ մա նյան փոր ձի ը նտր ված օ րի նակ
ներ» վեր նա գրով ձեռ նար կի ա ռա ջին հա տոր (2010 թվա կան), 

ՄՄԿ, « Հե տըն դուն ման վե րա բե րյալ ձեռ նարկ՝ փոր ձա գետ նե րի և գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցում ա պա
հո վող նե րի հա մար. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրի ի րա կա նաց ման փոր
ձը» վեր նա գրով ձեռ նար կի ե րկ րորդ հա տոր (2010 թվա կան), 

ՄՄԿ, « Վե րա դար ձի և հե տըն դուն ման գոր ծըն թացն Ալ բա նի ա յում. ը նտր ված ԵՄ ան դամ պե տու թյուն
նե րի փոր ձը» (2006 թվա կան),

 Պի եր Ռոս սիԼոն գի ի, Թե րեզ Լինդստրյո մի և Քրիս տի նա Գալս տյա նի կող մից Միգ րա ցի այի մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյան հա մար ի րա կա նաց ված՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի կա ռա
վար ման ո լոր տի ու սում ա սի րու թյուն: Գնա հատ ման ա ռա քե լու թյան զե կույց», Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ
մա կեր պու թյուն, Եր ևան, « Լու սակն» հրա տա րակ չու թյուն (2008 թվա կան),

Ք րիս տի նա Գալս տյա նի, Ֆրանց Պրուտ չի ու Պի եր Ռոս սիԼոն գի ի կող մից Միգ րա ցի այի մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյան հա մար ի րա կա նաց ված՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում միգ րա ցի այի կա ռա վար ման 
ո լոր տում զար գա ցում ե րի ակ նարկ; Միգ րա ցի այի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ 2008 թվա կա նի գնա հատ ման 
զե կույ ցի ա ռն չու թյամբ ձեռ նարկ ված քայ լեր», Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն (2011 թվա կան),

 Մա րի ա Տե մեշ վա րի ի և Քրիս տի նա Վա սա լա Կոկ կի նա կի ի կող մից Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա
կեր պու թյան հա մար ի րա կա նաց ված «ԵՄու մ ըն դուն ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լի ու թյան տե
սան կյու նից Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն օ րենսդ րու թյան և պրակ տի կայի վեր լու ծու թյուն», Միգ րա ցի այի մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյուն (2013 թվա կան),
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ՄՄԿ, «Ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը՝ Ալ բա նի ա. գոր ծին ըն թացք տա լու, ըն
դուն ման և վե րա դար ձի գնա հա տու մը. կա րիք ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը», ՄՄԿ (2006 թվա կան), 

Եվ րո պա կան հա մալ սա րան ի նս տի տու տի հա մար ԺանՊի եր Կաս սա րի նոյի հե ղի նա կած « Հե տըն դուն
ման գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ քա ղա քա կա նու թյու նը Եվ րո պա կան մի ու թյու նում» (2010 թվա կան),

 Պետ րոս Ա ղա բա բյան, « Մի ջազ գային միգ րա ցի այի վե րա բե րյալ կի րա ռա կան հե տա զո տու թյան կոն սոր
ցի ումԱր ևելք»ի բա ցատ րա կան նշում 13/82, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե տըն դուն ման գոր ծըն թա
ցի, վե րա դար ձի և վե րաին տեգր ման ի րա վա կան դաշ տը» (2013 թվա կան):

 Ո լոր տին ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյուն և օ րենսդ րու թյուն 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցի այի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան հայե

ցա կարգ» (ըն դուն վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 30ի 
51րդ նիս տի ժա մա նակ, 2011 թվա կա նի հուն վա րի 13ին հաս տատ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար
չա պե տի կող մից), 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցի այի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան հայե
ցա կար գի ի րա կա նաց ման 20122016 թվա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը» (ըն դուն վել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րի 10ի թիվ 1593Ն ո րոշ մամբ), 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից սկիզբ առ նող ան կա նոն միգ րա ցի այի եր ևույ թի ու սում ա սի րու թյան 
և դրա կան խար գել ման վե րա բե րյալ հայե ցա կարգ» (ըն դուն վել է 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 29 –ին), 

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ըն դուն վել է 2006 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 25ին),

« Քա ղա քա կան ա պաս տա նի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ըն դուն վել է 2001 թվա
կա նի սեպ տեմ բե րի 26ին),

« Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը (ըն դուն վել է 2008 
թվա կա նի նոյեմ բե րի 27ին),

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22ի թիվ 1360Ն ո րո
շու մը, ո րով հաս տատ վել է հե տըն դուն ման մա սին հա մա ձայ նա գրե րի շր ջա նակ նե րում ստաց վող դի մումն ե րը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե րի կող մից քն նարկ վե լու կար գը, 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունԵվ րա մի ու թյուն հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ
նա գրից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պե
տի 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12ին N 1228Ա ո րո շու մը,

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Լատ վի այի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան 
միջև ան ձանց հանձն ման և ըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 2002 թվա կա նին, վա վե րաց
վել՝ 2002 թվա կա նի օ գոս տո սի 21ին),

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Դա նի այի Թա գա վո րու թյան Կա ռա վա րու թյան 
միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հետ ըն դու նե լու մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 2003 
թվա կա նի ապ րի լի 30ին, վա վե րաց վել՝ 2003 թվա կա նի օ գոս տո սի 2ին, ու ժի մեջ մտել՝ 2004 թվա կա նի հուն
վա րի 1ին),

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Լիտ վայի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան 
միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո
րագր վել է 2003 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 15ին, ու ժի մեջ մտել՝ 2004 թվա կա նի մայի սի 22ին),

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Շվեյ ցա րի այի Դաշ նային խորհր դի միջև ա ռանց 
թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 2003 թվա կա նի հոկ
տեմ բե րի 30ին, վա վե րաց վել է 2004 թվա կա նի ապ րի լի 27ին, ու ժի մեջ մտել՝ 2005 թվա կա նի մար տի 1ին),

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան 
միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հետ ըն դու նե լու և տա րան ցիկ փո խա դրե լու մա սին» հա մա ձայ
նա գիր (ս տո րագր վել է 2006 թվա կա նի նոյեմ բե րի 12ին, վա վե րաց վել է 2008 թվա կա նի փետր վա րի 25ին, ու
ժի մեջ մտել՝ 2008 թվա կա նի ապ րի լի 20ին),
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« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Բուլ ղա րի այի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու
թյան միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 
2007 թվա կա նի նոյեմ բե րի 13ին, ու ժի մեջ մտել՝ 2008 թվա կա նի հու լի սի 1ին),

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Շվե դի այի Թա գա վո րու թյան Կա ռա վա րու թյան 
միջև ա ռանց թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 2008 
թվա կա նի նոյեմ բե րի 7ին, ու ժի մեջ մտել՝ 2009 թվա կա նի ապ րի լի 19ին),

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Բե նի լյուք սի պե տու թյուն նե րի (Բել գի այի Թա գա վո րու թյան, Լյուք
սեմ բուր գի Մեծ Դք սու թյան և Նի դեռ լանդ նե րի Թա գա վո րու թյան) միջև ա նօ րի նա կան բնա կու թյուն հաս տա
տած ան ձանց վե րա դարձ նե լու մա սին»  հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 2009 թվա կա նի հու նի սի 3ին), 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Նոր վե գի այի Թա գա վո րու թյան Կա ռա վա րու թյան 
միջև ա ռանց թույլտ վու թյան գտն վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 2010 
թվա կա նի հուն վա րի 23ին, ու ժի մեջ մտել՝ 2010 թվա կա նի հու նի սի 26ին),

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Չե խի այի Հան րա պե տու թյան միջև ա ռանց 
թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 2010 թվա կա նի 
մայի սի 17ին, վա վե րաց վել՝ 2011 թվա կա նի փետր վա րի 10ին),

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյան 
միջև հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր (ս տո րագր վել է 2010 թվա կա նի օ գոս տո սի 20
ին, վա վե րաց վել՝ 2011 թվա կա նի ապ րի լի 14ին),

2013 թվա կա նի ապ րի լի 19ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Եվ րո պա կան մի ու թյան միջև ա ռանց 
թույլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց հե տըն դուն ման (ռե ադ մի սի այի) մա սին» հա մա ձայ նա գիր:

 Խորհր դա տու նե րի ա կն կալ վող ան ձնա կան բնու թա գի րը 

Ա ռա ջա դրան քը կհանձ նա րար վի (i) միգ րանտ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան՝ մի ջազ գայ նո րեն 
ճա նաչ ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և պրակ տի կայի, (ii) հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման ո լոր տի 
և (iii) ԵՄի՝ հե տըն դուն ման գոր ծըն թա ցին ա ռնչ վող ի րա վա կան դրույթ նե րի ու պրակ տի կայի վե րա բե րյալ խոր 
գի տե լիք ներ ու նե ցող մի ջազ գային խորհր դա տու նե րին: Օ րենսդ րա կան և նոր մա տիվ դաշ տե րի գնա հատ ման 
ո լոր տում փորձն ա ռա վե լու թյուն է հա մար վում: Հա յաս տա նում միգ րա ցի այի կա ռա վար ման ո լոր տում բա րե
փո խումն ե րի հետ ա ռն չու թյուն ու նե նալն ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է: Ռու սե րե նի գե րա զանց ի մա ցու թյու նը 
նույն պես ցան կա լի է: 

Մի ջազ գային խորհր դա տու ից կպա հանջ վի այ ցե լել Հա յաս տան՝ բաց թո ղումն ե րի և կա րիք նե րի գնա
հատ ման նպա տա կով: 

Ա ռա ջա դրան քի կա տա րու մը կվե րահս կի ՄՄԿի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան Ծրա գրե րի մշակ ման և 
ի րա կա նաց ման բա ժի նը: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ՄՄԿի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան Ծրա գրե րի մշակ
ման և ի րա կա նաց ման բա ժի նը նա մա կա գրու թյան մի ջո ցով ա ջակ ցու թյուն կցու ցա բե րի՝ հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րի հետ հան դի պումն եր կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: ՄՄԿն այս խորհր դատ վու թյան հա մար կկազ
մա կեր պի բա նա վոր և գրա վոր թարգ ման չա կան ծա ռա յու թյուն ներ՝ նե րա ռյալ օ րենսդ րու թյան թարգ մա նու թյուն: 
Այ նու ա մե նայ նիվ, խորհր դա տու նե րը պետք է կա րո ղա նան և պատ րաս տա կամ լի նեն ու սումն ա սի րու թյուն նե րի, 
օ րենք նե րի ու պայ մա նա գրե րի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն կա տա րել ա ռան ձին: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
ՄՄԿի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան ծրա գրե րի բաժ նի աշ խա տա կից նե րը մի ջազ գային խորհր դա տու ին կու ղեկ
ցեն հան դի պումն ե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի ժա մա նակ: ՄՄԿի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյու նը նաև կլու ծի կա րիք նե
րի գնա հատ մանն ա ռնչ վող հան դի պումն ե րին մաս նակ ցե լու հետ կապ ված տրանս պոր տային խն դիր նե րը: 

Մի ջազ գային խորհր դա տու նե րը կս տա նան ծրա գրի բյու ջե ով խորհր դատ վու թյան տրա մադր ման հա մար 
նա խա տես ված վար ձատ րու թյուն, ի նչ պես նաև դե պի Հա յաս տան կա տար վե լիք եր կու այ ցի հա մար Քա ղա քա
ցի ա կան ծա ռա յու թյան մի ջազ գային հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած դրույ քա չա փով օ րա պա հիկ և է կո նոմ դա սի 
ա վի ա տոմ սե րի գու մար: 
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Բ հավելված. Հայաստանի առաքելության՝ 
հետընդունման գործընթացի կառավարմանն 
առնչվող կարիքների գնահատման օրակարգ

2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 23ից, եր կու շաբ թի, մինչև 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 26ը, հինգ շաբ թի
 

Ա ռա ջին օր. 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 23, եր կու շաբ թի

09:00 – 10:30 ՄՄԿի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյուն 
Ք րիս տի նա Գալս տյան, Ծրա գրե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման բաժ նի ղե կա վար

11:00 – 13:00 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ոս տի կա նու թյուն 
ոս տի կա նու թյան գն դա պետ Նո րայր Մու րադ խա նյան, Ա նձ նա գրային և վի զա նե րի վար չու
թյան պետ

14:30 – 16:30 Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն
գն դա պետ Օ լեգ Մար կո սյան, ԱԱԾ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի վար չու թյան պե տի 
տե ղա կալ, 
մայոր Սյու զան նա Փի լո սյան, ԱԱԾ սահ մա նա պահ զոր քե րի սահ մա նային հս կո ղու թյան 
բա ժին

16:45 – 18:00 Հա յաս տա նում Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի պատ վի րա կու թյուն
 Դա վիթ Ա վա գյան, ծրա գրի ղե կա վար

Երկ րորդ օր. 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 24, ե րեք շաբ թի

9:30 – 10:45 Տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն
 Գա գիկ Ե գա նյան, Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան պետ

11:15 – 12:30 Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն
 Ռու զան նա Յուզ բա շյան, Ար տա հի վան դա նո ցային բժշ կա կան օգ նու թյան քա ղա քա կա նու
թյան բաժ նի պետ,
 Լու սի նե Քո չա րյան, Հան րային ա ռող ջու թյան բաժ նի պետ, 
Հաս միկ Սա ֆա րյան, Ար տա քին կա պե րի վար չու թյան ա ռա ջա տար մաս նա գետ, 
Ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան տես չու թյուն

12:45 – 14:00 Հա յաս տա նում ԵՄի Խորհր դատ վա կան խումբ 
Է լե ո նո րա Վեր գեր, միգ րա ցի այի հար ցե րով խորհր դա տու

14:00 – 16:00 Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն 
Զո յա Ստե փա նյան, Եվ րո պայի վար չու թյան ԵՄ բա ժին 
Դա վիթ Մա նու կյան, Հյու պա տո սա կան վար չու թյան ար տո նա գրային բաժ նի կցորդ

16:15 – 17:00 Ներ գաղ թի և ին տեգր ման ֆրան սի ա կան գրա սե նյակ (Office Français pour l’Immigration et 
l’Intégration (OFII)) 
«ՀՀԵՄ Շար ժու նա կու թյան շուրջ գոր ծըն կե րու թյան շր ջա նակ նե րում Հա յաս տա նի միգ
րա ցի ոն կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի ամ րապն դում՝ կի զա կե տում պա հե լով վե րաին
տեգր մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը» թի րա խային նա խա ձեռ նու թյան ի րա կա նա ցում 
Ֆ րանկ Ռիթ ֆելդ, ծրա գրի հա մա կար գող

17:00 – 18:00 Վե րա դար ձած ան ձ
Ֆ րի դա Մկրտ չյան (Բել գի այից վե րա դար ձած, բժշ կա կան ու նյու թա կան օ ժան դա կու թյանն 
ա ռնչ վող գործ) 
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Եր րորդ օր. 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 25, չո րեք շաբ թի

9:15 – 10:30 Բուլ ղա րի այի դես պա նա տուն
 Միտ կո Պա տա լով, ա ռա ջին քար տու ղար 

11:00 – 11:45 Գեր մա նի այի դես պա նա տուն
 Թե րե զա Հոլ ցել, հյու պա տոս

12:00 – 13:00 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան դես պա նա տուն
 Պա վել Շին կա րեն կո, Հյու պա տո սա կան բաժ նի վա րիչ, 
Ե կա տե րի նա Կո տել կո վա, Հյու պա տո սա կան բաժ նի ե րկ րորդ քար տու ղար,
Ս վետ լա նա Ստե պա նո վա, Միգ րա ցի ոն դաշ նային ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցուց չու թյան 
ղե կա վար, 
Մի խայիլ Չաբ դա րով, Միգ րա ցի ոն դաշ նային ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցուց չու թյան ղե կա
վա րի տե ղա կալ 

14:00 – 15:30 Լիտ վայի դես պա նա տուն
 Մա րի ուս Նե մա նիս, Հա յաս տա նում Լիտ վայի գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր հա վա տար մա
տար

15:45 – 16:45 Շ վեյ ցա րի այի դես պա նա տուն
 Լու կաս Լյու շեր, Զար գաց ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան շվեյ ցա րա կան գոր ծա կա լու թյուն,
 Զա ռա Ա լա վեր դյան, Զար գաց ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան շվեյ ցա րա կան գոր ծա կա լու
թյուն

 Չոր րորդ օր. 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 26, հինգ շաբ թի

11:00 – 11:45 ՄՄԿի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյուն 
Ք րիս տի նա Գալս տյան, Ծրա գրե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման բաժ նի ղե կա վար

12:00 – 13:00 Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն 
Ար մեն Հա րու թյու նյան, Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյուն, ի րա
վա կան հար ցե րով խորհր դա կան

14:00 – 16:00 Եր ևա նի «Զ վարթ նոց» մի ջազ գային օ դա նա վա կա յա նում սահ մա նա հատ ման հար ցե րի 
վե րա բե րյալ ու սումն ա սի րու թյուն
գն դա պետ Սամ վել Ա ղա ջա նյան, Սահ մա նա պահ զոր քե րի «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա
յա նի հս կիչան ցա գրային կե տի պետ, 
Կա րեն Բա բա յան, Հա յաս տա նի մի ջազ գային օ դա նա վա կա յա նի ա վի ա ցի ոն ան վտան
գու թյան մե նե ջեր 



Հ րա տա րա կու թյան պատ րաս տեց ՄՄԿի Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան Ծրա գրե րի մշակ ման և 
ի րականացման բա ժի նը

Հե ղի նակ՝ Սեր գեյ Բրես տո վից կի

Թարգ ման վել է՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան 
նախարարության թարգ մա նու թյուն նե րի կենտ րոն» պե տա կան 
ոչ ա ռևտ րային կազմակերպու թյան կող մից 

Սր բա գրիչ՝ Հ րանտ Գա դա րի գյան

Էջադրումը և շապիկի 
ձևավորումը`

ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ հրատարակչության

Հայաստանի Հանրապետության՝ միգրացիայի 
կառավարման ոլորտի ուսումնասիրություն եվ 

կարիքների գնահատում

 Միգ րա ցիայի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
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