ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Հայաստան
Հուլիս 2020 թ.
Ի պատասխան COVID-19
համավարակի, ՄԱԿ ՓԳՀ
հայաստանյան գրասենյակն
արտակարգ մարդասիրական
օգնություն է տրամադրել Սիրիայից
տեղահանված փախստականների
առավել խոցելի 507
ընտանիքների։

Շուրջ 200 տեղահանված անձ օգտվել Է
պետության կողմից ֆինանսավորվող
սոցիալական և տնտեսական
աջակցության փաթեթներից, որոնք
ուղղված են COVID-19-ով
պայմանավորված արտակարգ
իրավիճակի հետևանքների չեզոքացմանը:
Շահերի պաշտպանության
աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։

ՔՈՎԻԴ-19-ով պայմանավորված
ներկա արտակարգ իրավիճակի
հետևանքները կարող են խիստ
բացասաբար անդրադառնալ
ծայրահեղ խոցելի տեղահանված
բնակչության վրա, որոնք
Հայաստանում պաշտպանության և
ինտեգրման լրջագույն խնդիրների են
բախվում:

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ (2020 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ)

Փախստականներ, ապաստան

3.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար

հայցողներ (ըստ երկրի) և

Հայցված Հայաստանի համար

քաղաքացիություն չունեցող անձինք
14,730

ՍԻՐ.*
ԱԴՐ.

1,319

ԻՐԱՔ

1,088

ԻՐԱՆ

151

ՈՒԿՐ.

122

Այլ՝
Քաղաքաց-ն չունեցող

Ֆինանսավորված՝
10%,

$0.4 մլն

732
961

Ընդամենը

19,103

* Փախստականներ, ապաստան հայցողներ և փախստականի
նման իրավիճակում հայտնված անձինք

Չֆինասավորված՝ 90%

$3.3 մլն

(Աղբյուր՝ Կառավարություն, հունվարի 1, 2020)

ՄԱԿ ՓԳՀ-Ի ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐՈՒՄ

Անձնակազմ
14 տեղացի աշխատակից
2 միջազգային աշխատակից
4 օժանադակ աշխատակից

Գրասենյակներ՝
1 գրասենյակ՝ մայրաքաղաք Երևանում

Փախստական աղջիկ Դարբնիկ գյուղի սոցիալական տանը։
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Աշխատանք գործընկերների հետ
ՄԱԿ ՓԳՀ հայաստանյան գրասենյակը համագործակցում է պետական և ոչ պետական
շահագրգիռ կողմերի հետ, այդ թվում՝ Միգրացիոն ծառայության, Մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակի, Հանրային պաշտպանի գրասենյակի, համապատասխան
գերատեսչությունների,

դատաիրավական

մարմինների,

Ազգային

Ժողովի,

Ոստիկանության, համայնքների, ինչպես նաև Սփյուռքում գործունեություն ծավալող,
ֆինանսական
գիտակրթական

և

հավատահեն

շրջանակների

կազմակերպությունների,
հետ։

ՄԱԿ

ՓԳՀ-ն

լրատվամիջոցների

անդամակցում

է

մի

և

շարք

միջգերատեսչական համակարգման հարթակների և մեխանիզմների։
Ծրագրի գործընկերներ՝

Հայկական Կարմիր
խաչի ընկերություն

ԿԱԶԱ շվեյցարական
մարդասիրական
հիմնադրամ

«Առաքելություն
Հայաստան» ՀԿ

Հայ օգնության ֆոնդի՝
Երեխաների աջակցության
կենտրոն

Հիմնական գործունեություն
 Մտահոգության ներքո գտնվող անձանց վրա COVID-19-ով պայմանավորված
արտակարգ իրավիճակի ազդեցության մեղմում. ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ամրապնդել է իր
գործընկերային

հարաբերությունները

համապատասխան

գերատեսչությունների

և

Երևանի քաղաքապետարանի հետ՝ ապահովելու տեղահանված անձանց սահմանված
կարգով

ներառումը

պետական

աջակցության

և

ազգային

ծրագրերում

ու

նախաձեռնություններում:
 Անձանց պաշտպանության առումով զգայուն մուտքի համակարգեր. ՄԱԿ ՓԳՀն Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության հետ համատեղ կանոնավոր վերահսկողություն
է իրականացնում սահմանային անցակետերում՝ ապահովելու ապաստան հայցողների
մուտքը տարածք և ապաստանի ընթացակարգը, կազմակերպում կարողությունների
զարգացման դասընթացներ և տեխնիկական օժանդակություն, ինչպես նաև աջակցում
փախստականների

իրավունքների

վերաբերյալ

դասընթացները

կառուցակարգված

դարձնելուն՝ նախատեսված սահմանային անցակետերի աշխատակիցների համար:
 Ընդունման

պայմաններ.

համագործակցությամբ

ՄԱԿ

աջակցում

ՓԳՀ-ն
է

խնդրին

առնչվող

Կառավարությանը՝

մարմինների

բարելավելու

հետ

ընդունման

պայմանները և բավարարելու մտահոգության առարկա հանդիսացող առավել խոցելի
անձանց

հիմնական

փախստականների

կարիքները,
ընդունման

իրականացնում
կենտրոնների

է

ապաստան

մոնիտորինգ

և

հայցողների

և

անհատական

իրավաբանական, հոգեբանական, բժշկական և սոցիալական աջակցություն ցուցաբերում
հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց:
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 Ապաստանի ընթացակարգերի որակ. ՄԱԿ ՓԳՀ-ն «Առաքելություն Հայաստանի» հետ
համագործակցությամբ ապաստանի տրամադրման վարչական և դատաիրավական
ընթացակարգերի
բարելավելու

մոնիտորինգ

ապաստանի

է

իրականացնում,

ընթացակարգերի

աջակցում

որակը

և

Կառավարությանը՝

արդյունավետությունը,

տրամադրում իրավաբանական խորհրդատվություն և ռազմավարական նշանակության
դեպքերում՝

ներկայացվածություն

վերապատրաստման

դասընթացներ

աշխատակիցների,

դատավորների

դատաիրավական

համակարգի

և
է

միջամտություն:
իրականացնում

և

ՄԱԿ

ՓԳՀ-ն

Միգրացիոն

իրավաբանների

կատարելագործմանը՝

նաև

ծառայության

համար,

աջակցում

ապաստանի

ոլորտում

դատավորների մասնագիտացման միջոցով։
 Ապաքաղաքացիություն.

ՄԱԿ

ՓԳՀ-ն,

#IBelong

քարոզարշավի

շրջանակում,

ապաքաղաքացիության վերաբերյալ օրենսդրության և գործելակերպերի բարելավմանն
ուղղված շահերի պաշտպանության գործողություններ է ձեռնարկում և օժանդակում
քաղաքացիություն
հավաքագրմանը։

չունեցող
ՄԱԿ

բնակչության

ՓԳՀ-ը

նաև

մասին

աջակցում

է

տվյալների

համակարգված

Կառավարությանը՝

մշակելու

ապաքաղաքացիության որոշման արդարացի, արդյունավետ և գործուն ընթացակարգեր,
նպաստում քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար առավել համընդհանուր և
պարզեցված փաստաթղթային ընթացակարգերի մշակմանն ու նրանց հպատակագրման
գործընթացի

դյուրացմանը:

Ի

հավելումն,

ՄԱԿ

ՓԳՀ-ն

մեծապես

աջակցում

է

քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային
կազմակերպության չափորոշիչներին համապատասխան ճամփորդական փաստաթղթերի
ներդրմանը։
 Շահերի պաշտպանություն. ՄԱԿ ՓԳՀ-ն շարունակում է շահերի պաշտպանության
գործողություններ
մտահոգության
կրթությանը,

իրականացնել
առարկա

իրավական

պետական

հանդիսացող

մարմինների

անձանց

կարգավիճակին

և

շրջանում՝

ինտեգրմանը,

ուղղված

առողջությանը,

կենսապահովմանը

վերաբերող

երկարաժամկետ լուծումների մշակմանը: ՄԱԿ ՓԳՀ-ն աջակցում է Կառավարությանն
ապաստանի և միգրացիայի վերաբերյալ օրենսդրության և գործելակերպերի բարելավման
ջանքերին՝ դրանք միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու նպատակով։
 Ինտեգրում և ինքնաբավություն. Իր պետական գործընկերներին աջակցելու
նպատակով ՄԱԿ ՓԳՀ-ն նպատակային օժանդակություն է տրամադրում մտահոգության
առարկա հանդիսացող անձանց՝ դյուրացնելու հյուրընկալող համայնքներում նրանց
ինտեգրումը։ Հոգեբանական, սոցիալական, իրավաբանական և բժշկական աջակցությանը
զուգահեռ փախստականներն օգտվում են նաև մասնագիտական և լեզվի դասընթացների,
բիզնես դասընթացների, եկամտի ստեղծման գործիքների և կենսապահովման տարբեր
նախագծերի հնարավորություններից, որոնք միտված են նրանց ինքնաբավության
մեծացմանն ու հյուրընկալող համայնքների հետ հարաբերությունների ձևավորմանը։
 Համայնքների համախմբում և կանանց հզորացում. ՄԱԿ ՓԳՀ-ն Հայաստանում
հաջողությամբ գործարկել է փախստականների և երիտասարդական կոալիցիաներ,
ինչպես նաև կանանց հզորացման ֆորումներ՝ ապահովելու մտահոգության առարկա
հանդիսացող անձանց արդյունավետ մասնակցությունը տարբեր գործընթացներին և
մեխանիզմներին, որոնք ազդում են Հայաստանում նրանց ինտեգրման վրա։
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Դոնորների հետ հարաբերություններ
Հատուկ շնորհակալություն 2020 թ. հիմնական դոնորներին
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | Կանադա | Սլովակիա | Շվեդիա | Նորվեգիա |
Նիդեռլանդներ | Դանիա | Միացյալ Թագավորություն | Գերմանիա | Շվեյցարիա |
Մասնավոր դոնորներ՝ Կորեայի Հանրապետություն |
ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՄԱԿ-ի գրասենյակ, Պետրոս Ադամյանի փողոց, շենք 14, Երևան, Հայաստան,
armye@unhcr.org, +374 10 545 935 (ամրակցված); +374 91 415 387 (բջջային)
http://un.am/en/agency/UNHCR | https://www.facebook.com/UNHCRArmenia | UNHCR
Armenia YouTube | UNHCR Armenia Instagram
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