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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 Սույն հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի 
ամբողջական ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ՝ քաղաքականության կրթաթոշակներ 
նախաձեռնության ծրագրի շրջանակներում դրամաշնորհ N 17843 : Հոդվածում տեղ գտած 
վերլուծություններն արտահայտում են հեղինակի տեսակետը  և կարող են չհամընկնել Բաց 
հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի դիրքորոշումների ու  տեսակետների հետ։  
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2012թ. սկսված զանգվածային 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 (քաղքացի/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 քաղաաքականությունը 

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 մշատական կեցության ու ներգաղթի հեռանկարը պետք է ներառի համապատասխան 

քաղաքականություններ ու գործնական քայլեր բնակավորման, սոցիալական, իրավական, 

մշակութային, տնտեսական ինտեգրացիայի խնդիրների լուծման առումով:  

  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.: Ինչքանո՞վ է 

վերը նշված իրավական ու հայտարարված քաղաքական մտեցումները դրսևորվում 

սիրիական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանում հաստատված սիրիահայերի պարագայում 

և ստեղծված իրավիճակը քաղաքական, իրավական և հայեցակարգային առումով ինչ նոր 

մոտեցումների ու հնարավոր լուծումների անհրաժեշտություն ունի: 

ՀՀ –ում հաստատված սիրիահայերի խնդիրները, իրենց մեջ կրում են և' սփյուռքային, և' 

միգրացիոն քաղաքականության բաղադրիչներ:  

Հետևաբար այդ յուրահատկությունը թելադրում է խնդիրները քննարկել ՀՀ 

սփյուռքային և միգրացիոն քաղաքականության համատեքստում, այդ ոլորոտների պետական 

քաղաքականությունը նախանշող համապատասխան փաստաթղթերի ու գործնական 

դրսևորումների ներքո: 

 

 



3 
 

 

 



4 
 

ԻՐԱՎԻՃԱԿ   

Սիրիական պատերազմի հետևանքով հիմնականում 2012 թ. սկսված սիրիահայերի 

զանգվածային ներհոսքը Հայաստան երկրին կանգնեցրեց նոր հիմնախանդիրների ու 

մարտահրավերների առաջ՝ պայմանավորված նախ և առաջ սփյուռքի ու միգրարցիոն 

քաղաքականությունների ոլորտում առկա իրավիճակով, դրանց լուծմանն ուղղված 

համապատասխան գործիքակազմի բացակայությամբ կամ թերի լինելով: Ակնհայտ դարձավ, 

որ համապատասխան կանխատեսումները և միգրացիոն հնարավոր զարգացումներին 

գործնական իրականության համար պատրաստ չէին  կամ փաստացի նախատեսված չէին:  

Այս իրավիճակը հընթացս փորձ է արվում շտկել իրավիճակային կամ ժամանակավոր 

լուծումներով: 

Տեղափոխություն (երթուղի, տրանսպորտ, ֆինանսներ):  Ըստ վիճակագրական 

տեղեկությունների՝ ՀՀ –ում ներակայումս հաստատված է մոտ 11 հազար սիրիահայ:1 Պետք է 

նկատել, որ Հայաստանում սիրիահայերի հաստատման ուղիները տարբեր են եղել. Հալեպ-

Երևան, Բեյրութ-Երևան չվերթներ, Հալեպ-Երևան ավտոբուսային երթուղի, անհատական 

մեքենաներով տեղափոխումներ: Սիրիահայերի տեղափոխումը դեպի ՀՀ հիմնված է եղել 

անհատական, ընտանեկան լուծումների վրա, իրենց միջոցների հաշվին, ավելին՝ 

պատերազմական իրավիճակում նույնիսկ խոչընդոտներ են ծագել «Արմավիայի» կողմից 

տոմսի գների բարձրացման, միայն Հալեպ-Երևան-Հալեպ ուղղությամբ տոմսերի վաճառքի, 

այնուհետև արդեն Հայաստանում ետդարձի տոմսի փոխահատուցման հետաձգումների հետ 

կապված:2 Առահասարակ Հալեպ-Երևան օդանավային հաղորդակցության խնդիրներն 

ուղեկցվել են տարատեսակ պրոբլեմներով:3 

 Իհարկե, մարդկանց իրավունքն է ընտրելու այս կամ այն երկիր տեղափոխվելու կամ 

հաստատվելու հանգամանքը, սակայն, պատերազմական իրավիճակով թելադրված 

պայմաններում, կարծում ենք, դեպի Հայաստան փոխադրումները պետք է զերծ լինեին 

այդօրինակ խնդիրներից, չթողնվեին անհատական կամ փոխադրող ընկերության/ների 

հայեցողությանը կամ կոմերցիոն շահերին ու պետք է համարժեք լինեին պետության՝ իր 

հայրենակիցների ապահովությանն ուղղված մարդասիրական քաղաքականության  

հայտարարված սկզբունքներին:4 

                                                           
1 Համառոտ տեղեկանք սիրիահայերի հիմնախնդիրների մասին, ՀՀ Սփյուռքի նախարարութուն, 2014, մայիս:  
2 Տես, օրինակ՝ http://times.am/?l=1&p=9958 
3 Նույն տեղում: Օրինակ՝ 2012թ. մոտ 11000  սիրիհայեր  Երևան գալու համար ինքնաթիռի դեպի Երևան չվերթի 

համար ցուցակագրված էին, և մինչև սեպտեբեր համար տոմսերն արդեն սպառված էին, սակայն այդ նույն 

ժամանակ դեպի Երևան չվերթեները կամ դադարեցվեցին (գարնանը) կամ չվերթները չէին ավելացվում: 

Նույնիսկ տոմսի «սև» գինը հասավ 900 ԱՄՆ դոլլարի: http://www.armtimes.com/hy/read/35292:  

Այդ նույն ժամանակ՝ «Սիրիկան ավիաուղիները» շարունակում էին կանոնավոր իրենց չվերթեները դեպի 

Երևան՝ ի տարբերություն «Արմավիայի»՝ չբարձրացվելով տոմսի գինը:  

4 Օրինակ՝ ՀՀ-ում տեղափոխված սիրիահայերը դեպի Հալեպ հետդարձի տոմսը հանձնելու ու դրա դիմաց իրենց 

գումարը ստանալու համար հարկադրված եղան իրենց այդ իրավունքի իրացման համար պայքարելու, ԶԼՄ-ում 

բարձրաձայնելու առկա հիմնախնդիրը. տե՛ս, օրինակ՝ http://times.am/?l=1&p=9958: Մինչդեռ պատերազմի 

http://www.armtimes.com/hy/read/35292
http://times.am/?l=1&p=9958
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Սիրիահայերի՝ դեպի Հայաստան ընտրությունը, ՀՀ քաղաքացիություն կամ կացության 

երկարատև իրավունք ձեռք բերելը, ի թիվս այլ գործոնների (հայրենիքի ընկալում և այլն), 

թելադրված է եղել նաև սիրիական անձնագրերով այլ երկիր, բացառությմբ հարևան երկրների 

(Հորդանան, Լիբանան ու Թուրքիա, Իրաք) մեկնելու անհնարինությամբ:5  Հայաստանն 

ընտրվել է նաև այն պատճառով, որ ՀՀ  քաղաքացիություն/երկաքաղաքացիություն ստանալը, 

և ՀՀ անձնագիրը թույլ է տալիս մեկնել նաև այլ երկրներ` ապահովելով տեղաշարժի 

ազատություն, ինչպես նաև որոշակի իրավաքաղաքական պաշտպանվածություն:  

Բնականաբար, մի բան է ունենալ այլ երկրներում փաստացի չճանաչվող անձնագիր, այլ՝ 

միջազգայնորեն ճանաչված անձնագիր: 

ՀՀ-ում սիրիահայերի ընդունման որևէ կետ կամ համակարգ չի գործել,  ո'չ երկրի 

ներսում, ո'չ էլ պետական սահմանին: 2012թ. ամռանը Հալեպ-Երևան չվերթների 

վերաբացման ժամանակ, ՀՀ Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցներն են դիմավորել 

սիրիհայերին և փոխանցել ՀՀ Սփյուռքի նախարարության կոնտակտային տվյալները, 

անհրաժեշտության դեպքում նախարարություն դիմելու համար: Սակայն, դա թերևս եղել է 

ժամանակավոր և դիպվածային նախաձեռնություն, քանի որ սիրիահայերը ՀՀ են եկել ու 

շարունակել են գալ ոչ միայն Հալեպ-Երևան, կամ Դամասկոս-Երևան չվերթներով, այլև 

Բեյրութ-Երևան չվերթով, Հալեպ –Երևան ավտոբուսային երթուղով կամ անհատական 

մեքենաներով: Առհասարակ, միգրացիոն այս հոսքի փաստագրման կամ տվյալների 

հավաքագրման որևէ մեխանիզմ ու համակարգ չի գործել (բացի ՀՀ պետական սահմանը 

հատելու ու վիզա ստանալու ֆորմալ ընթացակարգերից): Արդեն ՀՀ-ում են սիրիահայերն 

իրենց հայեցողությամբ տարբեր խնդիրների պատճառով դիմել, կա'մ Սփյուռքի 

նախարարություն,  կա'մ միգրացիոն ծառայություն, կա'մ էլ ՀՀ Ոստիկանության անձնագրերի 

ու վիզաների վարչություն: 

Կարծում ենք միգրացիոն կառավարման ու քաղաքականության թիրախավորման 

առումով ՀՀ-ն պետք է ունենար միգրացիոն այս հոսքի փաստագրման որոշակի համակարգ ու 

գործիքակազմ, (թերևս նաև համապատասխան տվյալների շտեմարան), քանի որ տվյալ 

պարագայում խնդիրը ոչ թե ՀՀ սահման հատելու սովորական գործընթաց է տեղի ունեցել, այլ 

ըստ էության կոլեկտիվ ներգաղթ՝ դե ֆակտո փախստականական բնութագրով:6  

Փաստաթղթավորում. քաղաքացի, թե՞ փախստական 
 

                                                                                                                                                                                                             
հետևանքով ՀՀ-ում հաստատված, փաստացի փախստականական իրավիճակում գտնվող մարդկանց 

իրավունքների իրացման խնդիրը պետք է դուրս լիներ այսօրինակ քաշքշուկներից, «Արմավիայի» կոմերցիոն 

շահերի սպասարկման շրջանակից ու գտնվեր ՀՀ իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում՝ ապահովելու 

համապատատասխան ճկուն ու արդյունավետ լուծումներ:   
5 Սիրիահայեր հաստատվել են նաև Հորդանանում, Թուրքիայում, զգալի թվով՝ Լիբանանում: 
6 Օրինակ՝ նման տվյալները և համակարգը պետության համար իր քաղաքականությունը թիրախավորելու 

հնարավորուոթյուն կընձեռեին, ասենք ըստ մասնագիտության, տնտեսական գործունեության, 

բնակության/քաղաբնակ,թե գյուղաբնակ/ և այլն:  
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Հակամարտության ընթացքում ՀՀ կառավարությունը համապատասխան որոշումներով, 

թույլատրեց Սիրիայի քաղաքացիներին ՀՀ վիզա ստանալ ՀՀ պետական սահմանին7, ինչպես 

նաև ՀՀ քաղաքացիության համար դիմել ու անձագրեր ստանալ Սիրիայի Արաբական 

Հանրապետության, Լիբանանի ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում, ինչպես 

նաև սիրիահայերն ազատվեցին ՀՀ մուտքի արտոնագրերի ու կացության կարգավիճակի 

տրամադրման դիմաց  նախատեսված պետական տուրքերից  (2012թ.):8 Այս որոշումները ըստ 

էության համապատասխանում են ՀՀ ստորագրած Փախստականների մասին Ժնևի  

Կոնվենցիայի պահանջներին, որի 34-րդ հոդվածը ամրագրում է, որ «Անդամ պետությունները 

պետք է հնարավորության շրջանակներում նպաստեն փախստականների ասիմիլյացիային և 

նատուրալիզացիային։ Անդամ երկրները մասնավորապես պետք է ձեռնարկեն բոլոր ջանքերը 

նատուրալիզացիայի ընթացակարգերը արագացնելու համար և նման ընթացակարգերի 

համար գանձվող վճարումները և ծախսերը հնարավարության շրջանակներում նվազեցնելու 

համար»։ 

Այնուամենայիվ, այս քայլերը միայն մասնակի են դյուրացնում ՀՀ քաղաքացիություն 

ստանալու միջոցով տեղաշարժի ազատության խնդիրը: Պատերազմական իրավիճակով 

պայմանավորված ոչ միշտ է հաջողվում ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն, ինչպես նաև 

հեռանալ Սիրիայից փաստաթղթային խնդիրների պատճառով: Խնդիրն այն է, որ Սիրիայի 

Արաբական Հանրապետություն կիրառելի է անձնական նույնականացման քարտ և 

արտասահմանյան անձնագիր: Արտասահմանյան անձնագիր ունեցողները կարող են 

ազատորեն լքել երկիրը, սակայն սիրիահայերի շրջանում ոչ բոլորը ունեն արտասահմանայն 

անձնագիր (օրինակ՝ կանայք, մեծահասակները, երեխաները այն խումբ են, որոնք 

արտասահմանյան անձանգիր կամ չունեն, կամ նրանց մոտ քիչ է տարածված), որի 

պատճառով նրանք չեն կարող լքել երկիրը:9 Տվյալ դեպքում պատերազմական իրավիճակում 

համապատասխան դիմումները պետք է հասցվեն Սիրիայում ՀՀ դիվանագիտական 

ներկայացուցչություններ Դամասկոս (դեսպանատուն), Հալեպ (գլխավոր հյուպատոսություն), 

որտեղից և հետագայում նրանք պետք է ստանան ՀՀ անձնագրերը: Պատերազմական 

իրավիճակում, սակայն, նման պրակտիկաները բավական ռիսկային կարող են լինել:10 Տվյալ 

պարագայում, որոշակի զարգացումների դեպքում  ՀՀ-ն կարող է կազմակերպել կոլեկտիվ 

տարհանումներ ու ՀՀ-ում արդեն առաջին փուլում տրամադրել փախստականի 

կարգավիճակ՝ հաշվի առնելով վերջիններիս փաստաթղթային բազան:11  Պետք է նկատել, 

                                                           
7 Մինչ այդ Սիրիան մտնում էր այն երկրների ցանկի մեջ, որոտեղ ՀՀ-ն վիզա էր տրամադրվում Սիրիայում ՀՀ  

դիվանագիտական ներկայացուցչություններում: 
8Համառոտ տեղեկանք սիրիահայերի հիմնախնդիրների մասին, ՀՀ Սփյուռքի նախարարութուն, 2014, մայիս:  
 
9 Ներկայումս կան սիրիահայեր, որոնք ունեն միայն նույնականցման քարտ, ցանկանում են գալ Հայաստան, 

սակայն բախվում են այս խնդրին:  Ըստ տեղեկությունների՝ որոշ դեպքերում կոլեկտիվ հավաքում են 

դիմումները, հանձնում ՀՀ  Սիրիայում դիվանագիտական ներկայցուցչություններ:     
10 Թեև ՀՀ-ն դյուրացրել է սիրիահայերի՝ ՀՀ քաղաքացիութուն ստանալու գործընթացը՝ ժամկետային առումով 

հասցնելով 3 ամիս, նախկին 1 տարվա փոխարեն, հայկական ծագման ապացույց ընդունելով բացի 

հյուպատոսական կնիքով վավերացված մկրտության վկայականներից, նաև ընտանեկան գրքույկները, սակայն 

պատերզական պայմաններում ակնհայտ է, որ փաստաթղթերը լիարժեք ունենալը կարող նույնպես 

պրոբլեմային լինել, օրինակ՝ մկրտության վկայականը տալ կնիքելու հյուպատոսութուն և այլն, 

ռմբակծությունների հետևանքով փաստաթղթերի կորուստ և այլն:  
11 «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքը այդ հնարավորությունը տալիս է:  
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սակայն, որ կոլեկտիվ տարհանումն ինքնին պետք է ներգաղթի նպատակային ու ծրագրային 

քաղաքականության մաս լինի, ոչ թե հանդես գա որպես դիպվածային կամ իրավիճակային 

մոտեցում:  Նման զարգացումների դեպքում, սակայն, «Փախստականների և ապաստանի 

մասին» ՀՀ օրենքը հնարավորություն չի տալիս ՀՀ կողմից տրամադրել խմբային 

ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, քանի որ ըստ օրենքի՝ այն տրամադրվում է 

միայն ՀՀ հարևան երկրներից զանգվածային ներհոսքի պարագայում:12 Օրենքը չի 

պարզաբանում նաև, թե որն է զանգվածային  ներհոսքը:  

2012թ. սկսած սիրիահայերի՝ Հայաստանում հաստատվելը կախված է եղել կոնկրետ 

իրավիճակից ու հանգամանքներից. օրինակ` մի որոշ ժամանակ հիմնականում երեխաների 

պատճառով ապաստանել հակամարտությունից հեռու` վերադառնալու ակնկալիքով, 

սակայն հակամարտության երկարատևությունը հանգեցրել է նրան, որ մնացել են 

Հայաստանում: Պետք է նշել, որ ընտանիքների անդամների մի մասը կամ ազգականները 

շարունակում են մնալ Սիրիայում:  

ՀՀ –ում հաստատված սիրիահայերն ունեն տարբեր իրավական կարգավիճակներ, 

որոնք հիմնականում ներկայացնում են հետևյալ խմբերը.  ՀՀ քաղաքացիներ 

(երկքաղաքացիներ),  փախստականներ և ապաստան հայցողներ, ժամանակավոր կամ 

մշտական կացություն ունեցողներ  (1, 5, 10 տարի ժամկետով ):  Պետք է նկատել նաև, որ ՀՀ 

հաստաված սիրիահայերի մի մասն էլ արդեն իսկ մինչև կոնֆլիկտն ունեին ՀՀ 

քաղաքացիություն/երկքաղաքացիություն և այդպես էլ մուտք են գործել Հայաստան:  

Ըստ ՀՀ Սփյուռքի նախարարության տեղեկությունների՝ 2012 թ.  ՀՀ քաղաքացիություն 

ստացել է 5026 սիրիահայ, 2013թ.՝ 4150 սիրիահայ, 2014թ. ՝1531 սիրիահայ:13 2012-2014 թթ. ՀՀ 

քաղաքացիություն է ստացել 10707 սիրիահայ: 2013-14թթ. ընթացքում ձեռք են բերել 

ժամնակավոր (1տարի) 220, մշտական (5 տարի) 155, հատուկ  կարգավիճակներ (10 տարի) 

390 սիրիահայեր: 

Փախստական և ապաստան հայցողները բավական փոքր թիվ են կազմում, որոշ 

տվյալներով` (2013թ.) ՀՀ –ում հաստատված սիրահայերի մոտ 7%ը  (700-800 հոգի)14:  Այդ 

                                                           
12 ՀՀ օրենք «Փախստականների և ապաստանի մասին», հոդված 19:  
13 Համառոտ տեղեկանք սիրիահայերի հիմնախնդիրների մասին, ՀՀ Սփյուռքի նախարարութուն, 2014, մայիս:  
14 Սիրիական կոնֆլիկտը ուղեկցում է նաև բնակչության հարկադրական միգրացիայով, ինչպես ներքին` դեպի 

երկրի առավել անվտանգ շրջաններ, այնպես էլ դեպի այլ երկրներ: Ըստ ՄԱԿի Փախստականների գրասենյակի 

(UNCHR) տվյալների` մոտ 2,4 մլ. սիրիացիներ հեռացել ու ապաստանել են հարևան երկներում, ըստ 2014 

թվկանաի հունվարի տվյալների` որից Թուրքիա 577934 գրանցված /կառավարության տվյալներով 700000/, 

Լիբանանա/ գրանցված 890136, կառավարության տվյալներով 1,1 мл/, Հորդանանա 590746 գրանցված /600000, 

Իրաք 216271, Եգիպտոս 132740/300000/,  Հյուսիսային Աֆրիկա` Ալժիր, Մարոկկո, Լիբիա 1334514: Պետք է նկատի 

ունենալ, որ թեև Հայաստանը հայտարարում է մոտ 11 հազար սիրիահայերի առկայության մասին ՀՀ-ում, որոնք 

ապաստան են գտել պատերազմի հետևանքով, UNCHR Հայաստնի մասին չի իշատակում, որպես փախստական 

ընդունած երկիր, թերևս այն պատճառով, որ իր տվյալները վերաբերում են պաշտոնապես փախստական 

կարգիվիճակ ստացածներին, իսկ Հայաստանում սիրիահայերի գերակշիռ մասը ստանում ՀՀ քաղաքացիություն 

կամ ժամանակավոր կացության իրավունք:  
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տվյալները վերաբերում են 2012-2013թթ.:15  Միգրացիոն ծառայության տվյալներով 2013թ. 

փախստական է ճանաչվել ու ապաստան ստացել  Սիրիայից ժամանած 236 քաղաքացի, որից 

կացարանով ապահովվել է 136, իսկ 36 սիրիահայերի կացարանի ապահովավածության 

հարցը լուծել են առանձին անհատներ:16 Միևնույն ժամանակ, թվական այս տվյալները 

բավական փոփոխական են, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ընթացքում  

«փախստական» կարգավիճակ ձեռք բերածները դիմում և ստանում են նաև ՀՀ 

քաղաքացիություն, որով և դադարեցվում է նրանց  «փախստականական» կարգավիճակը: 

Սիրիահայերի՝ այս կարգավիճակը հայցելու պատճառներից է երաշխավորված ապաստան 

ունենալու խնդիրը և հետևելով օրենքի անվանմանը՝ շատ սիրիահայեր հենց ապաստան-

կացարան ունենալու համար են դիմում «փախստականական» կարգավիճակ ձեռք բերելու 

համար:17  

Այս կարգավիճակի իրավական ու պրակտիկ գործընթացը ենթադրում է մինչ 

փախստականկի կարգավիճակի տրամադրումը կամ մերժումը պետության կողմից 

ապաստարանի տրամադրում՝ համապատասխան սոցիալական երաշխիքներով, իսկ 

«փախստականի» կարգավիճակ ձեռք բերելուց հետո անձը ձեռք է բերում նույն 

իրավունքները, ինչ ՀՀ-ում հաստաված օտարերկյա քաղաքացիները, իսկ սոցիալական 

բնագավառում՝ նույնն ինչ ՀՀ քաղաքացիները:  Միևնույն ժամանակ այս կարգավիճակը 

ենթադրում է նաև պետության կողմից ժամանակավոր կացարանի տրամադրում:  

Պետք է նշել նաև, որ ՀՀ միգրացիոն ծառայության հանրակացարանային ֆոնդը 

ներկայումս ամբողջովին զբաղված է, թե' ադրբեջանահայերով, թե' սիրիահայերով ու 

ենթակառուցվածքային առումով ըստ էության «փախստականի» կարգավիճակ 

տրամադրումը՝ համապատասխան պարտավորությունների իրականացման առումով 

բավական բարդ է դառնում: Հարկ է նշել, որ վերջին հինգ տարիներին ՀՀ կառավարությունը 

որևէ ծրագիր չի իրականացրել նաև ադրբեջանահայ փախստականներին բնակարանով 

ապահովելու ուղղությամբ:18  

Համապատասխան ծրագրի իրականացման դեպքում ՀՀ միգրացիոն ծառայության 

հանրակացարանային ֆոնդը բնակչության նոր հոսքեր ընդունելու առումով գոնե մասնակի 

պատրաստ կլիներ: Այլ խնդիր է, որ «դատարկվող հանրակացարանները» հաճախ արագորեն 

սեփականաշնորհվում են, և այնտեղ այլևս նոր փախստականներ ընդունել հնարավոր չէ, 

                                                                                                                                                                                                             
http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=52ea25384&skip=0&query=Syrian&coi=SYR&querysi=Syrian&searchin=title&so

rt=date 

15 What is the impact of the Syrian crisis on migration governance of the Republic of Armenia?. pp. 2-3 http: 
//www.migrationpolicycentre.eu/docs/policy_brief/PolicyBrief-Armenia-2013.pdf 
16 http://www.aravot.am/2014/01/14/422390/ 
17 Օրենքի «ապաստան» անվանումը, շատ սիրիահայերի մոտ նույնացվում է  «ապաստարան-կացարանի» հետ ու 

հենց այն ունենալու ակնկալիքով նրանք դիմում այս կարգվիճակի հայցմանը: 
18 http://www.aravot.am/2014/03/20/442743/: 2009թ. սկսած ՀՀ դադարեցրել է դա՝ դրանով իսկ դուրս մղելով իր 

օրակարգից ադրբեջանահայ փախստականների հիմնախանդիրը:  

http://www.aravot.am/2014/03/20/442743/
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երբեմն էլ կատարվում է հակառակը՝ նախ սեփականաշնորվում են հանրակացարանները, 

որից հետո սեփականատերը որևէ ձևով «ցրում» է այնտեղ հաստատված փախստականներին: 

Առհասարակ, նկատի ունենալով տարածաշրջանային զարգացումները (օր. 

Ուկրանիայի դեպքեր, և այլն), ինչպես նաև առկա մարտահրավերները խիստ հրատապ է 

դառնում համապատասխան ենթակառուցավածքներ ունենալու հարցը: 

Պետք է նշել, որ ՀՀ օրենսդրությամբ «փախստականի» կարգավիճակ տրամադրումը 

ենթադրում է անհատական ընթացակարգ ու ըստ այդմ էլ այն համեմատաբար 

ժամանակատարր գործընթաց է (3 ամիս): Սիրիահայերի պարագայում ՀՀ միգրացիոն 

ծառայությունը դյուրացված ընթացակարգով է իրականացնում գործընթացը :19 

Վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաև մեր դաշտային նյութը ցույց են տալիս 

սիրիահայերի շրջանում ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելու գերակշռող միտումի մասին:  

Միևնույն ժամանակ կարող ենք ասել, որ դա որոշակի առումով խրախուսվում է նաև ՀՀ 

իշխանությունների կողմից:  Դա թերևս կարող է բացատրվել նրանով, որ փախստականի 

կարգավիճակ տրամադրելը ենթադրում է որոշակի լրացուցիչ սոցիալական պետական 

պարտավորություններ, իսկ քաղաքացիության տրամադրմամբ ինքնաբերաբար ու 

միանգամից սիրիահայերի ու տեղացիների իրավունքներն ու պարտավորությունները 

հավասարեցվում են, ու այդ առումով «քաղաքացիությունը» որպես ինստիտուտ և 

կարգավիճակ համարվում է որպես «նատուրալիզացիայի»  ավարտ:  ՄԱԿ-ը ևս խնդիրը 

դիտարկում է քաղաքացիության համատեքստում և կողմնակից է ոչ թե «փախստականական» 

կարգավիճակին, այլ քաղաքացիության տրամադրմանը, որով միանագամից լուծվում է խմբի 

նատուրալիզացիայի խնդիրը՝ դուրս մղելով «փախստականական» հիմնախնդիրը: 

Սիրիահայերի պարագայում ՄԱԿ -ը գործածում է «հակամարտության արդյունքում 

տեղահանված սիրիացիներ» տերմինը, թերևս դրանով իսկ դե ֆակտո բայց ոչ 

իրավականորեն ճանաչելով նրանց փախստականական բնույթը: Այս համատեքտում էլ ՄԱԿ-

ը Հայաստանում իրականացնում է ինտեգրացիոն ու   մարդասիրական ծրագրեր:  

ՄԱԿ-ի՝ սիրիահայերի պարգայում ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու  մոտեցումը, 

թերևս պայմանավորված է  պաշտոնապես «փախստականի» կարգավիճակով վերջիննրիս այլ 

երկրներ չմեկնելու հանգամանքով, ինչպես նաև «փախստականի» պաշտոնական 

կարգավիճակը ՄԱԿին նույնպես համապատասխան մարդասիրական ծրագրերի 

իրականացման պարտավորություններ է թելադրում, հատկապես ապաստարանների 

ապահովում և այլն: Այս համատեքտում ուշագրավ է, որ ադրբեջանահայ այն 

փախստականները, որոնք  պահպանել են պաշտոնական «փախստական» կարգավիճակը, 

շարունակում եմ մարդասիրական օգնություն ստանալ միջազգային կառույցներից, իսկ 

նրանք, ովքեր ՀՀ քաղաքացիություն են ստացել ՝ ոչ (նույնիսկ բնակվելով նույն 

հանրակացարանում):  

Քաղաքացիության տրամադրումից հետո սովորաբար պետությունն այլևս 

օրենսդրորեն կամ միջազգայնորեն ամրագրված ինտեգրացիայի ու այլ խնդիրների հետ 

                                                           
19 Օրինակ՝ երկու անգամ հարցարզրույցի փոխարեն, իրականցվում է մեկ հարցազրյուց:  
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կապված իր վրա համապատասխան պարտավորություններ  չի վերցնում, կամ ազատ է 

սահմանելու  դրանք արդեն իսկ սեփական հայեցողությամբ ու քաղաքականության 

առաջնահերթություններից ելնելով:20  Այստեղ խոսքը չի վերաբերում հայրենադարձության 

կամ ներգաղթի հատուկ ծրագրերով իր հայրենակիցներին ընդունելու քաղաքականությանը 

(օրինակ՝ Իսրայել, Գերմանիա), որոնց հետ կապված պետության պարտավորությունների 

շրջանակը հստակ է ու թիրախավորված` նման խմբերին մշտական կացություն ապահովելու 

հեռանկարով: 

ՀՀ քաղաքացիության մասին օրենքը սահմանում է միայն ծագումով հայերին21 

դյուրացված կերպով, ՀՀ քաղաքացիության տրամադրելու ընթացակարգ:22  

Այս ընթացակարգով ՀՀ քաղաքացիություն ձեռքբերելու համար,  սիրիահայերի համար 

սովորաբար ծագման ապացույց է հանդիսանում անձի կամ ծնողներից մեկի մկրտության 

վկայակականը վավերացված համապատասխան երկրում ՀՀ հյուպատոսական կնիքով:23  

Առանց վավերացման այդ փաստաթուղթը չի գործում: Վերջին կատարված փոփոխությամբ, 

որը թելադրված է սիրիահայերի խնդիրներով, որպես ծագման ապացույց ընդունվել են նաև 

                                                           
20 Ինչպես նշեցինք, օրինակ՝ ադրբեջանահայերի բնակարանային խնդիրների լուծման համար 2009ից  ՀՀ 

կառավարությունը ծրագիր չի իրականացնում:  
21 Իրավական առումով անհատի էթնիկական ծագումը որոշելու ընթացակարգը հիմնվում է փաստաթղթերի ու 

եկեղեցու կողմից տրվող համապատասխան վկայականների հիման վրա:  
22 ՀՀ Քաղաքացիության մասին օրենք, հոդված 13: Պարզեցված ընթացակարգն ենթադրում է, առանց ՀՀ-ում 3 

տարի տարի բնակվելու, հայերենի և ՀՀ Սահմանադրության իմացության պայամնները, հոդված 13, կետ 4. 
23 Փաստաթղթային այլ ապացույցներ ունենալը կախված է կոնկրետ երկրներից, թե անձի էթնիկ ինքնությունը 

ինչպես է արտահայտվում փաստաթղթերում: Առհասարակ, ՀՀ քաղաքացիության ստանալու համար, 

ազգությամբ կամ ծագմամբ հայ լինելը հավաստաող փաստաթղթեր են համարվում.  

Ա. ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում պարունակող անձնագիրը 

բ. ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում պարունակող ծննդյան վկայականը 

գ. ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում պարունակող քաղաքացիություն չունեցող անձի կացության 

վկայականը, ճամփորդական փաստաթուղթը, Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակը 

հաստատող փաստաթուղթը,  

դ. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 1390-Ն որոշման N 4 հավելվածում նշված եկեղեցական 

կառույցների կողմից տրված մկրտության մասին փաստաթուղթը` հաստատված օտարերկրյա 

պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ 

հյուպատոսական հիմնարկի կողմից, մկրտվածի կամ նրա ծնողի ազգությամբ հայ լինելու մասին նշումով,  

ե. օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից տրված և ապոստիլով հաստատված կամ 

հյուպատոսական վավերացմամբ` ազգությամբ հայ լինելու մասին փաստաթուղթը, 

զ. ազգությամբ հայ լինելու հանգամանքը հիմնավորող այլ փաստաթուղթը` հաստատված օտարերկրյա 

պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ 

հյուպատոսական հիմնարկի կողմից, 

է. ծնողի (պապի, տատի, հարազատ քրոջ կամ եղբոր) ծննդյան վկայականը կամ անձը հաստատող այլ 

փաստաթուղթը, որում առկա է ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում: Համահայր կամ համամայր եղբոր 

կամ քրոջ ծննդյան վկայականը կամ ազգությունը հաստատող այլ փաստաթուղթն անձի համար կարող է 

հանդիսանալ ազգությունը հաստատող փաստաթուղթ, եթե եղբոր կամ քրոջ ազգությամբ հայ լինելը 

պայմանավորված է նրանց համատեղ ծնողի ազգությամբ: http://www.passportvisa.am/faq/ 
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ընտանեկան գրքույկները, որոնցում նշվում է ծնողների կամ ընտանիքի անդամների էթնիկ 

պատկանելիությունը: 24 

Միևնույն ժամանակ չկա որևէ պետական ծրագիր կամ իրավական նորմ մշտական 

կացության ապահովման հեռանկարով:  ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու դեպքում անձն 

ազատ է իր համար մշտական կացության երկրի ընտրության հարցում:  Այդ իմաստով 

երկքաղաքացիության ինստիտուտը չի լուծում այդ հարցը: Միևնույն ժամանակ 

երկքաղաքցիության ինստիտուտը կարող է վտանգել առաջին երկրի քաղաքացիությունը, եթե 

մշտական կացության ու առաջին քաղաքացիությունը տրամադրող երկիրը չի ճանաչում 

երկքաղաքացիությունը: Օրինակ` Վրաստանի պարագայում տեղի հայերը, որոնք ձեռք են 

բերել ՀՀ քաղաքացիություն, զրկվում են Վրաստանի քաղաքացիությունից, եթե այդ երկիրը 

պարզում է, որ տվյալ անձ ասենք, նաև  ՀՀ քաղաքացի է: Ներկայումս թեև ՌԴ-ն ընդունում է 

երկաքաղաքացիությունը և դյուրացրել է ՌԴ քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը, 

սակայն,  սահմանել է անձի պարտավորություն՝ երկաքաղաքցիության մասին տեղեկացնելու  

ՌԴ իշխանություններին: Նման պարտավորություն նախատեսում է նաև ՀՀ 

Քաղաքացիության օրենքը:  

Առհասարակ, քաղաքացիության և մշտական կեցության միջև կապը ոչ միշտ է 

փոխկապակցված լինում: Այդ առումով պետությունները դա իրականացնում են 

համապատասխան քաղաքականությունների միջոցով և համապատասխան 

բովանդակություն հաղորդում դրան:  

Այդ առումով ՀՀ քաղաքացիության տրամադրումն ու դյուրացված ընթացակարգը 

սիրիահայերի շրջանում ձևավորում են, արդյո՞ք ՀՀ մշտական բնակվելու հեռանկարներ ու 

դրական սպասումներ, թե՞ այն որոշակի հստակ կարգավիճակ ամրագրելու, դրանով իսկ 

պաշտպանված լինելու ու տեղաշարժի ազատության խնդիր է լուծում: Մեր գրանցած նյութը 

սիրիահայերի շրջանում ցույց է տալիս, որ քաղաքացիություն ձեռքբերելու հարցը դեռևս չի 

ձևավորում ՀՀ -ում մնալու հեռանկարներ: Վերը նշված հարցադրումն, անշուշտ, վերաբերում 

է ՀՀ քաղաքականությանը. արդյո՞ք քաղաքացիության տրամադրումը պետական հեռանկարի 

ու քաղաքականության առումով դիտարկվում է անհատի կամ խմբի ՀՀ ում մշտական 

կացության տեսանկյունից, թե՞ պետության քաղաքականությունը սահմանափակվում է 

միայն քաղաքացիություն ու համապատասխան անձնագիր տրամադրելու շրջանակներում: 

Անշուշտ, տեղաշարժի ազատությունը, համապատասխան երկրում բնակվելու խնդիրը 

անհատական ընտրության հարց է ու մարդու իրավունքի ու ազատության իրացման մի ձև, 

սակայն մարդկանց անհատական որոշումների ընտրության ու կայացման վրա ազդում են 

տարբեր գործոններ, այդ թվում նաև պետական քաղաքականության համապատասխան 

մոտեցումները: 

Այդ առումով սիրիահայերի համատեքստում կարևորվում են միգրացիոն 

քաղաքականության և Հայրենիք-Սփյուռք գործակցության հայեցեկարգերը, որոնք 

սահմանում են պետական քաղաքականության սկզբունքներ այդ բնագավառում: 

                                                           
24 Համառոտ տեղեկանք սիրիահայերի հիմնախնդիրների մասին, ՀՀ Սփյուռքի նախարարութուն, 2014, մայիս: 
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Հայրենք- Սփյուռք գործակցության հայեցակարգը, որն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 

կողմից 2010թ. մի կողմից ամրագրում է սփյուռքի պահպանման խնդիրը, մյուս կողմից նշում, 

որ  ՀՀ աջակցում է հայրենադարձությանը:  

Կարծում ենք, հայրենադարձության կամ ներգաղթի խնդիրը, եթե նույնիսկ պետության 

հնարավորությունները բավարար չեն համապարփակ քաղաքականություն իրականացնելու 

առումով, պետք հստակ թիրախավորվի գոնե ֆորս մաժորային իրավիճակներում 

համապատասախան ծրագրեր իրականացնելու նպատակով: Նախ՝ այն պարզ պատճառով, 

որ բնական կամ մարդկային աղետների դեպքում լինելու մարդկանց արտահոսք, ու այս 

պայմաններում, ինչպես ցույց է տալիս սիրիահայերի դեպքը, ՀՀ խնդիրը պետք է լինի գոնե  

էթնիկ հայերի մի խմբի իր տարածքում բնակեցնելու ծրագրերի իրականացումը, մինչդեռ 

սիրիական կոնֆլիկտի հետ կապված ՀՀ կառավարական ու հանրային որոշակի շրջանակներ 

(օրինակ՝ ՀՅԴ)25  կոչ էին անում պահպանել սիրիահայ համայնքը, համարում, որ ՀՀ-ում 

սիրիահայերը հաստատվել են ժամանակավոր:   Ավելին, նույնիսկ մինչև հիմա, երբ 

կոնֆլիկտը դեռևս շարունակավում է և Սիրիայի հայահոծ շրջանները հայտնվում են ուղղակի 

հարվածի տակ ու դառնում ռազմական գործողությունների թատերաբեմ, ՀՀ-ն որևէ կերպ չի 

հայտարարում կամ փաստացի իրականցնում իր հայրենակիցներին ՀՀ-ում մշտական 

կեցության ապահովման ու համապատասխան քաղաքականության որդեգրման մասին: Դա 

նորից թողնվում է մարդկանց հայեցողությանը կամ իրավիճակի թելադրանքին:  Այդ 

իմաստով, եթե ՀՀ քաղաքացիության տրամադրումը չի ուղեկցվում համպատասխան 

ծրագային քայլերով ու բովանդակությամբ, ապա դառնում է հայեցողական մոտեցում:26 

ՀՀ-ն իր վրա ուղղակի չի կարող վերցնել այլ երկրում համայնքը պահպանելու կամ 

չպահպանելու խնդիրը: Այդ խնդիրը ուղղակիորեն ու առաջին հերթին համայնքի անդամների 

ու տեղի կառույցների հարցն է ու իրավիճակի թելադրանքը:  Պետությանը 

քաղաքականությունը այդ առումով պետք է հստակ ու նպատակային լինի կամ լիներ՝ ու 

ձևավորվի այն հեռանկարից ելնելով, որ կոնֆլիկտի պարագայում մարդկանց արտահոսք 

այնպես թե այսպես լինելու է ու տվյալ պարգայում խնդիրը իր հայրենակիցների արտահոսքը 

դեպի իր երկիր ուղղորդելն է27, համապատասխան ապահովության ու կացության 

երաշխիքների տրամադրումը, այսինքն հստակ ներգաղթի քաղաքականության 

իրականացնելը:  

Օրինակ` նույն իրավիճակներում Իսրայելն իրականացնում է իր հայրենակիցների 

մասսայական տարրհանումներ դեպի Իսրայել`  իր երկրում  մշտական բնակեցնելու 

հեռանկարով:  Այդ առումով ՀՀ սփյուռքային քաղաքականության առումով հայեցակարգային 

որոշակի ու հստակ նոր մոտեցումների անհրաժեշտություն է երևակվում: Կարծում ենք, 

                                                           
25Մանոյան. Ցանկալի է, որ հայ համայնքը մնա Սիրիայում, http://www.azatutyun.am/content/article/24656537.html: 

Օրինակ՝ 2012թ. ՀՀ կառավարության տեսակետն արտահայտող հեռուստատեսային «Հրապարակ» հաղորդումն 

ուղղակի ներկանցնում էր, որ սիրիհայերը ՀՀ-ում ժամանակվոր են, նրանք պետք է վերադռանան և  այլն:  

26 Առհասարակ, մասնագիտական գրականության մեջ ներկայումս քաղաքացիությունը որպես իրավական 

կարգավիճակ ու ինստիուտ դիտարկելը համարվում է հնացած մոտեցում, և այն քննարկվում է քաղաքացու՝ 

հանրային կյանքին լայն ներգրավելու ու մասնակցային դիրքերից: 
27 Սիրիահայերի պարագույմ դեպի ՀՀ հոսքը պայմանավորված է եղել մարդկանց կամավոր ընտրությամբ:  

http://www.azatutyun.am/content/article/24656537.html
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հայեցակարգը պիտի հստակ պատասխանի այն հարցին, թե ինչին է միտված այդ 

քաղաքականությունը` ներգաղթի խրախուսմանը, թե սփյուռքի պահպանմանը:28  

Դիտարկելով սփյուռքը «գործակցային»  տեսանկյունից, շեշտադրումներ կատարելով 

սփյուռքի պահպանման կամ հայապահպանության վրա,  ՀՀ սփյուռքային 

քաղաքականութունը և հայեցակարգը որևէ կերպ չի անդրադառնում արտերկրյա հայության 

խնդրին՝ որպես հնարավոր կոնֆլիկտային իրավիճակների զոհ կամ թիրախ:  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ    

Ներկայումս ՀՀ –ում սիրիահայերի հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են 

հետևյալ օրենքների ու իրավական ակտերի շրջանակներում: 

ա/ «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքը 

բ/ «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքը,  

գ/ «Քաղաքացիության մասին»  ՀՀ օրենքը ,  

 դ/ «Փախստականների կարգավիճակի մասին»  1951 Ժնեևի կոնվենցիան, և 1967 

արձանագրությունը, որոնք ընդունվել և ճանաչվում են ՀՀ կողմից:  

 «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է ապաստանի ու 

փախստականի կարգավիճակի տրամադրման հարցերը, սահմանում չափանիշները, 

համապատասխան կարգավիճակի իրավունքներն ու պարտավորությունները:  Ըստ 

միջազգայնորեն ընդունված պրակիկայի` նաև ՀՀ կողմից ընդունված, «փախստական» 

կարգավիճակ տրվում է քաղաքացիության երկրում կյանքի համար վտանգավոր 

պայմանների, դրա հետևանքով երկիրը լքելու/պետական սահմանը հատելու/  ու այլ երկրում 

ապաստանի իրավունք հայցելու դեպքում:  Օրենքը սահմանում է, որ ապաստան հայցողները 

տեղավորում են ժամանակավոր կացարանում, ուր ապահովվում է նրանց սննդի և այլ 

խնդիրները հետ կապված հարցերը:  

Փախստականներին և ապաստան հայցողներին օրենքը տրամադրում է նույն 

իրավունքները, ինչ ՀՀ –տարածքում օրինական հիմքով  բնակության իրավունք ունեցող 

օտարերկացիներին, իսկ սոցիալական, տնտեսական, առողջապահական, 

ձեռնակատիրական ու կրթական ոլրոտում/ընդհանուր կրթության/ նույն իրավունքները ինչ 

ՀՀ քաղաքացիները: 

Սեփականության հետ կապված, օրենքը սահմանում է, որ ապաստան հայցողները և 

փախստականները շարժական գույքի ձեռքբերման, տեղափոխման, անշարժ գույքի 

վարձակալության հետ կապված, ինչպես նաև գույքային այլ իրավահարաբերություններում 

օգտվում են Հայաստանի Հանրապետությունում օտարեկրյա քաղաքացիների համար 

նախատեսված նույն իրավունքներից:29  

                                                           
28 Իսրայելի, Հունաստանի, Գերմանիայի սփյուռքային քաղաքականությունը հստակորեն ցուցում է 

հայրենադարձության և ներգաղթի առաջնայնությունը: Իսրայելի քաղաքականությունը ամբողջապես հիմնված է 

ներգաղթի կազմակեպման ու խրախուսման վրա: 
29 Հոդված19: 
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքը սահմանում է նաև բնակչության 

զանգվածային ներհոսքի դեպքում ՀՀ կառավարության կողմից ժամանակավոր 

պաշտպանության տրամադրում, որի դեպքում այդ բնակչությունը ևս օգտվում է ապաստան 

ստացած փախստականներին տրամադրվող իրավունքներից ու պարտականություններից: 

Սակայն, ըստ օրենքի, ժամանակավոր պաշտպանության տրամադրումը, տարածվում է ՀՀ 

սահմանակից պետությունների վրա, որի քաղաքացիները լքել են երկիրը: Միևնույն 

ժամանակ, ինչպես արդեն նշել էինք, օրենքը չի սահմանում «զանգվածային ներհոսք» 

հասկացությունը: 

Պետք է նկատել, որ ապաստանի իրավունք և փախստականի կարգավիճակի 

տրամադրման գործընթացը անհատական է և պատկան մարմինների կողմից քննվում ու 

որոշում է ընդունվում անհատական կարգով` յուրաքանչյուր դիմումի հիման վրա: ՀՀ ում 

տևում է մոտ երեք ամիս:  

Ի տարբերություն դրա` ժամանակավոր պաշտպանության տրամադրումը 

իրականացվում է կոլեկտիվ ձևով` համապատասխան կառավարական որոշմամբ: 

Միջազգային պրակտիկայում այն բավական տարածված միջոց է, երբ երկրները բախվում են 

զանգվածային ներհոսքի հետ և տվյալ պարագայում փախստականի կարգավիճակի 

տրամադրումը ժամկետային, վարչարարության առումով կարող է անարդյունավետ լինել, և 

ընդունում են նման որոշումներ` համապատասխան չափանիշներով: Այդ չափանիշները 

սահմանում է յուրաքանչյուր պետություն:  Այս համատեքստում երկրներն իրենց 

առաջնահերթություններից ու տարբեր մոտեցումներից ելնելով կոլեկտիվ ներհոսքի կամ որևէ 

խմբի համեմատաբար զանգվածային առկայության պարագայում կարող են սահմանել նաև 

դե ֆակտո փախստականի կարգավիճակ: Թե' դե ֆակտո փախստականի, թե' ժամանակավոր 

պաշտպանության տրամադրումը իր մեջ երկրի կողմից այդ խմբի դեպի իր ծագման երկիրը 

վերադարձի հնարավորության կամ խրախուսման ենթատեքստ է կրում (կարգավիճակի 

ժամանակավորությունը, ոչ բոլոր իրավունքներից օգտվելու հնարավորությունը` դե ֆակտոի 

դեպքում, և այլն) ի տարբերություն դե յուրե փախստականի կարգավիճակի, երբ անձն 

ապաստանի երկրում օգտվում է իր կարգավիճակից բխող բոլոր իրավունքներից:  Օրինակ` 

Ավստրիան 1990ական թթ. հարվսլավական պատերազմի հետևանքով իր մոտ ապաստանած 

բոսնիացի փախստակնների համար մշակեց ու ներդրեց փախստականի դե ֆակտո  
կարգավիճակ, որը ներառում էր միայն կացություն և սոցիալկան ապահովություն՝ առանց 

աշխատանքի իրավունքի: Սկզբանապես այն չէր տրամադրում երկարատև ինտեգրացիոն 

աջակցություն կամ աշխատանքի իրավունք:30  

 «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է «ժամանակավոր 

պաշտպանության» կարգավիճակի տրամադրումը զանգվածային ներհոսքի դեպքում ՀՀ 

սահմանակից երկրներից, սակայն որևէ չափանիշ կամ իրավական ակտ չկա «զանգվածային 

ներհոսք» հասկացության սահմանման համար:31 Այդ առումով կարելի է, ըստ իրավիճակների,  

                                                           
30 Susanne Binder, Wil I go back or not? I don't know» Bosnian refugees in Austria-the exeple of parents nd children of the 

day-care centre «Schmetterinling-Leptier»/Butterfly/in Vienna, Refugee Studies and Poitics.Human Dimensions and 

Research Perspectives, /ed. Susanne Binder, Jelena Tošić/ WUW Univerität, 2003.  Pp. 67-69. 
31 Տե՛ս նաև What is the impact of the Syrian crisis on migration governance of the Republic of Armenia?. pp. 2-3 http: 
//www.migrationpolicycentre.eu/docs/policy_brief/PolicyBrief-Armenia-2013.pdf 
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ընդունել, օրինակ՝  ժամանկագրական սահմանները, ծագման երկրի քաղաքացիությունը, 

երկիր մուտք գործելու ուղին և այլն: 32 

Խմբային կատեգորիզացիան ու թիրախավորումը պետությանը հնարավորություն է 

տալիս սահմանել այլ իրավունքներ, արտոնություններ, որոնք օրենքներով նախատեսված 

չեն: Այդ առումով դե ֆակտո խմբային որոշակի կարգավիճակի շնորհումը ավելի ճկուն ու 

արագ մեխանիզմ է հանդիսանում, սակայն այստեղ պետության որոշելիքն է, թե այն 

տրամադրվում է հետագայի մշտական կեցության հեռանկարով (տվյալ պարագայում, 

բնականաբար պետք է արտնություններ տրամադրվեն), թե՞ հետդարձի խրախուսմամբ: 

Սիրիահայերի հետ կապված խնդիրների համատեքստում հետաքրքական է խմբային 

կատեգորիզացիայի մոտեցումը և այդ սահմաններում քաղաքականության թիրախավորման 

հնարավորությունը, որն արդեն պայմանավորված է տվյալ պետության 

առաջնահերթություններով ու մոտեցումներով:   

ՀՀ կառավարության որոշումները որոնք վերաբերում են սիրիահայերին, 

կատեգորիզացվում են միայն որպես  «Սիիրայի արաբական հանրապետության ազգությամբ 

հայ քաղաքացիներ»,  իսկ որոշումները վերաբերում են ու գործում են հենց այն ժամկետներից, 

երբ կայացվել են որոշումներև: Սիրիահայերի հետ կապված  որոշումներն ընդունվել են 

տարբեր ժամանակշրջաններում  2012-2013թթ., որը խոսում է գործընթացի դինամիկայի, բայց 

ոչ թիրախավորված ու հստակ մոտեցման: Դրա հետևանքով, ասենք որոշակի հատված 

կատարել է պետական տուրքի կամ ուսման վճարումներ, որոշակի հատված` ոչ և այլն:  

Միևնույն ժամանակ պետական որոշումների մի մասը ժամնակավոր է, սակայն 

երկարացվում է, օրինակ՝ ԲՈՒՀա-ական ուսման վարձավճարների մասին33, վարորդական 

իրավունքների փոխանակման և այլն:  

Օրինակ՝ «Սիրիայի արաբական հանրապետության ազգությամբ հայ քաղաքացիների 
վարորդական իրավունքի վկայականները փոխանակելու մասին»34, որի համաձայն 

համապատասխան պետական տուրքի վճարմամբ փոխանակվում էին ՀՀ վարորդական 

իրավունքի վկայականներով, մեկ տարի ժամկետով, որի ընթացքում պետք է որոկավորման 

քննություն հանձնեին ու համապատասխան ձեռք բերեին նոր վկայականներ: Որոշումը 

                                                           
32Օրինակ՝ Ավստրիան 1990ական թթ. հարվսլավական պատերազմի հետևանքով իր մոտ ապաստանած 

բոսնիացի փախստակնների դե ֆակտո  կարգավիճակի կատեգորիզացիայի և կացության իրավունքի 

չափանիշներ էին համարվում ա) մեկնում բոսնիական պատերազմական գոտուց, բ) բոսնիա-հերցեգովինական 

քաղաքացիոթյուն/ազգություն գ) երրորդ երկրում ոչ ավել քան երկու շաբաթ մնալ կամ կանգ առնել  դ) Ավստրիա 

մուտք գործելու ժամկետը`  1992  ապրիլի 1ից մինչև 1992  հուլիսի 1ը: 

Susanne Binder, Wil I go back or not? I don't know» Bosnian refugees in Austria-the exeple of parents nd children of the 

day-care centre «Schmetterinling-Leptier»/Butterfly/in Vienna, Refugee Studies and Poitics.Human Dimensions and 

Research Perspectives, /ed. Susanne Binder, Jelena Tošić/ WUW Univerität, 2003.  Pp. 67-69. 

 
33 Ուսման վարձավճարներև փոխհատուցում են ՀՀ-ն և տարբեր կազմակերպությունները՝ «Հայաստան» 

հիմնադրամ, ՀԲՄԸ,  «Գալուստ Կյուլպենկյան» Հիմնադրամ: Համառոտ տեղեկանք սիրիահայերի 

հիմնախնդիրների մասին, ՀՀ Սփյուռքի նախարարութուն, 2014, մայիս: 
34 ՀՀ կառավարության որոշում,  օգոստոսի 23, 2012 N 1106 
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տարածվում էր մինչև 2012 դեկմբերի 31ը ծագած հարաբերությունների վրա և ուժի մեջ էր 

մտնում 2012 օգոստաի 23 -ից:  

«Սիրիայի արաբական հանրապետության ազգությամբ հայ քաղաքացիների կողմից 
«ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ՀՀ ներկրված ապրանքների նկատմամբ 
կիրառված «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետների երկարաձգումը  
թույլատրելու մասին»:35 Ըստ այդ որոշման` թույլատրվում է Սիրիայի Արաբական 

Հանրապետության՝ ազգությամբ հայ քաղաքացիների կողմից Սիրիայի Արաբական 

Հանրապետությունից 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո «Ժամանակավոր ներմուծում» 

մաքսային ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ԱՏԳԱԱ 8702 և 8703 

ծածկագրերին դասվող ապրանքների նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում» 

մաքսային ռեժիմի ժամկետների երկարաձգումը` մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 
   

ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ 

Ըստ Փախստականների վերաբերյալ ժնևյան կոնվենցիայի` փախստականների 

ինտեգրումը ոչ միայն ներպետական, այլև կոնվեցիան ստորագրած երկրի համար 

միջազգային պարտավորություն է: Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածը ամրագրում է, որ «Անդամ 

պետությունները պետք է հնարավորության շրջանակներում նպաստեն փախստականների 

ասիմիլյացիային և նատուրալիզացիային։ Նրանք մասնավորապես պետք է ձեռնարկեն բոլոր 

ջանքերը նատուրալիզացիայի ընթացակարգերը արագացնելու համար և նման 

ընթացակարգերի համար գանձվող վճարումները և ծախսերը հնարավարության 

շրջանակներում նվազեցնելու համար»։ 

Ըստ ՄԱԿ Փախստականների գծով Գերագույն հաձնակատարի գրասենյակի կողմից 

մշակված  «Վերաբնակեցման ձեռնարկի» փախստականների ինտեգրման ծրագրերի 

կենտրոնական նպատակները պետք է լինեն ՝ 

1. վերականգնել անվտանգությունը, վերահսկելիությունը և սոցիալ-տնտեսական 

անկախությունը՝ ապահովելով ելակետային պահանջները, նպաստելով տեղական 

հասարակության հետ կոմունիկացիային և վերջինիս ընկալմանը, 

2. զարգացնել ընդունող հասարակությունում դրական ապագա վերակառուցելու 

ունակությունը, 

3. նպաստել ընտանիքների վերամիավորմանը և վերականգնել ընտանիքների 

ներսում գոյություն ունեցող աջակցման կապերը, 

4. նպաստել օգնություն տրամադրելուն ունակ կամավորների և մասնագետների հետ կապերի 

հաստատմանը, 

5. վերականգնել վստահությունն առկա քաղաքական համակարգերի և գործակալությունների 

նկատմամբ և նպաստել մարդու իրավունքների ինստիտուտին և օրենքի գերակայությանը, 

6. նպաստել մշակութային և կրոնական միասնությանը և վերականգնել կապերը և խթանել 

մասնակցությունը համայնքային, հասարակական, մշակութային և տնտեսական 

համակարգերում՝ գնահատելով բազմաձևությունը, 

7. պայքարել ռասիզմի, խտրականության և այլատյացության դեմ և կառուցել հյուրընկալ 

հասարակություններ, 

                                                           
35 ՀՀ կառավարության որոշում, հոտեմբերի 31,  2013, N 11-99Ա 
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8. խթանել ամուր և կայացած փախստականների համայնքների և փախստականների 

վստահելի առաջնորդության զարգացմանը, 

9. ստեղծել պայմաններ, որոնք նպաստում են բոլոր վերաբնակեցված փախստականների 

ինտեգրացիոն պոտենցիալի զարգացմանը՝ հաշվի առնելով տարիքի, սեռի, ընտանեկան 

կարգավիճակի և նախկին փորձի առանձնահատկությունները։36 

Եթե այս երաշխավորություններն ու առաջադրած չափանիշներն ունեն գործնական 

նշանակություն ինետգրացիոն քաղաքականության մշակման առումով, ապա 

մասնագիտական գրականության մեջ  փոքրամասնությունների ու փախստակնների 

ինեգրացիան քննարկվում է տեսական երկու մոդելների շրջնակում: ա) մշակութային 

գործընթացների ու ակուլտուրացիայի շրջանակներում, երբ տեղի է ունենում տարբեր 

մշակույթների ներթափանցում, որի դեպքում նոր խումբը պահպանում է իր մշակութային 

ինքնությունը` ակտիվ ներգրավելով տվյալ հասարակության լայն սոցիալական կյանքին բ) 

ֆունկցիոնալ –հատուկ սոցիալական իրավունքների, հասարակության մեջ ինտեգրելու 

սոցիալական ինստիտուտներ, բնակավորում, լեզվական ուսուցում, աշխտանքային շուկայի 

մասնակցություն և այլն:37 

Ներկայումս ինքընակալումների առումով ՀՀ-ում սիրիահայերերի խումբը միջանկյալ 

մի վիճակում է.  Սիրիա, թե՞ Հայաստան, թե…Այդ անորոշությունը ուղղակիորեն ազդում է 

իրենց իսկ կողմից իրենց հետագա կյանքը պլանավորվելու ընթացքի վրա, թեև ներկայումս 

կա  ՀՀ-ում մնալու միտում, սակայն դա պայմանավորված է ոչ թե ՀՀ համապատասխան 

քաղաքականությամբ, այլ Սիրիայում պատերազմական իրավիճակի 

շարունակականությամբ:  

Միևնույն ժամանակ ՀՀ պաշտոնական դիսկուրսը՝ չի օգտագործում  «հայրենադարձ» 

տերմինը38, ինչն ուղղակիորեն պետության կողմից պարտավորություններ է ենթադրում 

նրանց  հետագա կյանքը Հայաստանում պլանավորելու ընթացքի հետ կապված: Չի 

օգտագործվում նաև «փախստական» տերմինը, թերևս վերը նշված պատճառով, որը 

ենթադրում է պետության կողմից համապատասխան սոցիալական պարտավորություններ: 

Պետք է նշել նաև, որ սիրիահայերն իրենք ևս իրենց հայրենադարձ չեն համարում՝ նշելով, որ 

հայրենադարձությունը կամավոր գործընթաց է, իսկ իրենց ներկա իրավիճակը 

հարկադրական տեղափոխման հետևանք է, չեն համարում նաև «փախստական» (այդ 

տերմինի իրենց մոտ բացասական ընկալման հետևանքով, որը նույնականանում է 

ճամբարների, դեգերումների հետ այլ) իմաստով, բնութագրում են իրենց «գաղթական» կամ 

«սիրիահայ»:  Այնումանայնիվ, եթե խմբի ինքնըկալումները ինքնին հետաքրքրական են 

մշակութային ու սոցիալական առումով, ապա պետական քաղաքականության խնդիրը 

թիրախավորման առումով պարզ ու հստակ պետք է լինի, թե ում է ուղղված 

                                                           
36 UNCHR Resettlement Handbook (2011). http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b35e0.html 
37 Maja Korać, Dilemas of Integration: A case study of refugees from the post Yugoslav states in Rome, in “Refugee Studies 

and Poitics.Human Dimensions and Research Perspectives, /ed. Susanne Binder, Jelena Tošić/ WUW Univerität, 2003.  Pp. 

27-29. 
 
38 «Հայրենադարձ» տեմինը գործածում է «Պանարմենիան մեդիա գրուպի» կողմից «Արմենիա» 

հեռուստաընկերությամբ ՀՀ –ում հաստատված սիրիահայերի բիզնեսի գովազդային հոլովակում: Ստացվում է, 

որ «հայրենադարձ» են նրանք, ովքեր ներդում են կատարել կամ տնտեսական գործունեություն ծավալել:  
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քաղաքականությունը, ինչ նպատակ է հետապնդում և դրան հասնելու առումով ինչ խնդիրներ 

են լուծվում: Անշուշտ, դա չի նշանակում, թե պաշտոնական դիսկուրսը անպայման որևէ 

տերմին պետք է օգտագործի, սակայն քաղաքականությունը պետք է ունենա 

համապատասխան բովանդակություն թիրախավորման ու հեռանկարի առումով՝ լինելով 

համարժեք լինի իրավիճակին ու այն խնդիրներին, որոնց լուծումն ապահովում է որոշակի 

նպատակի իրականացում:39  

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ  
ՀՀ-ում սիրիահայերի ինտագրացիայի հետ կապված հիմնախնդիրները կարելի 

բաժանել երկու խմբի ա) հիմնախնդիրներ, որոնք բնութագարական են այս խմբին, բ) 

հիմնախնդիրների, որոնք բնութագրական են ողջ հայաստանյան իրականությանը և 

դրսևորվում  են նաև սիրիահայերի պարագայում:  

բ/ Բնակավորում/կացարան:  

Բնակավորման/կացարանի հարցը ՀՀ-ում հաստատված սիրիահայերի կարևոր 

հիմնախնդիրներից է:  Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ ՀՀ Սփյուռքի նախարարությանն ու 

«Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող» ՀԿին դիմել է 911 ընտանիք, 3500 անդամով, 

ժամանակավոր կացարանով կամ վարձի փոխհատուցմամբ ապահովելու խնդրանքով,  

միևնույն ժամանակ 24 ընտանիք բնակվում է անհատ բարերարների բնակարաններում, իսկ 

72 –ը Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու հյուրատանը:40  

Միևնույն ժամանակ ՄԱԿը իրականացնում է սոցիալապես խոցելի ընտանքիների 

բնակարանների վարձի փոխհատուցման ծրագիր 6 -ամսյա ժամկետով:  Ըստ էության 

սիրիահայերի գերակշիռ մեծամասնությունը բնակվում է վարձով: Ակնհայտ է, որ այս 

իրավիճակը չի կարող երկար շարունակվել. «սիրիահայերի դրամները վերջանում են», որի 

հետևանքով նաև տեղի են ունենում հաճախակի տեղափոխումներ: 

Կացարանի հարցը այն խնդիրն է, որի լուծումը կարող է ապահովել ՀՀ-ում 

սիրիահայերի մշտական կացության հեռանկարը. «մարդ կա, ասում է թող ես հաց ու պանիր 
ուտեմ, բայց որ տուն լինի կմնամ», կամ «որ տուն լինի կմնամ»:  

                                                           
39 Օրինակ որոշ ծրագրեր չեն իրականացել հենց այն պատճառով, որ դրանց հիմքում բացակայել է առկա 

իրավիճակի, խմբի փաստացի կարգավիճակի համարժեք ընկալումը. օրինակ՝ սիրիահայերի տոնավաճառ 

կազմակերպելը, որը նախատեսում էր սիրիահայերի արտադրանքի/ապրանքների վաճառք սկզբնապես 

տարածքների անվճար, այնուհետև վճարովի պայմանով.  նախ՝ որպեսզի այն գործեր մարդիկ պետք է որոշակի 

վստահություն ունենային ՀՀ-ում հաստատվելու հեռանկարի առումով, որպեսզի համապատասխան ներդումներ 

անեին, սակայն ՀՀ-ում իրավիճակի անծանոթությունը, առեօրեական բազմաթիվ խնդիրների լուծումների 

անհրաժեշտությունը, հեռանկարների անորոշությունը մարդկանց հարկադրում է առավել սպասողական մնալ 

ու նախապատվություն տալ վարձու աշխատանքին: Ինչպես նշեց բանասացներից մեկը. իրենք դեռ չգիտեն 

այստեղի օրենքները, կարգերը, թե «ինչքան կթողնեն առաջ գնալ» այդ իսկ պատճառով նախապատվությունը 

տալիս են վարձու աշխատանքին: Միևնույն ժամանակ ծրագրերի կազմման հիմքում պետք է ընկած լինի խմբի 

փաստացի փախստականական կարգավիճակի ընկալումը, որոնք աջակցության ու պաշտպանվածության 

կարիք ունեն, այլ ոչ թե առավելապես դիտարկվեն որպես ներդրողներ. Անշուշտ, ներդրողները ևս 

պաշտպանվածության խնդիր ունեն, սակայն դա այլ խնդիր է:   
40 Համառոտ տեղեկանք սիրիահայերի հիմնախնդիրների մասին, ՀՀ Սփյուռքի նախարարութուն, 2014, մայիս: 

Միևնույն ժամանակ 14 ընտանիք բնակվում է Դարբնիկում (իրաքահայերի շենքում, որը գտնվում է միգրացոին 

ծառայության հաշվեկշռում), իսկ 5 ընտանիք միգրացիոն ծառայության հանրակացարանում:  
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Այս խնդիրների լուծման համար ՀՀ-ն ձեռնարկեց «Նոր Հալեպ» թաղամասի կառուցման 

ծրագրիր41, որն ըստ էության նախատեսվում էր իրականացնել սիրիահայերի կամ տարբեր 

կազմակերպությունների, հիմնադրամների, անհատների նվիրատվությունների միջոցներով, 

իսկ ՀՀ կառավարությունը տրամադրել էր միայն տարածք «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները 

համակարգող խորհուդ» ՀԿ -ին ծրագիրը իրականցնելու նպատակով: Շատ սիրիահայեր 

ցուցակագրվել են ծրագրին (ինչը խոսում է ՀՀ-ում հաստատվելու միտումի մասին), սակայն 

հույսով, որ կառուցվելու է պետական կամ այլ հանրային միջոցներով, սակայն ըստ էության 

ծրագիրը չի իրականանում. նախ այն կազմելու ու գործարկելու առումով հաշվի չէր առնվել 

այն հանգամանքը, որ սիրիահայերը պատերազմի հետևանքով հարկադրական 

տեղափոխվածներ են, դե ֆակտո փախստականներ,  սուղ ֆինանսական միջոցներով42 ու ի 

վիճակի չեն համպատասխան ներդրում կատարել, ինչպես նաև դեռևս վերջնականապես չեն 

կողմնորշվել ՀՀ ում հաստատվելու առումով ու այդ պայմաններում պահանջել սիրիհայերից 

անհատական ֆինանսական ներդումներ անել, արդյունավետ չէր  կարող լինել:   

Այդ իսկ պատճառով հաշվի առնելով խմբի դե ֆակտո  կարգավիճակը ներդրումային 

այդ ծրագրից պետք է անցում կատարել սոցիալական բնակարանաշինությանը կամ 

բնակավորմանը ՀՀ պատասխանատվությամբ:  Դա կլիներ այն գործոններից մեկը, որը 

կազդեր խմբի ՀՀ- ում հաստատվելու որոշման վրա՝ համապատասխան հեռանկարի 

ձևավորման ուղղությամբ: Ինչպես ցույց է տալիս մեր գրանցած նյութը, կացարանային 

ապահովածությունը այն հիմնական խնդիրն է, որ կկապի ներգաղթյալներին Հայաստանի 

հետ՝ մշտական կացության հեռանկարով: 

Ինչպես նշում է մեր բանասացնեից մեկը, որը կուզենար մնալ Հայաստանում, միգուցե 

տրամադրեին բնակարանը, ու իրենք ինչքան վարձ են տալիս Երևանում, այդքան գումար 

տային պայմանով, որ տարիներ հետո այն իրենցը լիներ: 

Բնակավորման հարցում սիրիահայերի պարագայում պետք է անցում կատարվի ՀՀ -

ում հստակորեն բնակավորման քաղաքականությանը. նախ` կոնֆլիկտը դեռ շարունակվում 

է, և երկրորդ՝ մարդասիրական ծրագրերի ռեսուրսները նույնպես ժամանակավոր են:43 

Առհասարակ, ՀՀ-ն, պետք է նորից վերսկսկի 2009թ. ընդհատված փախստականներին 

բնակարաններով ապահովման գործընթացը՝ գործնականում ապացուցելով սեփական 

հայերնակիցների նկատմամբ պատասխանատվություն ունենալու ձգտումը, երկրորդ` 

ամբողջացնելու փախստականների նկատմաբ վարվող քաղաքականությունը՝ առանց 

տարանջատելու ադրբեջանահայ կամ սիրիահայ: Նման ծրագրի իրականացումը 

                                                           
41 ՀՀ կառավարության որոշում, 2013 թվականի 6 հունիսի N 656-Ն, 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=84044 
42 Որպեսզի համապատասխան ներդում կատարվի, օրինակ պետք է վաճառվի Սիրիայում բնակարանը, սակայն 

պատերազմական պայմաններում համպատասխան գնով վաճառքը կամ առհասարակ վաճառքը ըստ էության 

անհնար է: Սա այն դեպքում, երբ մարդ հստակ որոշել է հաստատվել ՀՀ ում, սակայն  իրավիճակի 

անորոշությունը հարկադրում է մարդկան ձեռնպահ մնալ նման ներդրում կատարելուց: Երկրորդ` դրամական 

խնայողությունները ծախսվում են ՀՀ –ում տան վարձավճարենրի, կեցության, սննդի հարցերի հոգալու համար և 

բնականաբար նման ներդրում անելը բարդ է դառնում: Նույնիսկ այն սիրիհայերը, որոնք ունակ են 

համպատասխան ներդրում կատարելուց, իրենք ևս ձեռնպահ են մնում ծրագրին մասնակցելուց տարեբ 

պատճառներով (Երևանից հեռավորության, ենթակառուցվածքների բացակայության և այլ պատճառներով):  
43 Օրինակ՝ ՄԱԿի -ի կողմից տան վարձերի փոխհատուցման ծրագիրը տևում է 6 ամիս:   
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հնարավորութուն կտա նաև բեռնաթափել ՀՀ միգրացիոն ծառայության հանրակացարանյին 

ֆոնդը ու ունենալ համապատասխան ենթակառուցվածքներ՝ դիմագրավելու ապագա  

իրավիճակներին: 44  

 

դ/Կրթություն 

 

Կրթությունը ինտագրացիոն կարևոր օղակներից է: Այս այսպարզում ՀՀ կողմից 

իրականացվել են հետևյալ քայլերը. սիրիական ծրագրով «Կիլիկյան» դպրոցի բացում, որը 

գործեց մեկ ուսումնական տարի, սիրիացի երեխաների ներգրավում ՀՀ հանրակրթության  

համակարգ (փաստթղթերի ճանաչում, տեղափոխում և այլն), մի շարք հիմնադրամների հետ 

մետեղ ԲՈՒՀ ական համակարգում ուսման վարձի փոխհատուցում, արևելահայերեն և 

ռուսերեն լեզուների դասընթացների կազմակերպում:45  

2012-2013թթ. սիրիհայերի նախաձեռնությամբ և ՀՀ օժանադակությամբ գործած 

«Կիլիկյան» դպրոցը ինտեգրացիոն առումով արդյունվետ չէր կարող լինել բացառապես 

լինելով սիրիկան ծրագրով կրթական հաստատություն:  Դպրոցի բացումը խոսում է 

սիրիահայերի բարձր ինքնակազմակերպվածության մասին, սակայն ցույց է տալիս գոնե այդ 

փուլում  ՀՀ կողմից ինտեգրացիոն հեռանկարի բացակայությունը:  

ՀՀ ԿԳՆ առնվազն պետք է համապատասխան ծրագիր իրականացներ այդ դպրոցում՝ 

նախապատրաստական դասընթացների և այլնի միջցով, որպեսզի հետագայում սիրիահայ 

աշակերտները դյուրությամբ ներգրավեին ՀՀ հանրակրթական համակարգ: Միևնույն 

ժամանակ «Կիլիկյան» դպրոցի բացումը հանգեցրեց նրանք, որ ՀՀ հանրակթական 

համակարգում արդեն ներգրաված սիրիահայ աշակերտները տեղափոխվեցին «Կիլիկյան» 

դպրոց: Ըստ էության «Կիլիկյան» դպրոցը պետք է ապահովեր սիրիահայ երեխաների 

կրթական շարունակականությունը և ՀՀ կրթական համակարգին ներգավելու 

նախապատրաստությունը, ինչը սակայն ՀՀ կողմից համապատասխան ծրագրի և հեռանկարի 

բացակայության պարագայում տեղի չունեցավ: 

ՀՀ հանրակրթական համակարգում սիրիահայ աշակերտների հիմնախնդնիրները 

հիմնականանում պայմանավորված են լեզվական խնդիրներով՝ որոշակի առարկաների հետ 

կապված, ինչպես նաև ՀՀ ու Սիրիայի կրթական համակարգերի տարբերությամբ: Խնդիրն այն 

է, որ Սիրիայում հայ աշակերտները դպրոցական հիմնական առարկաներն անցել են 

արաբերեն,  հայագիտական բաղադրիչը ներառել է միայն հայոց լեզու (շաբաթականն՝ 4 ժամ) 

և կրոն (շաբաթական՝ 2ժամ) առարկներն են միայն հայերեն եղել46, իսկ հայախոսությունն 

(արևմտահայերեն) էլ  տարածված է եղել հիմնականում ընտանեկան շրջնակներում:  

Այս համատեքտում ՀՀ հանրակրթական համակարգում ներառավելը բնականաբար 

որոշակի հիմնախնդիրների պետք է առաջբերեր, և' կրթական,  և' մանկավարժական 

առումով:  

                                                           
44 Սոցիալական կացարանները կամ բնակարանները սովորաբար տրամադրվում են օգտագործման 

իրավունքով, որոշակի ժամկետասին երաշխիքներով և այլն:  
45 Համառոտ տեղեկանք սիրիահայերի հիմնախնդիրների մասին, ՀՀ Սփյուռքի նախարարութուն, 2014, մայիս: 
46 Ա. Փաշայան, Լ. Հարությունյան, Սիրիայի հայ համայնքը. Արիդի հիմնախնդիրներ, Երևան, 2011, էջ. 31:   
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Բարդութուններ է առաջանում հիմնականում  ոչ հայագիտական առարկների, 

մասնավորապես՝ բնագիտական բաղադրիչի հետ կապված՝ պայմանավորված հայերեն 

տեմինաբանության, գիտական շարադրանքի լեզվի հետ և այլն: Աշակերտների հայերեն 

իմացությունը, որը մեծամասամբ կենցաղային է, (այլն էլ արևմատահայերեն), 

հնարավորութուն չի տալիս լիարժեք յուրացնելու դրանք:47 

Լեզվի բարդության առումով խնդիրներ են լինում նաև հումանիտար բաղադրչիներ 

հետ կապված:  Օրիանակ՝ հասկանում են, սակայն չեն կարողանում վերաշարադրել կամ 

պատմել: Բարդություններ են առաջանում  նաև այն առարկաների հետ կապված, որոնք 

իրենք չեն անցել Սիրիայում ու այստեղ արդեն պետք է անցնեն, օրինակ՝ ռուսերեն, 

ֆրանսերեն կամ գերմաներեն:  

Վերը  նշված հիմնախնդիրները համակարգված լուծումներ առ այսօր չունեն, դա 

թողնված է ուսուցիչների կամ դպրոցների հայեցողությանը:  Միևնույն ժամանակ այս 

իրավիճակը, օրինակ՝  կարող է հանգեցնել սիրիահայ աշակերտների ցածր գնահատակների 

կամ արհեստական բարձր գնահատակաների:  Ինչպես նշեց ուսուցիչներից մեկը. «էս 
պայմաններում հատուկ ինչ որ քայլ չի արվում… Իրականում անհնարին էլ է, որ երեխեն 
ավագ դպրոց գա զրոյից, լեզվին տիրապետի, պատմություն սովորի, քերականություն սովորի, 
աբսուրդ է, չի կարողանում  ինքը: Ոնց որ ես գնամ Ֆրանսիա, ինձ դասարանում նստացնեն, 
ես հաջորդ օրվանից իրանց պատմությունն էլ, գրականություն էլ պատասխանեմ, ո՞նց կլինի» 
ու այս համատեքստում՝ «գնահատականը. մի բան դնում ենք: Ամեն մեկը իր խղճով, էլի: Ինչ-
որ մեկը [ուսուցիչ]կարող է փորձի աշխատացնի մի ձև, մեկը ասի ինչ ուզում ես արա…Իրենց 
նկատմամբ պիտի լինենք լավ, պիտի լավ վերաբերվենք, անբավարար չնշանակենք, անգամ 
լեզուն չիմացողին պիտի նշանակենք, դա նախարարի հրահանգն է»:  

 Ինչպես նշում է ծնողներից մեկը, վերը նշված բարդությունների պատճառով ինքն 

այցելել էր դպորցի տնօրեին, խնդրել, որ այդքան ցածր չնշականակեն, երեխան ոչ թե 

անընդունակ է, այլ չի հասցնում յուրացնել այդ ծավալը:  

 Խնդիրների լուծման ուղիներից մեկն էլ դառնում է այն, որ ծնողներն երկար ժամանակ 

են անցկացնում երեխաների հետ դասերը պատրաստելու համար: Եթե խնողներից մեկը 

ժամանակին Հայաստանում է ուսում ստացել, ապա դա համեմատաբար դյուրին կարող է 

լինել, իսկ եթե ոչ, կամ էլ արաբախոս է, ապա ըստ էության բավական բարդ խնդիր է դառնում 

ու արհեստական գնահատականներով կրթության հարցը չի լուծվում:  

 Խնդիրներից մեկն էլ նոր միջավայրում ադպտացիայի հիմնախնդիրն է, տարբեր 

«մշակույթների» բախումը, որը կարող է բերել օտարման և այլ բացասական երևույթների: Այդ 

իմաստով մանկավարժների դերը բավական մեծ է, սակայն, ըստ էության կրկին որևէ 

ուղեցույց կամ միասնական մեթոդ չկա խնդիրները կարգավորելու առումով՝ թողնված 

տնօրենների կամ ուսուցիչների հայեցողությունը: Ինչպես նշեց տնօրեններից մեկը, ինքն 

արգելել է դասի որպեսզի ժամանակ հայաստանցի աշակերտը ուղղի սիրիահային կամ 

նախօրոք համպատասխան բացատրական աշխատանք է տարել դասարանների հետ: 

                                                           
47 Այս պրոբլեմները հիմնականում վերաբերում են միջին և ավագ դպրոցի աշակերտներին:  
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 Երեխաների, աշակերտների ինտեգրացիայի խնդիրը բավական կարևոր ու նուրբ հարց 

է,  նախ այն առումով որ նրանք ռիսկային խումբ են, թե' տարիքային, թե' փաստացի 

կարգավիճակից ելնելով ու նրանց հաջող ինտեգրացիան գրավական կարող է լինել 

ընտանիքների մշտական կեցության հեռանկարի առւմով, իսկ հակառակ պարագայում՝ 

հանգեցնել մարգինալացմանը:  

 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:  Մանկավարժական 

հատուկ ուղեցույց տարբեր «մշակույթներ» ունեցող դասարաններ վարելու համար՝ թույլ 

չտալու կամ կանխելու համար օտարումներ կամ բացասական այլ երևույթներ: Դրա քայլերից 

մեկը կարող է լինել այդ դասարաններում պատմության կամ հասարակագիտության 

ժամերին անդրադառնալ Սիրիայի հայկական համայնքի պատմությանը, հնարավորություն 

տալ այդ երեխաներին ներկայացնելու սեփական «մշակույթը» և այլն:  

Պետք է նշել նաև որ բնագիտական առարկաների հայերեն չիմացության կամ թերի 

իմացության խնդիրը խոչընդոտ է նաև հայաստանյան բուհական համակարգ ընդունվելու 

առումով այն երիտասարդների համար, որոնք ցանկանում են մասնագիտանալ այդ 

ուղղությամբ: Հետևաբար լեզվական ինտեգրացիոն համապատասխան ծրագիր պետք է լինի 

նաև ուսանողների համար, որոնք ընտրել են տվյալ մասնագիտությունը, որպեսզի դա 

խոչընդոտ չլինի Հայաստանում ուսանելու առումով:48 

Ինտեգրացիոն կրթական քաղաքականությունը պետք է լինի թիրախավորված ու 

տարեբարկված՝ հաշվի առնելով տարիքային, մասնագիտական ու բովանդակային տարբեր 

գործոններ:49  

  

                                                           
48 Ինչպես նշեց բանասացներից մեկը, ինքը ցանկություն ուներ մագիստրոսական ուսումը շարունակել 

Հայաստանում, սակայն հայոց լեզվի համապատասխան իմացաւթյան մակարդակը թույլ չտվեց դա 

իրականացնել: 
49 Իրականացվել են որոշ նախաձեռնոթյուններ, որոնք գոնե մեր նյութի շրջանակներում, որևէ կերպ 

պահանջված չեն սիրիահայերի կողմից: Օրինակ` Երևանի Ս. Շահումյանի անվան դպրոցում ՀՀ Սփյուռքի 

նախարարության կողմից ՄԱԿի ու “Ռուսսոտրուդնիչեստվայի” օգնությամբ ռուսերեն լեզվի դասընթացներ 

կազամակերպելը: ՀՀ-ում ինտեգրացիոն քաղաքականությունը պետք է ընդգրկի խմբին կամ անհատին 

հայաստանյան իրականության մեջ ներառելը՝ բացառապես պետական լեզվի շրջանակներում: Ռուսերեն լեզվի 

դասընթացների կազմակերպումը, կարծում ենք, պայմանավորված է եղել քաղաքական մոտիվներով, ոչ թե 

սիրիահայերի ինտեգրացիոն պահանջմունքներից ելնելով: Ամեն դեպքում «Ռուսսոտրուդնիչեստվան» կարող էր 

առաձին կազմակերպել ռուսերեն լեզվի դասընթացներ՝ (եթե իհարկե պահանջակը կար) տեղեկացնելով 

սիրիահայերին, ու ոչ թե դա լիներ ՀՀ իշխանութունների ու ՄԱԿի հետ համատեղ՝ որպես ինտեգրացիոն 

քաղաքականության բաղադրիչ: Առհասարակ, պետական ինտեգրացիոն քաղաքականության լեզվական 

բաղադրիչը պետք է հիմնված լինի մասնագիտական մոտեցումների հիման վրա՝ երկրի օրենքների ու 

Սահմանադրության շրջանակում: Ինչ վերաբերում է պահանջարկին, ապա «Repat Armnia»ի կազմակերպած 

ռուսաց լեզվի դասընթացը չի կայացել, խումբ չձևավորվելու պատճառով: 
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Մարդասիրական ծրագրեր  

Սիրիահայերի հետ կապված տարեբ մարդասիրական ծրագրեր են կան, որոնց մի 

մասը միտված է առաջնային օգնությանը, մյուս մասը՝ ինտեգրացիոն գործընթացների 

աջակցությանը:  

Միջազգային ծրագրերն իրականացում են հիմնականում «Սիրիհայերի 

հիմնախնդիրները համակարգող խորհուրդ», «Առաքելություն Հայաստանի» ՀԿ-ը, Հայկական 

Կարմիր Խաչը և Հայկական Կարիտասը:  

Պարենային աջակցության ծրագրեր են իրականացրել Քուվեյթը (100 հզ ԱՄՆ դոլար), 

UN WFP: Հայկական Կարմիր Խաչը և Հայկական Կարիտասը իրականացնում են 

սոցիալական աջակցության ծրագրեր՝ 600 հզ. եվրոյի սահմաններում, իսկ Առաքելություն 

Հայաստանը  ՄԱԿ-ի հետ համատեղ բնակարանների վարձի փոխհատուցման 6 ամսյա, 

ինտեգրացիոն աջակցության ծրագրեր:  Բացի միջազգային ծրագրերից, մարդասիրական 

ծրագրերն են իրակացրել ՀԲԸՄ, Գ. Կյուլպանկյան հիմնադրամը (ՀՀ բուհերում սիրիահայ 

ուսանողների վարձի փոխհատուցում), Հայաստան հիմնադրամը, Քուվեյթը՝ 100 հազար 

դոլլար կրթական ծրագրերի համար:  Սիրիահայ երեխաների համար ծրագրեր են 

իրականացրել UNICEF, Save the Children, World Vision կազմակերպությունները: 

Պետք է նշել, որ այս ծրագրեը հիմնականում միտված են եղել առաջնային օգնության 

կամ աջակցության տրամադրմանը՝ որպես իրավիճակի կարճատև լուծումներ, դրանց մի 

մասը՝ հատկապես պարենային, բնակվարձի, ուսման վարձավճարների ծրագրերը 

ժամանակավոր բնույթ են ունեցել և ունեն: Այդ իսկ պատճառով կարծում ենք, կարճատև 

լուծումների փուլից պետք անցենլ երկարատև լուծումներ նախանշող ծրագրերի 

իրականացմանը:  

 Իրավական, սոցիալական, տնտեսական հիմնախնդիրներ 

Այս ոլորտներում առկա հիմնախնդիրներն են, որոնք հիմնականում  հստակ ցուցիչ են 

դառնում ոչ միայն սիրիահայերի, այլև հայաստանյան ներկա համապատասխան 

իրողությունների հետ կապված լայն առումով: Այդ իսկ պատճառով այս հիմնախնդիրների 

երևակումը սիրիահայերի հետ կապված մի կողմից ցցուն կերպով ցույց է տալիս այն 

հիմնախնդիրները, որոնք առկա են հայաստանյան իրականության մեջ, մյուս կողմից այդ 

հիմնախնդիրների հետ բախումը դառնում է նաև ինտեգրացիայի մի ցուցիչ՝ հայաստանյան 

իրականության մեջ սոցիալական ներգավվածության առումով: Պետք է նշել, որ ակտիվ 

սոցիալական ներգավվածությունը, մասնակցությունը՝ տնտեսական-սոցիալական կյանքին, 

սեփականատիրական հարաբերություններին՝ քաղաքացիության սոցիալական բնութագրիչի 

կամ «սոցիալական քաղաքացիության» հիմնական չափանիշն է ու ցույց է տալիս, թե ինչպիսի 

բովանդակություն է ստանում ձեռքբերված քաղաքացիությունը, բացի իրավունքների ու 

պարտականությունների ֆորմալ ամրագումից: 
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ՀՀ-ում հաստատված սիրիահայերը ներկայացնում են սոցիալական տարբեր շերտեր՝ 

գործարարներ, արհեստավորներ, բժիշկներ և այլն:  Գործարարության առումով պետք է նշել, 

որ Սիրայում փոքր ու միջին գործարարության ասպարեզում ամուր դիրքրեր ունեցող այս 

շերտի տարբեր ներկայացուցիչներ իրենց փորձառությամբ, նույնպես տեղափոխվեցին 

Հայաստան: 

 Այդ առումով մարդակային ու սոցիալական այդ կապիտալը լրացուցիչ խթան կարող է 

լինել ՀՀ-ում տնտեսական ակտիվության աշխուժացման առումով:  

Այս ասպարեզում ՀՀ կողմից ՓՄՁԶ Հիմնադրամի կողմից իրականացվում է վարկային 

ծրագիր, որում ըստ պաշտոնական տվյալների ներգավված է 41 ծրագիր, իսկ 30 ընթացքի մեջ 

է: Ծրագիրը ներառում է մինչև 12000 դոլար համարժեք վարկի տրամադրում, 4 տոկոս 

տարեկան տոկոսադրույքով, ՀՀ հարկային ու մաքսային օրնեսդրության վերաբերյալ 

սեմինարներ, հայաստանյան շուկային ծանոթացում:50 ՀՀ կառավարության մեկ այլ 

որոշմամբ` սիրիահայերի օգտագործված հաստոցների կամ սարքավորումների փոխադրումն 

ազատվում է  մաքսային վճարներից:51  

Այնուամենայիվ, ՀՀ-ում և Սիիրայում գործարար միջավայրերի հետ կապված որոշակի 

տարբերություններ կան՝ պայմանավորված շուկաների ծավալների, տնտեսական 

գործունության դիվերսիֆիկացիայի զգալի տարբերութամբ, որպես դրա հետևանք ՓՄՁ  լայն 

տարածվածությամբ սիրիական տնտեսության մեջ և այլն (այդ թվում՝ սիրիական առավել 

բարենպաստ հարկային ու մաքսային ռեժիմներ, վճարներ և այլն):  

Թեև սիրիհայերը նախանձախնդիր են Հայաստանում տնտեսական գործունեություն 

ծավալելու առումով, սակայն, ՀՀ-ում բախվում են որոշակի խոչընդոտների և, ըստ մեր 

նյութերի, հիմնական խնդիրներ են դառնում հարկային, մաքսային դրույքաչափերը, 

վճարները, վարչարարությունը, ինպես նաև գործարար միջավայրի և իրավական 

պաշտպանվածության խնդիրները: 

Մաքսային առումով պրոբլեմային են հատկապես հումքի ներկրման հետ կապված 

մաքսավճարները ու սահմանին ավելացված արժեքի հարկի գանձումը, որոնց պատճառով 

նույնիսկ շուկա և աշխատելու պատրաստակամություն, հնարավորություն ունեցող 

գործարարները խուսափում են գործունեություն ծավալել, բացել փոքր կամ միջին 

արտադրություններ:  Ինչպես նշում է բանասացներից մեկը, արտադրության համար հումքի 

ներկրումը, որը հարկվում է համապատասխան հարկային ու մաքսային դրյուքաչափերով 

(մաքս և ավելացված արժեքի հարկ), կազմում է 25-35 տոկոս, որի հետևանքով փոքր կամ 

միջին արտադրություն կազմակերպելը դառնում է անարդյունավետ է.  օրինակ՝ գիրքը ավելի 

նպատկահարմար է դառնում տպել դրսում ու ներկրել, քան թուղթ ներմուծել ՀՀ  ու այստեղ 

կազմակերպել տպագրություն:  

                                                           
50 Համառոտ տեղեկանք սիրիահայերի հիմնախնդիրների մասին, ՀՀ Սփյուռքի նախարարութուն, 2014, մայիս: 
51 ՀՀ կառավարության որոշում, հոտեմբերի 31,  2013, N 11-99Ա 
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Ըստ գրանցված նյութերի՝ մաքսային վճարները խոչընդոտ են նաև առևտրի համար. 

«Կային մեր տղաներից ուզում էին գնային, շոր, կոշիկ բերեին Դուբայից, այլ տեղերից, բայց 
մաքսերը բարձր են, 32 տոկոս, էդպես չի կարելի, պիտի թողնեն ժողովուրդը (հայաստանյան) 
շնչի, ազատ առևտուր լինի, շարժ լինի…ուզում են իբրև թե Եվրոպա լինի, բայց երբ 
թոշակառուիդ 30 հազար ես տալիս, ինչ Եվրոպայի նման…»: 

Միևնույն ժամանակ, ինչպես ցույց է տալիս գրանցած նյութը, խոչընդոտ է համարվում 

նոր բացված ձեռնարկության հենց սկզբից ևեթ, առաջին ամսվանից հարկային, վարկային 

պարտավորությունների կատարման պահանջը, որը հնարավորություն չի տալիս կայանալու 

փոքր կամ միջին ձեռնարկությանը. «գոնե դրանք կարելի է կես տարի կամ մեկ տարի հետո 
վճարել. հենց առաջին ամիսը անցնում է, զանգում են հարկայինից, բա թե մուծում չեք ուզում 
անեք. բայց դեռ շահույթ չկա, գործը նոր է. ձեռնարկությունը բացվում է, կոդը գնում է 
հարկային ու հենց առաջին ամսվանից բոլոր վճարումնեը պետք է կատարվի»: 

Հարկային վարչարարությունը, զանզան տուգանքները, դրանց չափերը ևս խնդիրներ 

են ստեղծում, որոնք հետևանք են հիմնականում այն հանգամանքի, որ որևէ կերպ այդ 

կանոնների կամ տուգանքների չափերի մասին իրենց չեն տեղակացրել կամ զգուշացրել. 

օրինակ՝  «սենդվիչ է վաճառում, ՀԴՄ-ն չի խփել և միանգամից 175000 դարմ տուգանք. Էդ իրա 
մի երեք ամսվա փողն է» կամ «մտնում են…..մի 50 դրամի բան գնում, հետևից գալիս, 175000 
դրամ տուգանում. գոնե կարելի է առաջին անգամվա համար  զգուշացնել.  հետո 175000 
դրամը շատ է փոքրերի համար….»:  Տուգանքներ կիրառվում են նաև քաղաքապետարանի, 

թաղապատերանների կողմից, օրինակ՝ «ցուցանակ» կախելու կամ, ասենք, օրինակ՝ 

«չկանաչապետելու համար», որոնց մասին լսում են առաջին անգամ, այսինիքն՝ որևե կերպ 

դրանից առաջ, ձեռնարկության բացման ժամանակ համապատասխան օղակների կողմից  չի 

տեղեկացվում այդ կանոնների մասին: Ըստ իրենց՝ կան նաև անհարկի քաշքշուկներ, օրինակ՝  

«ուզում էինք մի փոքր սենդվիչի կետ բացեինք, տարան, բերեցին, հետո ասին՝ սոցիալական 
քարտ էլ է պետք, դե այդպես էլ չեղավ…» կամ «լիցենզիայի համար էս 2 տարի տանում, բերում 
են»: 

 Պետք է նշել, որ դեռևս որևէ տնտեսական գործունեություն ՀՀ-ում ծավալելը կամ 

ձեռնակություն բացելը, դեռ չի ապահովում Հայաստանում հաստատվելու հեռանկար. «եթե 
ես գոնե իմ նախկին շահույթի 20 տոկոսը ունենամ այստեղ , կմնամ, բայց….», կամ 
«անպայման հետ եմ գնալու, 1 տարի հետ նոր մեր ծախսերը զրոյացավ…շահույթ չի գալիս, 
պարզապես զբաղվում ենք»: 

Միևնույն ժամանակ, գործարար միջավայրի հետ կապված խնդիրների պատճառով 

տնտեսական համեմտաբար խոշոր ներրդրումներ անելը դարձնում է պրոբլեմային. «կային 
մարդիկ, որոնք ուզում էին մի բան բացել,  իրենց արտադրությունը, բայց գնացին…»:   Ինչ 

վերաբերում է հեռանկարին, ապա ինպես նշեց բանասացներից մեկը, ՀՀ-ում թերևս մնա 

«բանվոր խավը», որոնց եկամուտնեը նաև Սիրիայում բարձր չէին, իսկ գործարարները դժվար 

մնան, իսկ ինքն ընտանիքը, թերևս, թողներ, սակայն արտադրությունը կշարունակեր 

Սիրաիյում:  
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Միևնույն ժամանակ հայաստանյան շուկայի պայմանները, հարկային ու մաքսային 

հիմնախնդիրները դուրս են մղում բիզնեսի որոշակի տեսակներ, որոնցով սիրիահայերը 

ակտիվ զբաղվել են Սիրաիայում. օրինակ՝  ավտոպահեստամասերի վաճառքը:  

Մաքսային համակարգի հետ կապված սիրիահայերի պարագայում պրոբլեմային է 

դառնում ոչ միայն գործարության, այլև անհատական կեցության հետ կապված հարցերը: 

Մասնավորապես ՀՀ Մաքսային օրենսգքրի 105 հոդվածը, որը կարգավորում է անհատական 

իրերի տեղափոխումը ՀՀ: Օրենսգիրքը սահմանում է, որ ՀՀ-ում համապատասխան 

գրանցում/հաշվառում ստանալուց հետո 180 օրվա ընթացքում, անձն իրավունք ունի առանց 

համպատասխան մաքսային վճարների իր իրերը տեղափոխել ՀՀ:  Այս կարգը խնդիրներ է 

ստեղծում, օրինակ՝ վարձով են ապրում, չունեն դեռևս սեփական կացարան կամ աշխատանք 

են փնտրում, այդ ընթացքում բնականաբար չեն կարող իրերը տեղափոխել ՀՀ, իսկ երբ տուն 

են գնում արդեն ժամկետը անցած է լինում:52  Դրա հետ կապված կա նաև մեկ այլ խնդիր՝ 

մինչև 2009-2010թթ. ՀՀ անձնագիր -քաղաքացիություն/երկքաղաքացիություն տրամադրվել է 

միայն ՀՀ-ում համպատասխան հաշվառում, գրանցում ունենալու պարագայում, և այդ 

տարիներին ՀՀ քաղաքացիութուն կամ կացության իրավունք ստացած սիրիահայերը կամ 

սփյուռքահայերը բնականաբար իրենց իրերը կարող են տեղափոխել միայն մաքսային 

համապատասխան վճարներ կատարելով: Առհասարակ, այս հոդվածը, դրա մեկնաբանումն 

ու կիրառումը մաքսային մամինների կողմից զանազան բացերի ու ոչ միանշանակ 

լուծումների տեղիք է տալիս: 53 

Մաքսային մարմինների հետ կապված կան նաև, իրենց բնորոշմամբ, անհասկանալի 

այլ իրավիճակներ ևս.  ինչպես նշում է մեր բանասացներից մեկը, ինքն իր սեփական 

օգտագործած հագուստները ստանալու համար, որոնք փոստով ուղարկել էին Լիբանանից, 

մուծել է 600 ԱՄՆ համարժեք դրամ մաքսային վճար: Անձի՝ սիրիահայ լինելու հանգամանքը 

որևէ դեր չի խաղացել, քանի որ մաքսային ծառայությունում ասել են, որ ծանրոցը Լիբանանից 

են ստացել: Մաքսային ծառայության  այս մոտեցում տարակուսանքի տեղիք է տալիս նախ 

փաստացի փախստական հանդիսացող անձից սեփական հագուստների համար մաքսավճար 

պահանջելը, և երկրորդ՝ այն, որ դա ուղարկված է Լիբանանից, իսկ թե պատերազմի մեջ 

գտնվող Սիրիայից ինչպե՞ս է պիտի ուղարկվեր փոստով անձնական իրեր կամ թե՝ անձի 

սիրիական քաղաքացիության անձնագիրը արդյո՞ք ապացույց չէր:  

                                                           

52 Տե'ս, օրինակ, Բյուրոկրատական քաշքշուկը ստիպում է սիրիահային մտածել հայրենիքից հեռանալու մասին: 

http://www.azatutyun.am/content/article/25428035.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

53 Օրինակ մշտական, թե ժամանակավոր հաշվառում, կամ՝ մինչև քաղաքացին դիմում է հաստատություններ, 

իր կարգավիճակի հետ կապված զանազան տեղականքների ու միջնորդագրերի համար, իրերը գտնվում են 

մաքսային պահեստում, որի համար արդեն պետք է նաև տուգանքներ մուծի: Այդ գումարները հասնում են, 

օրինակ՝ մի քանի հազար ԱՄՆ դոլլար: Տե՛ս, օրինակ, Բյուրոկրատական քաշքշուկը ստիպում է սիրիահային 

մտածել հայրենիքից հեռանալու մասին: 

http://www.azatutyun.am/content/article/25428035.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 
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 Առհասարակ, աշխատանքային պայմանները, աշխատավարձերը նույնպես 

պրոբլեմային են սիրիահայերի համար ՀՀ-ում:  Օրինակ՝ սիրիահայ բժիշկների պարագայում, 

վերջիններս ՀՀ ԱՆ հիմնականում առաջարկվել է մարզային բժշկական հաստատությունները, 

որոնց մի մասն, ինչպես նշում են, անհրաժեշտ պայմաններով ապահովված չէ, կամ 

առաջակվել է երևանյան պոլիկլինիկաները՝ ՀՀ-ում ընդունված համպատասխան վճարային 

պայմաններով՝ «10 ից 6ը պիտի տաս պոլիկլիկլինկային (վճարային գումաները)» , բացի այդ էլ 

օրինակ՝ ատամնաբուժական բազկաթոռի համար «200-400 դոլլար ամսական», իսկ երևանյան 

հիվանդանոցների մասին խոսք չկա. «դրանք տեր ունեն, պետական չեն, հետո բժիշկներ շատ 
կան, հետո այստեղ մուծումները կատարվում են, որից տրամադրվում է աշխատավարձ, բայց 
սիրիահայ բժիշկ կա, օրինակ, որ 5 ամիս աշխատավարձ չի ստացել», կամ վճարում են «30-40 
հազար»:  Միևնույն ժամանակ, ինչպես բնութագվում է. «բժշկությունն էլ է մոնոպոլիզացված»: 
Այս ամենի հետևանքով սիրիահայ բժիշկների՝  իրենց մասնագիտությամբ ՀՀ-ում աշխատելու 

հեռանկարը դառնում է մշուշոտ, և շատերը դուրս են եկել համակարգից կամ հրաժարվել են 

առաջարկվող պայմաններից: 

ՀՀ-ում սոցիալական –տնտեսական դժվարությունները հաղթհարելու նպատակով 

սիրիահայերի մոտ ևս ձևավորվում է արտագնա աշխատանքով ՀՀ-ում կեցության խնդիրները 

հաղթահարելու միտում. «…գնաց Հալեպ աշխատի, որ ստեղ ընտանիքը պահի» կամ «…գնաց 
Դուբայ աշխատելու»: 

 Իրավական պաշտպանվածության, սեփականտիրական հարաբերությունների հետ 

կապված հիմնախնդիրները նույնպես հարցեր են, որոնք սիրիահայերի պարագայում 

դրսևորվում  են՝ տների առուվաճառքի, բիզնես միջավայրի և այլնի: Մեր նյութը ցույց է տալիս, 

որ դրանք լուծվում են կամ ոչ ֆորմալ ձևերով կամ էլ ՀՀ Սփյուռքի նախարարության 

համպատասխան միջնորդությունների հիման վրա:   

 Առհասարակ, իրավական տեղեկացվածության հարցը, խնդիրներ է ստեղծում ոչ միայն 

աշխատանքային հարաբերություններում (օրինակ՝ ինչպես նշեց բանասացներից մեկը 

Սիրիայում, եթե աշխատավարձ են ասում, նշանակում է այդքան ստանում են, իսկ ՀՀ-ում 

առաջին աշխտավարձը ստանալուց հետո ինքը իմացավ պահումների մասին), 

ձեռնակատիրական գործունեության մեջ, այլև ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու հետ կապված 

երիտասարդների զինծառայության հարցում. օրենքի համաձայն՝ եթե Սիրիայում 

զինծառայություն չեն անցել, ապա ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու դեպքում զորակոչվում են 

ՀՀ ԶՈՒ, և այսօր նման խնդիրներ առաջանում են իրավական անտեղյակության հետևանքով: 

Իհարկե, եթե տեղյակ են լինում ու նաև կան նման երիտասարդներ, ապա դիմում եմ 

մշտական կամ ժամանակավոր կացության հարցով, որը նման խնդիրներ չի ստեղծում, իսկ 

նրանք ովքեր տեղյակ չեն լինում, բախվում են նման իրավիճակի: Այդ իսկ պատճառով ՀՀ 

քաղաքացիություն ստանալու ընթացակարգը, պետք ներառի տեղեկությունների 

տրամադրում դիմումատուին իր իրավունքների ու պարտավորությունների մասին ՀՀ-ում:  

Առահասարակ իրավական տեղեկացվածության խնդիրը պետք է ընդգրկի տեղեկություններ 

այս կամ այն խնդրի դեպքում  համապատասխան մարմիններին դիմելու առումով:  

Առաջակություններ 
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Վերանայել Հայրենիք-Սփյուռք գործակցության hայեցակարգը հաշվի առնելով այն, որ տարբեր 
երկրներ, իրենց շահերից ելնելով՝ քաղաքացիության քաղաքականությանը զուգահետ իրականացնում 
են հենց ներգաղթի խրախուսման ակտիվ քաղաքականություններ:   
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:  

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:  
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: 
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ՀՀ քաղաքականությունը սիրիահայերի նկատմամբ բովանդակային առումով պետք է լինի 

ամբողջական ու միասնական՝ հաշվի առնելով Սիրիայից հարկադրված հեռացած լինելու նրանց 

փաստացի կարգավիճակը և հիմնված լինելով ներգաղթի ու ՀՀ-ում մշտական կեցության ապահովման 

հեռանկարի վրա: 

 

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: 

 
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: 

 

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
 

 

 

 

 

 


