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       (իրավական, մշակութային ու սոցիալական ադապտացիայի հիմնախնդիրներ) 

ԱՐՍԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

 
Նպատակ 
 
ՀՀ-ում սովորաբար միգրացիայի հիմնախնդիրները   

քննարկվում են առավելապես արտագաղթի 

համատեքստում՝  նկատի ունենալով 

հետխորհրդային շրջանում ու նաև այժմ    

շարունակվող արտագաղթի ծավալները, դրանց 

որակական ու քանակական հետևանքները ՀՀ 

սոցիալական, տնտեսական զարգացման ընթացքի 

վրա: Միևնույն ժամանակ միգրացիոն ու սփյուռքի 

քաղաքականությունների համատեքստում՝ ՀՀ-ն 

հայտարարարել  է ներգաղթի ու 

հայրենադարձության գործընթացների աջակցման 

ու համապատասխան քաղաքականությունների 

որդեգրման մասին: Այդ մասին նշվում է միգրացիոն 

քաղաքականության, հայրենիք-սփյուռք 

հարաբերությունների, հայրենադարձության 

կազմակերպման հայեցակարգերում, 

Հայրենադարձության մասին օրենքի նախագծերում՝  

ընդունված ՀՀ կառավարության կողմից՝ 2010-

2011թթ.: Սույն հետազոտության նպատակն է վերը 

նշված համատեքստում պատասխանել հետևյալ 

հարցերին. 

 

Ինչքանո՞վ են վերը նշված իրավական ու 

հայտարարված քաղաքական մոտեցումները 

դրսևորվում սիրիական ճգնաժամի հետևանքով 

Հայաստանում հաստատված սիրիահայերի 

պարագայում:  

Ի՞նչ նոր քաղաքական, իրավական և 

հայեցակարգային մոտեցումների ու հնարավոր 

լուծումների անհրաժեշտություն կա ստեղծված 

իրավիճակում:  

 

Պետք է նշել, որ ՀՀ –ում հաստատված սիրիահայերի 

խնդիրները, իրենց մեջ կրում են և' սփյուռքային, և' 

միգրացիոն քաղաքականության բաղադրիչներ:  

         
 
 
Մեթոդաբանություն 
 
Հետազոտությունն իրականացվել է 

որակական մեթոդների կիրառմամբ 

սիրիահայերի և փորձագտների հետ 

խորացված հարցազրույցների միջոցով, 

ինչպես նաև կատարվել է օրենսդրության և 

ԶԼՄ- ի հրապարակումների վերծություն: 

Հիմնական արդյունքներ  
 
2012թ. սկսված  սիրիահայերի զանգվածային 

ներհոսքը ՀՀ ցույց տվեց, որ ՀՀ-ն ո'չ 

կանխատեսումների, ոչ գործնական 

իրականության, ո'չ էլ բովանդակային 

քաղաքականության առումով պատրաստ չէր 

այս նոր իրողություններին:   ՀՀ ընդունած 

որոշումները խոսում են առավելապես 

իրավիճակային մոտեցումների, այլ ոչ թե 

որոշակի հեռանկարից բխող 

քաղաքականության մասին:  Չնայած 

համապատասխան իրավական 

կարգավիճակների (քաղաքացի/երկքաղաքացի, 

կացության իրավունք, փախստական) 

տրամադրման ընթացակարգերն ու 

գործընթացն ըստ էության ապահովվել է, 

սակայն առանց  համապատասխան 

բովանդակություն և հեռանկար մատնանշող 

քաղաքականության այն բավարար չէ ՀՀ-ում 

սիրիահայերի հիմնախնդիրների լուծման 

առումով: Թեև սիրիահայերի՝ ՀՀ-ում տարբեր 

իրավական կարգավիճակներ ունեն, սակայն ՀՀ 

քաղաքականությունը նրանց նկատմամբ 

բովանդակային առումով պետք է լինի 



ամբողջական ու միասնական՝ հաշվի առնելով 

Սիրիայից հարկադրված հեռացած նրանց 

փաստացի կարգավիճակը և հիմնված լինելով 

ներգաղթի ու ՀՀ-ում մշտական կեցության 

ապահովման հեռանկարի վրա:  ՀՀ ու մշտական 

կեցության ու ներգաղթի հեռանկարը պետք է 

ներառի համապատասխան քաղաքականություններ 

ու գործնական քայլեր բնակավորման, սոցիալական, 

իրավական, մշակութային, տնտեսական 

ինտեգրացիայի խնդիրների լուծման առումով:  

 

Առաջակություններ 

 

Վերանայել Հայրենիք-Սփյուռք գործակցության 

հայեցակարգը: 

 

ՀՀ պետք է հստակ ու թիրախավորված ներգաղթի 

ակտիվ ծրագրային քաղաքականություն որդեգրի` 

հաշվի առնելով ժողովրդագրական իրավիճակը 

երկրում, ինչպես նաև կոնֆլիկտային իրավիճակով 

պայմանավորված հայերի արտահոսքը տարբեր 

տարածաշրջաններերից:  

Սփյուռքային քաղաքականության համատեքստում 

պետք է նկատի ունենալ, որ սփյուռքը ոչ միայն 

«գործակից» է, այլև արտերկրյա հայությունը,  ըստ 

իրավիճակների, ենթակա է տարբեր 

սպառնալիքների ու մարտահրավերների, դրանով 

իսկ իր մեջ կրելով  նաև հարկադրական 

միգրացիայի ու տեղաշարժերի  տարբեր ռիսկեր և 

հնարավորություններ:  
Բացառապես երկքաղաքացիության կամ 

քաղաքացիության ինստիտուտի կիրառումը, առանց 

որևէ ծրագրային մոտեցման որևէ կերպ չի լուծում 

խմբի կամ անհատի՝ ՀՀ -ում հաստատման 

հիմնախնդիրներն ու հեռանկարը` թողնելով դա 

անհատական կամ տարերային լուծումների 

մակարդակին:  
Առհասարակ, ներկայումս քաղաքացիության 

ինստիտուտի զարգացումներն ընթանում են դեպի 

«ազատականացում» (դյուրացված ընթացակարգեր, 

միգրացիոն համաներումներ և այլն), և ՀՀ 

քաղաքացիության քաղաքականությունն այդ 

առումով որևէ յուրահատկություն կամ 

«բացառիկություն» (ըստ իրավիճակներ կամ 

ծագմամբ պայմանավորված) չի կրում՝ 

հիմնականում համապատասխան լինելով առկա 

մոդելներին:  
 

Հաշվի առնելով այն, որ տարբեր երկրներ, 
իրենց շահերից ելնելով՝  քաղաքացիության 
քաղաքականությանը զուգահետ 
իրականացնում են հենց ներգաղթի 
խրախուսման ակտիվ 
քաղաքականություններ, (օրինակ՝  ՌԴ-ն 

դյուրացնում է ՌԴ քաղաքացիության 

ձեռքբերումը, իրականացնում ներգաղթի 

«Հայրենակիցներ» ծրագիրը  և այլն, նման 

ծրագրեր են իրականացնում Իսրայելը, 

Գերմանիան, Հունաստանը, Կանադան)  

Հայաստանը պարտավոր է  ակտիվ ներգաղթի 
ծրագրային քաղաքականություն 
իրականացնել:   
 

Ըստ այդմ էլ՝ՀՀ կառավարության կողմից 2010թ. 

ընդունված հայրենիք-սփյուռք գործակցության 

հայեցակարգն այն առումով, որ դիտարկելով 

սփյուռքը որպես «գործակից»՝ շեշտադրումներ 

կատարելով սփյուռքի պահպանման, 

հայապահպանության վրա, որևէ կերպ 

անդրադարձ չկա համապատասխան 

իրավիճակներում արտերկյա հայությանը՝ 

որպես հարկադրական տեղաշարժերի ռիսկեր 

ու հնարավորություն կրող խմբի ու այդ 

համատեքստում նրանց ապահովության ու 

անվտանգության խնդրին և ՀՀ 

քաղաքականությանը այդ ուղղությամբ:  

Կոնֆլիտային իրավիճակներում ներգաղթային 
քաղաքականություն իրականացնելը պետք է 
դառնա ուղղակի ՀՀ պարտավորություն իր 
արտերկյա հայրենակիցների նկատմամբ: 
 

● Վերանայել ՀՀ ազգային անվտանգության 

ռազամավարության սփյուռքին վերաբերող 

մոտեցումները: 

 

Համաձայն հայեցակարգի՝ արտաքին սպառնալիք 

ու վտանգ է համարվում «սփյուռքի 

ազգամշակութային ինքնության թուլացումը», ըստ 

այդմ էլ կարևորվում է«հայապահպանությունը», 

իսկ ՀՀ քաղաքականությունը համարվում է, որ 

ուղղված է «սփյուռքի ուծացմանը» դիմակայմանը և 



«լեզվամշակութային ինքնության» կորստի 

կանխմանը, ինչպես նաև ՀՀ և ԼՂՀ կենսական 

խնդիրների ներգրավմանը: Ըստ այդմ էլ ոչ մի խոսք  

չկա որպես այդ ինքնությունը կրող խմբի կամ նրա 

առաձին հատվածների տարբեր իրավիճակներում 

ֆիզիկական ապահովության և անվտանգության 

մասին (ակնհայտ է, որ ֆիզիկական 

ապահովության բացակայության պայմաններում 

բնակաբանար որևէ խոսք լինել չի կարող 

հայապահպանության մասին), ու այդ 

պայմաններում ՀՀ անելիքների մասին, մինչդեռ 
կոնֆլիկտային իրավիճակներում ապահովության 
ու անվտանգության միակ երաշխավորված լուծում 
կարող է լինել ՀՀ ներգաղթի կազմակերպումը, որի 
դեպքում, և' մարդկանց ֆիզիկական 
ապահովությունը կապահովի, և' հայկական 
ինքնությունը,  և'  կլուծվի ժողովրդագրական 
խնդիրների ՀՀ-ում: 
Առհասարակ, հայեցակարգը պետք է ընդգկի 

հստակ մոտեցումներ ու շեշտադրումներ 

ներգաղթային քաղաքականության իրականացման 

ու դրա առաջնայնության առումով: 

 
●  Ներգաղթային ծրագրային քաղաքականությունը 
պետք է ընդգրկի համապատասխան փաթեթ 
սոցիալական, տնտեսական, բնակավորման, 
մշակութային,առողջապահական հիմնախնդիրների 
լուծման առումով:  
Այն պետք է,  ներառի ՀՀ ողջ տարածքը (օրինակ` 

այդ փաթեթում ՀՀ մարզերը կարող են ներկայացնել 

մարզի «անձնագիրը»՝ տնտեսական, սոցիալական 

հնարավորությունները, բնակավորման միջոցները և 

այլն):  Այն հանգամանքը, որ առկա օրենսդրությունը 

հիմնականում բավարար է (ՀՀ քաղաքացիության 

մասին օրենք և այլն), ներգաղթային ծրագիրը պետք 

է ներառի ՀՀ կառավարության կողմից սահմանվող 

միջոցառումներ, կատարվող գործնական քայլերը և 

իրականացման մեխանիզմները: 

  

  ● Սիրիահայերը, թեև ՀՀ-ում տարբեր իրավական 

կարգավիճակներ ունեն, սակայն ՀՀ 
քաղաքականությունը նրանց նկատմամբ 
բովանդակային առումով պետք է լինի 
ամբողջական ու միասնական՝ հաշվի առնելով 
Սիրիայից հարկադրված հեռացած նրանց 
փաստացի կարգավիճակը և հիմնված լինելով 

ներգաղթի ու ՀՀ-ում մշտական կեցության 
ապահովման հեռանկարի վրա: 

 

         ● ՀՀ –ն թե' միջազգային 

կազմակերպությունները պետք է անցում 
կատարեն «կարճ» լուծումների 
ռազմավարությունից դեպի «երկարատև» 
լուծումներ:  

 

         ●   Սիրիահայերի՝ ՀՀ-ում մշտական կեցության 
ապահովման հեռանկարից ելնելով 
ներդրումային բնակարանաշինությունից 
անցում պետք է կատարել սոցիալական 
բնակարանաշինությանը կամ բնակավորմանը՝ 
համապատասխան պայմաններով ՀՀ 
պատասխանատվությամբ ու երաշխիքներով:  
Ծրագիրը պետք է ներառի բնակավորման 

պայմանները, երաշխիքները: Այն 

հնարավորություն կտա նաև զարգացնել 

համապատասխան կացարանային 

ենթակառուցվածքներ հետագա հնարավոր 

զարգացումների պարագայում:  

 

         ● «Փախստականական»  հիմնախնդիրը պետք 

է վերադարձնել երկրի սոցալիական ու 

քաղաքական օրակարգ և ունենալ միասնական 

«փախստականական» քաղաքականություն՝  

հաշվի առնելով փաստացի առկա իրավիճակը և 

տարածշրջանային զարգացումները: 

       Այդ համատեքստում վերականգնել նաև 
ադրբեջանահայերի բնակավորման 
գործընթացը: 

 

● Հարկային ու մաքսային վարչարարության 

կիրառելիս՝ օրենքների սահմաններում հաշվի 

առնել սիրիահայերի փաստացի կարգավիճակը: 

Օրինակ՝ նախապես զգուշացնել, հետո նոր 

անցնել տուգանքներին և այլն): 

 

 

 

 

 

●  

 



● ՀՀ դպրոցներում սիրիահայ աշակերտների համար 

իրականացնել լեզվական (հայերեն) ինտեգրացիոն 

ծրագրեր համպատասխան մասնագիտական 

մոտեցմամբ, անհրաժեշտության դեպքում նրանց 

համար ներդնել լրացուցիչ պարապունքներ՝ 

առարկայացանկը յուրացնելու նպատակով:   

Աշակերտների կրթական ինտեգրացիայի խնդիրը 
պետք է լուծել հենց դպրոցներում՝ մշակված հատուկ 
մասնագիտական մեթոդաբանությամբ ու 
մոտեցումներով.  օրինակ՝ այն կարող է ներառել 

ուսուցիչների կողմից համպատասխան 

առարկանների լրացուցիչ պարապունքներ՝ 

համպատասխան կրթական ծրագրով: Դրա համար 

անհրաժեշտ է ունենալ նաև հատուկ կրթական 

ծրագիր՝ ինտեգրացիոն հեռանկարի առումով:   

● Մշակել ու ներդնել մանկավարժական հատուկ 

ուղեցույց տարբեր «մշակույթներ» ունեցող 

դասարաններ վարելու համար՝ թույլ չտալու կամ 

կանխելու համար օտարումներ կամ բացասական 

այլ երևույթներ:  

● Պետք է մշակել ու ունենալ հատուկ դասընթաց 

ԲՈՒՀ երում՝ հայերեն գիտական լեզվի 

յուրացման նպատակով՝ հումանիտար և 

բնագիտական մասնագիտությունների համար: 

 

●  ՀՀ –ում որևէ կարգավիճակ տրամադրելուն 

զուգնըթաց  ապահովել տեղեկացվածություն 
ՀՀ-ում համապատասխան իրավունքների ու 
պարտավորությունների մասին:  
 

● Մշակել միգրացիոն կոլեկտիվ հոսքերի 

կառավարման, հաշվառման ու փաստագրման 

համակարգ:  

 

● Վերանայել «Փախստականների և 

ապաստանի մասին» օրենքի 19 հոդվածը, որը 

սահմանում է ՀՀ սահմանակից երկրներից 

բնակչության զանգվածային ներհոսքի դեպքում 

ՀՀ կառավարության կողմից ժամանակավոր 

պաշտպանության տրամադրում:  Կարծում ենք,  

հոդվածի՝ «ՀՀ սահմանակից երկրներից» 

սահմանափակումը պետք  է հանել:  

«Զանգվածային արտահոսք»  տերմինի 

բնութագրման համար կարելի է կիրառել 

տարբեր չափանիշներ, օրինակ՝ 

համապատասխան երկրի քաղաքացիություն, 

ՀՀ հասնելու երթուղի, ժամանակագրական 

սահմաններ և այլն:  

 

 
 
 
 
Հեղինակ՝ Արսեն Հակոբյան: պատմ. գիտ. թեկնածու, գիտաշխատող,  
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 
Էլ. փոստ՝ arsenhakobian@gmail.com 
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