Հայաստանում ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի (ՄԱԿ ՓԳՀ) ներկայացուցչություն
Հայաստանի Հանրապետությունում Ապաքաղաքացիության վերացման քարոզարշավ.
Գործողությունների ծրագիր 2020-2022թթ.
Գործողություններ

Թիրախային
խումբ

Ազդեցություն և
կատարողական
ցուցիչներ
2020թ.

Պատասխա
նատու
բաժին

Ժամանակաց
ույց

Պահանջվող
բյուջե (ԱՄՆ
դոլար)

Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի (Խորհրդարան) հետ համագործակցությունն ու գործողությունները
Ձևավորել աշխատանքային խումբ (ԱԽ)
խորհրդարանում ձեռնարկի
գործարկումն ապահովելու և երկու
հանդիպում կազմակերպելու համար,
որոնց նպատակն է օժանդակել
Ձեռնարկին՝ ուշադրություն դարձնելով
այն թեմաներին, որոնք կարևոր են
Հայաստանի համար (այն է՝ հետևյալ
ոլորտներում գրանցված հաջող
պրակտիկայի հիման վրա՝ (i)
սահմանել չփաստաթղթավորված և
ապաքաղաքացիության վտանգի տակ
գտնվող անձանց ճանաչելու և նրանց
հպատակագրումը հեշտացնելու
ընթացակարգեր, (ii) այնպես անել, որ
քաղաքացիությունից զրկվելու կամ
քաղաքացիության կորստի արդյունքում
անհատները չդառնան
քաղաքացիություն չունեցող անձ)։
Խորհրդարանի Մարդու իրավունքների
մշտական հանձնաժողովի հետ
համագործակցությամբ կազմակերպել
1

Խորհրդարանակ
աններ (ԽԱ-ներ),
Ազգային ժողովի
Մարդու
իրավունքների
պաշտպանության
և հանրային
հարցերի
մշտական
հանձնաժողով

Բարձրացվում է ԽԱների
իրազեկվածությունը
ապաքաղաքացիությ
ան հարցերի մասին,
և օժանդակվում են
համապատասխան
օրենսդրական
բարեփոխումները

Պաշտպան
ության,
արտաքին
կապերի

2020թ.
օգոստոս

Պաշտպան
ության

2020թ.
հոկտեմբեր

Կիրառելի չէ1

Անցկացված
հանդիպումների #-ը

Ոստիկանություն,
ՄԾ, ԱԳՆ, ՄԻՊ
գրասենյակ,

Ընդունվում է
քաղաքացիություն
չունեցող անձանց

300

Որտեղ նշված է «Կիրառելի չէ», պահանջվում է միայն անձնակազմի ժամանակը։

1

կլոր սեղան Օտարերկրացիների և
քաղաքացիություն չունեցող անձանց
մասին օրենքի վերաբերյալ՝ քննարկելու
Օրենքը հաջողությամբ ընդունելուն
օժանդակելու ճանապարհները

խորհրդարանակ
աններ

Ամրապնդել համագործակցությունն ու
համատեղ աշխատանքը ՄԱԲՀ-ի հետ
2020 թվականի Ազգային
մարդահամարի
նախապատրաստական
աշխատանքների ընթացքում
կանոնավոր հաղորդակցության և
համատեղ սատարման
միջամտություններ կազմակերպելու
միջոցով, որոնց նպատակն է ապահովել
ապաքաղաքացիության բաղադրիչի
դիտարկումը և ներառումը 2020
թվականի Ազգային մարդահամարում

ՀՀ
վիճակագրական
կոմիտե,
Ոստիկանություն,
ՄԾ, Սփյուռքի
գործերի գլխավոր
հանձնակատար,
ՄԱԲՀ

մասին ազգային
օրենսդրությունը

Կլոր սեղանի
մասնակիցների #-ը
ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հետ համագործակցությունն ու համատեղ սատարումը 2020թ. Ազգային մարդահամարի
ուղղությամբ
Բարելավվում է
քաղաքացիություն
չունեցող անձանց
մասին տվյալների
հավաքագրումը

Պաշտպան
ության

Մինչև 2020թ.
ավարտ

Ենթակա է
քննարկման
ՄԱԲՀ-ի և
Վիճակագրակ
ան կոմիտեի
հետ

Անցկացված
քննարկումների #-ը

Առաքելություն Հայաստանի (ԱՀ) ծրագիրը ապաքաղաքացիության վտանգի տակ գտնվող անձանց նույնականացման հարցում
աջակցության տրամադրման վերաբերյալ
Մշտադիտարկել և աջակցություն ու
ուղղորդում տրամադրել ԱՀ-ին ծրագրի
հաջող իրականացման համար և
մասնակցել ԱԽ-ի երկամսյա
հանդիպումներին՝ ներկայացնելու
ՄԱԿ ՓԳՀ փորձառությունը և մշակելու
առաջարկություններ օրենսդրության և
պրակտիկայի ամրապնդման համար

ԱՀ,
Ոստիկանություն,
քաղաքացիական
հասարակություն,
ՀՊԳ, ՄԻՊԳ, ԱՆ,
ՄԾ, տեղական
ինքնակառավարմ
ան մարմիններ

Հայտնաբերվում և
վերացվում են
ազգային
օրենսդրության մեջ և
պրակտիկայում
առկա բացերը (այդ
թվում՝ ծննդի
գրանցման և
փաստաթղթավորման
հետ կապված)

Պաշտպան
ության,
Ծրագրերի/
նախագծեր
ի
վերահսկող
ության

Մինչև 2020թ.
ավարտ

11 000

2

Չփաստաթղթավորվ
ած և
ապաքաղաքացիությ
ան վտանգի գտնվող
անձանց #-ը, որոնք
ճանաչվել և
փաստաթղթավորվել
են
ԱՀ ծրագրի գնահատում Ծրագրի
արդյունքների և եզրակացությունների
վերաբերյալ կլոր սեղանի միջոցով և
առաջարկություններ օրենսդրության
մեջ և պրակտիկայում
փոփոխություններ կատարելու
վերաբերյալ

Պատրաստել Սատարման
փաստաթուղթ ԱՀ Ծրագրի
արդյունքների և եզրակացությունների
հիման վրա և տարածել փաստաթուղթը
համապատասխան գործընկերների և
պաշտոնակիցների շրջանում

ԱՀ, Բաց
հասարակության
հիմնադրամներ,
Ոստիկանություն,
ՀՊԳ, ՄԻՊԳ, ԱՆ,
տեղական
մարմիններ,
Քաղաքացիական
կացության
ակտերի
գրանցման
գործակալություն
և ՄԾ
ԱՀ,
Ոստիկանություն,
ՄԻՊԳ, ՀՊԳ, ԱՆ,
ՄԾ, տեղական
մարմիններ,
Քաղաքացիական
կացության
ակտերի
գրանցման
գործակալություն
և ՀԿ-ներ

Հայտնաբերվում և
վերացվում են
ազգային
օրենսդրության մեջ և
պրակտիկայում
առկա բացերը, այդ
թվում՝ ծննդի
գրանցման և
փաստաթղթավորման
հետ կապված

Պաշտպան
ության,
արտաքին
կապերի

2020թ.
նոյեմբեր

1500

Պաշտպան
ության,
արտաքին
կապերի

Մինչև 2020թ.
ավարտ

Կիրառելի չէ

Կլոր սեղանի
մասնակիցների #-ը
Պատրաստվում և
տարածվում է
Սատարման
փաստաթուղթը

3

Փոխըմբռնման հուշագրի հիման վրա
ՄԻՊԳ-ի հետ սահմանել
ապաքաղաքացիությանն առնչվող
տեղեկատվության կանոնավոր
փոխանակում, որը կմեծացնի ՄԻՊԳ-ի
ներգրավվածությունն ու դերը
Հայաստանում ապաքաղաքացիության
կանխման և կրճատման հարցում
Խրախուսել և աջակցել ՄԻՊԳ-ին
ապաքաղաքացիության հարցերի
վերաբերյալ տարեկան զեկույցի
պատրաստման հարցում

ՄԻՊԳ, ԱՀ

Բարձրացվում է
հանրության
իրազեկվածությունը
ապաքաղաքացիությ
ան հարցերի
վերաբերյալ

Պաշտպան
ության

Մինչև 2020թ.
ավարտ

Կիրառելի չէ

ՄԻՊԳ

Պաշտպան
ության

2020թ.
սեպտեմբեր

Կիրառելի չէ

Կանոնավոր փոխգործակցություն
հաստատել ԱԳՆ պատասխանատուի
հետ ԱԳՆ-ի ներգրավվածությունը
առաջիկա ԳործԿոմ-ի քննարկումներին
ամրապնդելու նպատակով, որոնց
ուշադրության կենտրոնում անցյալ
տարի Բարձրաստիճան
պաշտոնյաների սեկցիայում հնչեցված
հանձնառությունների
համեմատությամբ գրանցված
ձեռքբերումներն են

ԱԳՆ

Ապաքաղաքացիությ
ան հարցերն
արտացոլվում են
ՄԻՊԳ-ի տարեկան
զեկույցում
Կառավարության
կողմից
առաջնահերթություն
է տրվում
ապաքաղաքացիությ
ան հարցերին

Պաշտպան
ության,
Արտաքին
կապերի

2020թ.
օգոստոս

Կիրառելի չէ

Պաշտպան
ության

2020թ. հուլիս

Կիրառելի չէ

Նպաստել Քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխությունների կատարմանը
Նախապատրաստել և իրականացնել
պաշտոնական հաղորդակցություն
Քաղաքացիության մասին օրենքի
փոփոխությունների սատարման
առնչությամբ, որոնց նպատակն է
կանխել նախքան այլ երկրի
քաղաքացիություն ստանալը
հայաստանյան քաղաքացիությունից

ԱՀ,
Ոստիկանություն,
ԱՆ,
Խորհրդարան,
ՄԻՊԳ

Ընդունվում են
համապատասխան
փոփոխություններ

4

հրաժարվելու պատճառով առաջացող
ապաքաղաքացիության վտանգը
(ինչպես նաև հետևել հետագա
ընթացքին ԱՀ-ի հետ համատեղ
գրությունների և ԱԽ քննարկոկւմների
միջոցով)։

Գալ համաձայնության և աջակցել Կառավարությանը քարտեզագրման ուսումնասիրության և քաղաքացիություն չունեցող
բնակչության նկարագրի կազմմանն ուղղված հետազոտության հարցում
Մշակել Հայեցակարգային
ծանոթագրություն և
Գործողությունների շրջանակ (ԳՇ)
քաղաքացիություն չունեցող
բնակչության քարտեզագրման և
նկարագրային ուսումնասիրության
համար, որի նպատակն է ստուգել
տվյալները և ունենալ փաստերի վրա
հիմնված գնահատում՝
քաղաքացիություն չունեցող անձանց
հարմարեցված լուծումներ մշակելու
համար (ժառանգաբար
քաղաքացիություն չունեցող անձինք և
քաղաքացիությունից հրաժարվածներ)
Կազմակերպել աշխատանքային
մակարդակի մի շարք քննարկումներ
համաձայնության մշակման
նպատակով (ձևավորել ԱԽ, որը նաև
համաձայնության կգա քարտեզագրման
ճանապարհային քարտեզի շուրջ)

Ոստիկանություն,
ԱԳՆ

Պատրաստվում է
Հայեցակարգային
ծանոթագրություն, և
Գործողությունների
շրջանակը
համաձայնեցվում է
համապատասխան
մարմինների հետ

Պաշտպան
ության

2020թ.
հոկտեմբեր

Կիրառելի չէ

Ոստիկանություն

Բարձրացվում է
համապատասխան
անձնակազմի
իրազեկվածությունը
քարտեզագրման
չափորոշիչների և
լուծումներ գտնելու
հարցում դրանց
կարևորության
մասին

Պաշտպան
ության

2020թ.
նոյեմբեր

Կիրառելի չէ

Հրատարակություններ և տեղեկատվական նյութեր
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«#Ես պատկանում եմ» քարոզարշավի
վերաբերյալ նյութերի և ուղեցույցների
թարգմանություն և հրատարակում՝ ի
աջակցություն ՄԱԿ ՓԳՀ-ի և
գործընկերների սատարման
միջամտություններին
Հանրային տեղեկատվական նյութերի
պատրաստում՝ ըստ «#Ես պատկանում
եմ քարոզարշավի», մասնավորապես՝
1. Մարդկանց հետաքրքրող մի
շարք պատմություններ
(տեքստեր, լուսանկարներ և
տեսանյութեր) Հայաստանում
քաղաքացիություն
չունեցող/չփաստաթղթավորված
անձանց մասին,
2. ՄԱԿ ՓԳՀ գլխավոր շտաբի
և/կամ այլ երկրների
գրասենյակների կողմից
թողարկված
տեսանյութերի/սոցիալական
գովազդների համար հայերեն
սուբտիտրերի մշակում,
3. Ֆոտոշարքերի օգտագործմամբ
լուսանկարների
ցուցահանդեսներ,
4. Պատի օրացույց՝
ֆոտոշարքերով,
5. Տեսողական պատկերներով
պարագաներ (օրինակ՝ USB ֆլեշ
կրիչներ, գրիչներ,
թղթապանակներ,
նոթատետրեր)։

Ոստիկանություն,
ՄԻՊԳ, ՀՊԳ, ԱՆ,
Խորհրդարան,
Լրատվամիջոցնե
ր, ԱԳՆ, ՄԾ և ՀԿներ
Լրատվամիջոցնե
ր,
քաղաքացիական
հասարակություն,
խորհրդարանակ
աններ, ՀԿ-ներ,
Ոստիկանություն,
ՄԾ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ,
ՄԱԲՀ

Թարգմանված և
հրատարակված
փաստաթղթերի #-ը

Պաշտպան
ության,
Արտաքին
կապերի

Մինչև 2020թ.
ավարտ

2500

Պատրաստված
տեսողական
պատկերներով
պարագաների #-ը

Արտաքին
կապերի

Մինչև 2020թ.
ավարտ

6500

Պատրաստված/թարգ
մանված
պատմությունների #ը

Բարձրացվում է
համապատասխան
շահառուների
իրազեկվածությունը
«#Ես պատկանում եմ»
քարոզարշավի մասին
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Քաղաքացիության մասին եվրոպական կոնվենցիա
Նպաստել Քաղաքացիության մասին
եվրոպական կոնվենցիային
ուսումնասիրության
վերջնականացման և տարածման
միջոցով

ԱԳՆ,
Ոստիկանություն,
ԱՆ, ԵԽ, ՄԻՊԳ,
խորհրդարանակ
աններ,
համապատասխա
ն ՀԿ-ներ

Ուսումնասիրություն
ը վերջնականացվում
և տարածվում է

Պաշտպան
ության

2020թ.
օգոստոս

Կիրառելի չէ

2021-2022թթ.
Հետևել Կառավարության՝ ՕՎԻՐ-ը նոր
Ներքին գործերի նախարարության
կազմ հնարավոր տեղափոխման
ծրագրի հետ կապված
զարգացումներին և ներգրավվել
համապատասխան մարմինների հետ
քննարկումներում
ապաքաղաքացիության ոլորտում
համագործակցությունն ընդլայնելու
նպատակով
Մշտադիտարկել քաղաքացիություն
չունեցող բնակչության քարտեզագրման
և նկարագրային ուսումնասիրության
վերաբերյալ Կառավարության հետ
ձեռք բերված պայմանավորվածության
իրականացումը, որի նպատակն է
ստուգել տվյալները և ունենալ
փաստերի վրա հիմնված գնահատում՝
քաղաքացիություն չունեցող անձանց
հարմարեցված լուծումներ մշակելու
համար (ժառանգաբար
քաղաքացիություն չունեցող անձինք և
քաղաքացիությունից հրաժարվածներ)

Ոստիկանություն,
ՄԾ, ԱՆ,
Ոստիկանության
ակադեմիա

Ստեղծվում է
քաղաքացիություն
չունեցող անձանց
համար
պատասխանատու
նոր արդյունավետ
կառույց

Պաշտպան
ության

Մինչև 2021
թվականի
ավարտ

Ենթակա է
քննարկման
Ոստիկանությ
ան
ակադեմիայի
հետ

Ոստիկանություն,
ԱԳՆ

Համապատասխան
պայմանավորվածությ
ուն է ձեռք բերվում և
իրականացվում

Պաշտպան
ության

2021-2022թթ.

Ենթակա է
քննարկման
Ոստիկանությ
ան հետ
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Աջակցել Կառավարությանը
անձնակազմի կարողությունների
հզորացման և Ապաքաղաքացիության
որոշման ընթակարգի արդար, գործուն
և արդյունավետ իրականացման, այդ
թվում՝ տեղեկատվական թերթիկի
մշակման հարցում, որում ԱՈԸ-ն
բացատրվում է ապաքաղաքացիության
կարգավիճակի համար դիմողներին
Աջակցել Կառավարությանը
չփաստաթղթավորված և
քաղաքացիություն չունեցող անձանց
ճանաչման ռազմավարության և
գործողությունների ծրագրի մշակման
հարցում

Ոստիկանություն

ԱՈԸ վերաբերյալ
վերապատրաստված
անձնակազմի #-ը

Պաշտպան
ության

2021-2022թթ.

Ենթակա է
քննարկման
Ոստիկանությ
ան հետ

Պաշտպան
ության

2021-2022թթ.

Կիրառելի չէ

Մշակվում է
տեղեկատվական
թերթիկ ԱՈԸ-ի
վերաբերյալ
Ոստիկանություն,
Խորհրդարան, ԱՆ

Ընդունվում են
համապատասխան
ազգային
ռազմավարություն և
գործողությունների
ծրագիր

ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստան
12 հունիսի 2020թ.
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