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Ամփոփագիր 
 

Այս զեկույցը ներկայացնում է հետազոտության տվյալներ, որը իրականացվել է 

բացահայտելու այն դժվարությունները և խնդիրները, որոնց որ ՀՀ միգրանտները 

բախվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում: Հետազոտությունը անցկացվել է երեք 

մարզում` Գեղարքունիք, Լոռի և Շիրակ: Այն նախաձեռնվել է Հայկական Կարիտաս 

ԲՀԿ-ի կողմից իրակականացվող «Մարզային արշավ ընդդեմ անօրինական 

միգրացիայի և թրաֆիքինգի» ծրագրի շարունակությունը հանդիսացող «Նվազեցնել 

անօրինական միգրացիան և մարդկանց շահագործումը ՀՀ-ում» ծրագրի 

շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը 

միգրացիայի և թրաֆիքինգի վերաբերյալ: Այս հետազոտության թիրախ 

մասնակիցներն են աշխատանքային միգրանտները և ՀՀ-ում միգրացիոն 

քաղաքականության փորձագետները: 

Տվյալնները հավաքագրվել են 2016 թ.-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին ընտրված մարզերի 

հասարակական կազմակերպությունների (ՀԿ-ների) կողմից: Հետազոտությունը 

ներկայացուցչական չէ: Այն փորձում է փոքրիկ, հետախուզական հետազոտության 

միջոցով լույս սփռել առկա իրողությունների վրա:  

Մեթոդաբանություն 
 

Տվյալ հետազոտության մեջ կիրառվել են և՛ քանակական, և´ որակական մեթոդներ. 

ա) հարցումներ աշխատանքային միգրանտների հետ և բ) միգրացիայի հարցերով 

քաղաքականության մշակման, մասնավոր և ոչ կառավարական ոլորտի 

փորձագետների հետ կիսաստանդարտացված հարցումներ: Տվյալների 

հավաքագրումը իրականացվել է «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի` երեք մարզային 

կազմակերպությունների կողմից (մեկական յուրաքանչյուր մարզից), իսկ տվյալների 

մշակումը իրականացվել է ծրագրի շրջանակներում վարձված փորձագետի կողմից:    

Հարցումները (N=380) իրականացվել են հայերեն` ՌԴ մեկնող այն աշխատանքային 

միգրանտների հետ, ովքեր բնակվում են թիրախ մարզերում:  Հետազոտության 

նպատակների համար աշխատանքային միգրանտը սահմանվում է որպես ՀՀ այն 

քաղաքացիները, ովքեր վերջին երկու և ավելի տարիների ընթացքում առնվազն երեք 

ամիս տևողությամբ պարբերաբար մեկնել են կամ մեկնում են ՌԴ և այնուհետ 

վերադառնում ՀՀ: Տվյալները վերլուծվել են օգտագործելով Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) ծրագիրը: Տե՛ս հարցումների հարցաշարը հավելված I-ում:  
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Թվով 15 հարցազրույցներ են իրականացվել միգրացիոն հարցերով զբաղվող 

փորձագետների հետ` հիմք ընդունելով նրանց կրթական և մասնագիտական 

որակավորումները: Խումբը ներառում է միգրացիոն հարցերով զբաղվող տեղական 

ՀԿ-ներ և միջազգային կազմակերպություններ: Վերլուծության նպատակով 

հարցազրույցները ձայնագրվել են և վերծանվել: Տվյալները վերլուծվել են` կիրառելով 

MAXQDA որակական տվյալների վերլուծության ծրագիրը: Փորձագիտական 

հարցազրույցների ուղեցույցը տեղադրված է հավելված II-ում:  

Հարցումների արդյունքների վերլուծություն 
 

Հարցումներին մասնակցել են թվով 380 միգրանտ` Գեղարքունիքի մարզ (122), Լոռու 

մարզ (121) և Շիրակի մարզ (137): Հարցվածների սեռային հավասարակշռությունը 

պահպանվել է 85% արական և 15% իգական հարաբերակցությամբ: 

Ամենաերիտասարդ հարցվածը եղել է 21 տարեկան, իսկ ամենածերը` 67: Միջին 

թվաբանական տարիքը կազմել է 40 (39.80 [մոդ 38; մեդիան 39]): Հարցվածները 

ընտրվել են քաղաքային և գյուղական բնակչությունից համապատասխանաբար` 232 

(61%) և 148 (39%) հարաբերակցությամբ: Հարցվածների մեծամասնությունը ունեցել 

են միջնակարգ` 209 (55%), արհեստագործական` 68 (18%), բարձրագույն`  65 (17%) և 

թերի բարձրագույն` 30 (8%) (նկատառում` տարրական կրթություն 2%): 

Հարցվածների մեծամասնությունը ամուսնացած է եղել` 250 (66%), չամուսնացած` 93 

(24%), բաժանված` 19 (5%) և ամուրի` 18 (5%): Հարցման բոլոր մասնակիցները 

(N=380) ՀՀ քաղաքացիներ են, որոնցից 68 (18%)-ը Ռուսաստանի քաղաքացիություն 

ունեցող երկքաղաքացիներ են: Ռուսաստան մեկնելու հաճախականության 

թվաբանական միջինը կազմել է 8 տարի (8.27 [մոդ 4; մեդիան 7]): Միգրանտների 

աշխատանքային ոլորտների բաշխումը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում: 

Պատասխանները «այլ» կատեգորիայում ներառում են խոհարարական 

ծառայություններ, վարորդներ և վարսահարդարներ:  

 

Աղյուսակ 1 Աշխատանքի ոլորտը ՌԴ-ում 

 Հաճախականություն Տոկոս 

Շինարարություն 190 50.0 

Կենցաղային ծառայություններ 55 14.5 

Առևտուր 50 13.2 

Արտադրություն 42 11.1 

Գյուղատնտեսություն 11 2.9 

Հանքաարդյունաբերություն 9 2.4 
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Հասարական սեկտոր (ծառայությունների 

տրամադրում) 
6 1.6 

Ոչ կառավարական սեկտոր 5 1.3 

Այլ 12 3.0 

Ընդհանուր 380 100.0 

 

Մասնակիցներին խնդրել էին նշելու իրենց մեկնման պատճառները: Հարցը թույլ էր 

տալիս բազմակի ընտրությամբ պատասխանի կատեգորիաներ (կատեգորիաները չեն 

ներկայացվել հարցվածներին): Զարմանալի չէր, որ ի հայտ է եկել, որ 

զբաղվածությունը (մասնակիցների կողմից սահմանված որպես պարզապես 

աշխատանք ունենալը, որի համար վարձատրում են) պարբերաբար ՌԴ մեկնելու 

ամենատարածված պատճառն է: Երկրորդ` ամենահաճախ հանդիպող պատճառը 

ՌԴ-ում ունեցած զբաղվածությունն է ավելի բարձ վարձատրությամբ: Արդյունքները 

ամփոփված են Աղյուսակ 2-ում:  

Այլ պատճառները ներառում են Հայաստանում ապահով չզգալը, ամուսնությունը, 

ընտանիքի կամ հարազատների հետ վերամիավորումը, ինչպես նաև ճնշող 

կոռուպցիան, որը պարզապես մարդկանց ստիպում է լքել երկիրը:  

 

Աղյուսակ 2 Մեկնման պատճառները 

 

Հաճախականություն 

Տոկոս 

(ընդհանուրից 

N=380) 

Զբաղվածություն 313 82.4 

Զբաղվածություն ավելի բարձր 

վարձատրությամբ 
168 44.2 

Անձնական/ընտանեկան հարցեր 129 33.9 

Հայաստանում ապագայի հանդեպ 

անորոշություն 
102 26.8 

Այլ 43 11.3 

 

Այս հետազոտությունը նախաձեռնելու պատճառներից մեկն խնդիրների այն 

շրջանակը պարզելն էր, որոնց հայաստանցի միգրանտները բախվում են թե´ ՌԴ-ում 

գտնվելիս, թե´ հայրենիք վերադարձից հետո: Նախևառաջ, հարցվածներին խնդրել 

էին մատնանշել այն խնդիրները, որոնց նրանք բախվել են ՌԴ-ում: 

Ամենատարածված պատասխանը վերաբերում է աշխատավայրում հանդիպող 

վարչական բնույթի խնդիրներին օրինակ` փաստաթղթային ձևակերպումները: 

Դժվարությունները, ինչպիսիք են ֆինանսների ձեռքբերումը/պակասը (17%), 
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ռուսերենի հմտությունները (15%) և հոգեբանական խնդիրները (15%)  նույնպես 

գոյություն ունեն, որոնց հաջորդում է օրենսդրական (12%) և առողջական (11%) 

խնդիրները:  Պետք է ընդգծել, որ հարցվածների համարյա կեսը նշել է, որ նրանք 

խնդիրներ չեն ունեցել` չմատնանշելով նույնիսկ մեկը: Այնուամենայնիվ, կարևոր է 

նկատի ունենալ ռիսկը, որ միգրանտները պարզապես կարող են հակված չլինել 

հարցումը անցկացնող հետազոտողի հետ խոսելու իրենց խնդրի մասին: Մեկ այլ 

կատեգորիա ներառում է հարցվածներին, ովքեր չեն նշել խնդրի տեսակը, բայց ասել 

են, որ Ռուսաստանում եղել են խնդիրներ գործատուների կամ հայկական ծագմամբ 

այլ միգրանտների հետ: Տե՛ս Աղյուսակ 3-ը այս կատեգորիայի արդյունքների համար:    

 

Աղյուսակ 2 ՌԴ-ում հայ միգրանտներին հանդիպող դժվարությունների տեսակները 

 

Հաճախականություն 

Տոկոս 

(ընդհանուր 

N=380) 

Աշխատանքի վայրում/վարչական 78 20.5 

Ֆինանսական 66 17.4 

Հոգեբանական 59 15.5 

Լեզվական 58 15.3 

Օրենսդրական 48 12.6 

Առողջապահական 41 10.8 

Անձնական 15 3.9 

Մարդու իրավունքների 

խախտումներ/խտրականություն 
12 3.1 

Այլ 9 2.3 

Ոչ մի 169 44.5 

 

Խոսելով միգրանտների խնդիրների մասին Հայաստան վերադարձից հետո 

(միգրացիայի շրջանի/ ժամանելուց հետո ընկած ժամանակահատվածի մասին)` 

ստանում ենք հետևյալ պատկերը, որ հայրենիքում աշխատանք գտնելը դեռևս խնդիր 

է մնում: Ինչպես երևում է, արտասահմանում փորձ ձեռք բերելը իրականում չի 

օգնում Հայաստանում գործ գտնելուն: Հարցվածների կողմից ամենահաճախ նշված 

դժվարությունը աշխատանք գտնելն է հայրենիքում (35%): Երկրորդ ամենահաճախ 

նշված պատասխանը ընդհանրացված արդյունքներով այլ կատեգորիան է: 

Հարցվածները մեծամասամբ միասնաբար մատնանշում են հայաստանցիների 

համար ձևավորված քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական պայմաններում 

արտասահմանում զբաղվածություն փնտրելու անխուսափելիությունը և հայ 

հասարակության գոյատևելու անհնարինությունը (հետևապես անտանելի 
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կենսապայմանները) հայրենիքում: Այս կատեգորիայից որոշ  միգրանտների կողմից 

արտահայտված պատասխան-մեջբերումներն պարունակում է դատողություններ, 

ինչպիսիք են. «Բազմաթիվ խնդիրներ կան Հայաստանում, որոնք սկսում են 

ծննդատնից: Բայց մենք սրանք չենք էլ նկատում», «Երբ Ռուսաստանից վերադառնում 

եմ, տարաբնույթ պատճառներով ցավ զգալու առիթներ եմ ունենում: Երկիրը 

կառավարվում է սխալ մարդկանց կողմից», «Վերադառնում եմ Հայաստան և 

ամենուր տեսնում պետական ռեսուրների անխնա վատնում և խաբված և անզոր 

մարդիկ: Միջավայրը  խեղդող է, և այստեղ մնալը դառնում է դժվար»: Տե՛ս աղյուսակ 

4-ը միգրանտներին Հայաստան վերադարձից հետո հանդիպող դժվարությունների 

տեսակների վերաբերյալ:  

 

Աղյուսակ 3 Վերադարձից հետո միգրանտներին հանդիպող դժվարությունների տեսակները 

 

Հաճախականություն 

Տոկոս 

(ընդհանուր 

N=380) 

Աշխատանք գտնելը 132  34.7 

Հասարակությունում վերաինտեգրվելը 19 5.0 

Բիզնես սկսելը  18 4.7 

Կրթություն ստանալը 15 3.9 

Ընտանիքի վերամիավորումը 7 1.8 

Զինվորական ծառայությունը 4 1.1 

Այլ 23 6.0 

Ոչ մեկը 184 48.4 

 

Հաջորդիվ հարցվածները պատասխանել են միգրացիայի հետևանքների և իրենց 

կյանքի վրա միգրացիայի ունեցած ազդեցության մասին հարցին: Զարմանալի չէ, որ 

միգրացիայի արդյունքում կյանքում ամենակարևոր փոփոխություն վերաբերյալ 

ամենահաճախ նշվող պատասխանը (75) զբաղվածությունն է, ինչպես նաև 

ռեսուրսները և կայունությունը (որպես այս երկուսի արդյունք):  

Պատասխանների երկրորդ կատեգորիան կազմում է մի կատեգորիա, որում 

հարցվածների 8.5%-ը, չնշելով որևէ հետևանք ընդհանրապես, տալիս են տարբեր 

ձևակերպումներ, որոնք ունեն մի ընդհանրություն. այն է` աշխատանքային 

միգրացիայի հետևանքով կոտրված ճակատագիր և օտարվածության զգացում: 

Համարյա նույնաքանակ մարդիկ նշել են փորձի ձեռքբերումը (8.2%)  և կյանքի որակի 

բարձրացումը (7.6%): Ամենամեծ կատեգորիան այս հարցի համար, այնուամենայնիվ, 

այլ կատեգորիան է` լի բազմաբնույթ պատասխաններով: Այս պատասխանները 

տատանվում են սկսած վարկերը մուծելուց, նոր կապեր և ընկերներ ձեռքբերելուց 
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մինչև մտածողության փոփոխություն, անձնական բիզնեսի զարգացում և 

ինքնավստահություն: Որոշ մասնակիցներ որպես միգրացիայի արդյունք և 

միգրացիայի լրջագույն հետևանք նաև նշել են առողջությունից զրկվելը: Թվով 54 

մարդ նշել են ոչ մի հետևանք կամ փոփոխություն կյանքում կատեգորիան: Տե´ս 

աղյուսակ 5-ը պատասխանների ամփոփման համար:   

 

Աղյուսակ 4 Միգրացիայի հետևանքները 

 Հաճախականություն Տոկոս 1
 

Աշխատանք/ռեսուրսներ => կայունություն 75 23.0 

Կոտրված ճակատագրեր, մեկուսացման և 

օտարվածության զգացում 
28 8.5 

Մասնագիտական փորձի ձեռքբերում, 

հմտությունների զարգացում 
27 8.2 

Կյանքի որակի ընդհանուր բարելավվում 25 7.6 

Անձնական կյանք ունենալու/ամուսնանալու 

անկարողություն 
8 2.4 

Այլ 163 50 

Ոչ մի հետևանք 54 

14.2  

Ընդհանուր

(  N=380) 

 

Հարցումը նաև փորձ է արել հասկանալ միգրացիոն խնդիրների դեպքում 

միգրանտների վարքագծի միտումները աջակցության դիմելու կառույցների 

վերաբերյալ: Այն մասնակիցներին, ովքեր նշել են, որ դիմել են օժանդակության 

(N=212), խնդրել են նշել օժանդակության տեսակը, որին նրանք դիմել են: 

Արդյունքում, զբաղվածություն ունենալու համար աջակցության դիմելը աջակցության 

դիմածների ամենատարածված պատասխանն է (18%): Երկրորդ ամենատարածված 

պատասխանը` իրավական աջակցության դիմելը ճշմարիտ է համարյա 8%-ի համար: 

Իսկ մասնակիցների համարյա կեսը (44%)-ը նշել են, որ չեն դիմել որևէ աջակցության: 

Աղյուսակ 6-ը ամփոփում է արդյունքները:  

Երբ հարցվածներից փորձել են պարզել միգրացիայի ընթացքում ձեռք բերված 

փորձառությունը (տե´ս աղյուսակ 5-ը վերևում), հարցվածների կողմից որպես 

սեփական տարբերակ է նշվել կյանքի որակի ընդհանուր բարելավվումը: Հարցումը 

նաև ներառել է հարց պարզելու կյանքի որակի վերաբերյալ ուղիղ պատասխան` իր 

երեք կատեգորիաներով: Արդյունքների համար տե´ս աղյուսակ 7-ը:  

                                                           
1
 Նրանցից, ովքեր նշել են որևէ հետևանք (N=326). 
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Աղյուսակ 5 Միգրանտների դիմած աջակցության տեսակները   

 

Հաճախականություն 

Տոկոս (նրանցից, 

ովքեր դիմել են  

N=212) 

Զբաղվածություն 70 18.4 

Իրավական 29 7.6 

Ֆինանսական 24 6.3 

Հոգեբանական 4 1.1 

Հմտությունների ձևավորում 1 .3 

Այլ 2 0.5 

Երբեք չեն դիմել 168 44.2 

 

 
Աղյուսակ 6 Միգրացիայի արդյունքնում կյանքի որակի փոփոխություն 

 
Հաճախականություն 

Տոկոս (ընդհանուր 

N=380) 

Դրական 278 73.2 

Ոչ մի փոփոխություն 79 20.8 

Բացասական 23 6.1 

Ընդհանուր 380 100.0 

 

Փոփոխականների միջև փոխհարաբերակցությունը ամփոփելու նպատակով 

կիրառվել են խաչաձև աղյուսակներ: Հետաքրական է տեսնել նաև միգրանտների 

կրթական մակարդակի և ՌԴ-ում հանդիպած դժվարությունների միջև 

փոխհարաբերությունը: Արդյունքները ամփոփված են աղյուսակ 8-ում: Հաջորդ 

աղյուսակը ամփոփում է միգրանտների դիմած օժանդակության տեսակի և ա) ՌԴ-

ում նրանց ունեցած դժվարությունների (Աղյուսակ 9) և բ) Հայաստանում նրանց 

հանդիպած դժվարությունների (Աղյուսակ 10) փոխհարաբերությունը:  
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Աղյուսակ 7 ՌԴ-ում հանդիպած դժվարության տեսակները և կրթական մակարդակը  

 

Տա
ր

ր
ա

կ
ա

ն
 

Մ
ի

ջն
ա

կ
ա

ր
գ

 

Ա
ր

հ
ե

ս
տ

ա
գո

ր

ծա
կ

ա
ն

 

Թ
ե

ր
ի

 

բա
ր

ձ
ր

ա
գո

ւյ
ն

 

Բ
ա

ր
ձ

ր
ա

գո
ւյ

ն
 

Ը
ն

դ
հ

ա
ն

ո
ւր

 

Աշխատավայրում 1 (1.3%) 
43 

(55.1%) 

16 

(20.5%) 

6 

(7.7%) 

12 

(15.4%) 

78 

(100%) 

Ֆինանսական 
3  

(4.5%) 

45 

(68.2%) 

5 

(7.6%) 

2 

(3.0%) 

11 

(16.7%) 

66 

(100%) 

Հոգեբանական -- 
25 

(42.4%) 

12 

(20.4%) 

7 

(11.9%) 

15 

(25.4%) 

59 

(100%) 

Լեզվական  
5 

(8.6%) 

37 

(63.8%) 

7 

(12.1%) 

4 

(6.9%) 

5 

(8.6%) 

58 

(100%) 

Իրավական -- 
27 

(56.2%) 

10 

(20.8%) 

3 

(6.2%) 

8 (16.7%) 48 

(100%) 

Առողջապահական 
3 

(7.3%) 

23 

(56.1%) 

8 

(19.5%) 

2 

(4.9%) 

5 

(12.2%) 

41 

(100%) 

Անձնական -- 
3 

(20%) 

6 

(40%) 

2 

(13.3%) 

4 

(26.7%) 

15 

(100%) 

Մարդու իրավունքների 

խախտումներ/խտրականու-

թյուն 

2 

(16.7%) 

10 

(83.3%) 
-- -- -- 

14 

(100%) 

Ոչ մի -- 
86 

(50.9%) 

25 

(14.8%) 

14 

(8.3%) 

44 

(26%) 

169 

(100%) 

 

 

 

Աղյուսակ 8 ՌԴ-ում հանդիպած դժվարության տեսակներըը և Հայաստանում դիմած աջակցության  

տեսակը  
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կ
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ը
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ցի
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ո
վ
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 ա
ս

ե
լ 

ե
ն

 ա
յո

) 

Աշխատավայրում 
19 

(24.3%) 

6 

(7.6%) 

6 

(7.6%) 

1 

(1.2%) 
-- 

33 

(42.3%) 

78 

(100%) 

Ֆինանսական 
19 

(28.7%) 

9 

(13.6%) 

10 

(15%) 

2 

(6%) 
-- 

18 

(27.2%) 

66 

(100%) 

Հոգեբանական 
9 

(15.2%) 

7 

(11.8%) 

5 

(8.4%) 

2 

(3.3%) 
-- 

19 

(32.2%) 

59 

(100%) 

Լեզվական 
9 

(15.5%) 

6 

(10.3%) 

 4 

(6.8%) 
-- -- 

18 

(31%) 

58 

(100%) 

Իրավական 
9 

(18%) 

7 

(14.5%) 

4 

(8.3%) 
-- -- 

24 

(50%) 

48 

(100%) 
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Առողջապահական 
9 

(21.9%) 

1 

(2.4%) 

3 

(7.3%) 
-- -- 

13 

(31.7%) 

41 

(100%) 

Անձնական 
2 

(13.3%) 

1 

(6.6%) 

1 

(6.6%) 

1 

(6.6%) 
-- 

7 

(46.6%) 

15 

(100%) 

Մարդու իրավունքների 

խախտումներ/խտրա-

կանություն 

6 

(50%) 

2 

(16.6%) 

3 

(25%) 

1 

(8.3%) 
-- 

3 

(25%) 

12 

(100%) 

Ոչ մի  
22 

(13%) 

12 

(7.1) 

4 

(2.3%) 

1 

(0.5%) 

1 

(0.5%) 

95 

(56.2%) 

169 

(100%) 

 

Աղյուսակ 9 Ժամանումից հետո առկա դժվարությունների տեսակը և Հայաստանում դիմած 

աջակցության տեսակը 
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) 

Աշխատանք գտնելը 

59 

(44.6%

) 

12 

(9%) 

17 

(12.8%) 

2 

(1.5%) 
-- 

65 

(49.2%) 

132 

(100%) 

Հասարակության մեջ 

վերաինտեգրումը 

6 

(3.15%

) 

2 

(10.5%) 

2 

(10.5%) 

1 

(5.2%) 
-- 

13 

(68.4%) 

19 

(100%) 

Բիզնես սկսելը 

7 

(38.8%

) 

8 

(44.4%) 

4 

(22.2%) 

1 

(5.5%) 
-- 

5 

(27.7%) 

18 

(100%) 

Կրթություն ստանալը -- 
1 

(6.6%) 

4 

(26.6%) 
-- -- 

10 

(66.6%) 

15 

(100%) 

Ընտանիքում 

վերաինտեգրվելը 

3 

(42.8%

) 

1 

(14.2%) 

1 

(14.2%) 
-- -- 

3 

(42.8%) 

7 

(100%) 

Զինվորական 

ծառայություն 
-- -- -- -- -- 

4 

(100%) 

4 

(100%) 

Ոչ մեկը 
5 

(2.7%) 

4 

(2.1%) 

1 

(0.5%) 
-- 

1 

(0.5%) 

60 

(32.6%) 

184 

(100%) 

 

Բացի միգրանտների` հայրենիքում և արտասահմանում ունեցած դժվարությունները 

բացահայտել փորձելը, հետազոտությունը նաև նպատակ է ունեցել միգրանտներին 

հետաքրքրող մասնավոր և ընդհանուր թեմաների վերաբերյալ տվյալներ հավաքել: 

Ձևակերպվել են մի քանի հարցեր պարզելու նրանց հետաքրքրությունները: Առաջին 

հարցը փորձել է ճշտել, թե արդյոք կարիք կամ ցանկություն կա որևէ թեմայի 

վերաբերյալ մասնագիտացված դասընթաց անցնելու: Հատուկ ոլորտ չի նշվել: 

Հարցաշարը ավելի շուտ կազմված է եղել պարզելու, թե ընդհանրապես կա կարիք, թե 
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ոչ: Հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը (75%) բացասական է պատասխանել:  

Հատկանշական է, որ երկրորդ ամենահաճախ պատասխանը վստահ այո-ն է,ն իսկ 

անշուշտ այո` (17%) և 7% հավանաբար այո (Աղյուսակ 11): Հարցը հնչել է. «Դուք 

կարիք կամ ցանկություն ունե՞ք անցնելու մասնագիտացված դասընթաց (որևէ 

ոլորտում)» ձևակերպմամբ :  

 

Աղյուսակ 10 Կարիք/ցանկություն անցնելու մասնագիտական դասընթացներ  

 Հաճախականություն Տոկոս 

Ոչ 286 75.2 

Այո, անշուշտ 66 17.4 

Այո, հավանաբար 28 7.4 

Ընդհանուր 380 100 

 

Հետաքրքրվածություն կատեգորիայի երկրորդ հարցը ուղղվել է այն մարդկանց, 

ովքեր նախորդ հարցին (N=98) նշել են այո, անշուշտ այո կամ հավանաբար: 

Ամենատարածված երեք դասընթացի թեմաներն են եղել. ա) բիզնես, բ) իրավական 

կրթություն և գ) ՏՏ և ծրագրավորում: Մասնագիտացված թիրախային թեմաներն այդ 

ոլորտներում ներառում են ա) սեփական բիզնես հիմնելու գործիքակազմը 

(Հայաստանում և արտասահմանում, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացում, անձնական 

բիզնեսով/ձեռնարկատիրությամբ և ֆինանսների կառավարման համատեքստում 

հարկային օրենսգրքի կարգավորումների հետ ծանոթացում), բ) Հայաստանի 

իրավական համակարգի ներկայացում (օրենքների և քաղաքացիների իրավունքների 

համատեքստում), գ) համակարգչային և ծրագրավորման ունակություններ: 

Վերջին հարցը վերաբերում է մասնակիցների` միգրացիա ենթաթեմայում 

հետաքրքրվածությանը: Պատասխանի կատեգորիաները տրվել են և թույլատրվել է 

բազմակի ընտրությամբ պատասխաններ:  Հարցվածների մեծամասնության (63%)-ի 

նախընտրած կատեգորիան ՌԴ-ում նոր միգրացիոն կարգավորումների թեման է: 

Կարծես թե աշխատանքային միգրանտները իրենց նպատակակետ երկրում գործող 

իրավական գործընթացների և կարգավորումների վերաբերյալ թերի են 

տեղեկացված: Նմանատիպ պատասխանի կատեգորիա` Եվրասիական Տնտեսական 

Միության (ԵՏՄ) ընդհանուր միգրացիոն կարգավորումների վերաբերյալ նշվել է 125 

անգամ հարցվածների 33%-ի կողմից: Պատասխանների երկրորդ 

մեծամասնությունը` երկու պատասխանների կատեգորիայով (44% յուրաքանչյուրը) 

վերաբերում է թրաֆիքինգին և ինտերնետին (մասնավորաբար` սոցիալական 

ցանցերի ապահով օգտագործմանը): 85 մարդ նշել են նաև Եվրամիության (ԵՄ) 
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երկրների` օրինական բնակություն հաստատելու ընթացակարգերը: Տե՛ս աղյուսակ 

12-ը:  

 

Աղյուսակ 11 Հետաքրքրվածությունը միգրացիա ենթաթեմայով  

 

Հաճախականություն 

Տոկոս 

(ամբողջի
ց N=380) 

 ՌԴ-ում նոր միգրացիոն կարգավորումները 

ՀՀ քաղաքացիների համար  
239 62.9 

Թրաֆիքինգ. ինչպես խուսափել  167 43.9 

Ապահով շփում սոցիալական ցանցերում 167 43.9 

Աշխատանքային միգրացիոն 

կարգավորումները ԵՏՄ-ում 
125 32.9 

ԵՄ երկրներում օրինական բնակության 

ընթացակարգերը 
85 22.4 

ՀՀ-ից արտագաղթելու պատճառները 71 18.7 

Օտարերկրացիների համար սովորելու 

ընթացակարգերը ԵՄ-ում և ԱՄՆ-ում 
31 8.2 

 
Որակական արդյունքների վերլուծություն 

 

I. Հայաստանցի աշխատանքային միգրանտների իրավիճակային 

վերլուծություն 

Հարցազրույցի մասնակիցներին խնդրել են կիսել Հայաստանի աշխատանքային 

միգրացիայի վերաբերյալ ընդհանրական մտորումներով: Նրանց խնդրել են 

քննարկել, թե արդյոք նախորդ տարիների համեմատ նշմարվել են միգրանտների 

թվաքանակի փոփոխություններ և արդյոք Հայաստանի ԵՏՄ մտնելուց հետո 

ոլորտում եղել են փոփոխություններ:   

Արտագաղթի երևույթը Հայաստանում դարձել է այնքան տարածված, որ կարևոր է 

տարբերակել նրա տիպերը. այն է` մշտական, սեզոնային և կարճաժամկետ 

միգրացիա: Կարևոր է ընդգծել, որ միգրացիայի բոլոր դրսևորումները եղել են և 

շարունակում են տեղ գտնել հայաստանյան իրականության մեջ այսօր ևս:  

Փորձագետների կարծիքները ծայրահեղ տարբեր են և բաժանվում են երկու խմբի: 

Առաջին խումբը նշմարում է արտագաղթի աճի միտում, որի հիմնական պատճառը 

կապում է Հայաստանի ԵՏՄ մտնելու հետ: Այսպես, վերջին զարգացումների 

համատեքստում մարդիկ զգացել են, որ կան ավելի շատ հնարավորություններ ավելի 
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հեշտորեն զբաղվածություն և հետևաբար` Ռուսաստանի քաղաքացիության 

ձեռքբերելու հարցում: Միգրանտների համար նախաձեռնված փոփոխությունների 

ընդունման արդյունքում նոր միգրացիոն քաղաքականությունը ՀՀ քաղաքացիներին 

ավելի շարժունակ լինելու հնարավորություն է տալիս: Փոփոխություններից 

որոշները ենթադրում են Ռուսաստանի սոցիալական ծառայությունների և կրթական 

համակարգի հասանելիություն, ինչպես նաև միգրանտների ընտանիքների 

ներգրավման հնարավորություն: Այսպիսով, Հայաստանի ԵՏՄ ընդունումը ծառայում 

է որպես  խթան արտագաղթի աճի համար` միևնույն ժամանակ նպաստելով 

Ռուսաստանում բազմաթիվ խնդիրների առաջացմանը: Խոսելով աշխատանքային 

միգրացիայի աճի վերաբերյալ` փորձագետներից մեկը ընդգծել է.  

«Երբ երեկոյան քայլում ես Գավառի փողոցներով, երեսուն 

բնակարան ունեցող շենքում հազիվ երեքում կարելի է 

էլեկտրական լույս նշմարել: Իրավիճակը 

բազմաբնակարանանոց շենքերում նույնիսկ ավելի ճնշող է»: 

(Կին, 38 տ.) 

Իրենց ընտանիքի ապրուստը հոգալու համար հիմա նույն ընտանիքից ավելի շատ 

մարդիկ են արտագաղթում: Որակական վերլուծության այս տվյալները նաև 

հաստատվում են («Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի կողմից) 2015 թ.-ի ապրիլին 

նախորդ ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտության տվյալները` ըստ 

որի այժմ մարդիկ մեկնում են ընտանիքներով: Մեկ ընտանիքից մեկ միգրանտ 

տարբերակը այլևս գործող չէ. մեկ ընտանիքից ավելի շատ մարդիկ են մեկնում, եթե ոչ 

ամբողջ ընտանիքը: Փորձագետների մեծամասնությունը խիստ ընդգծում են 

իրազեկման արշավներ նախաձեռնելու կարևորությունը` քաղաքացիների համար 

պարզորոշ դարձնելու Հայաստանի` ԵՏՄ մտնելու գործընթացները և իրավական 

դրույթները:  

Հարցազրույցների մասնակիցների երկրորդ խումբը, այնուամենայնիվ, նշում է 

հակառակը: Նրանց կարծիքով Ռուսաստանում առկա զարգացումների հետևանքով 

աշխատանքային միգրացիան նվազել է: Որպես այս մոտեցման հիմնավորում նրանք 

բերում են ռուսական տարադրամի արժեզրկումը, բնական ռեսուրսների գների 

անկումը, որոնք, իրենց հերթին, հանգեցրել են միգրանտների եկամուտների 

նվազմանը: Որոշ փորձագետներ, հիմնավորում են իրենց տեսակետը` հիմնվելով 

համայնքում բնակվող ազգաբնակչության նախորդ տարվա գործազուրկների 

թվաքանակի և ներկայիս իրավիճակի համեմատության վրա, ինչպես նաև իրենց 

իրականացված սեզոնային ծրագրերում ավելի շատ պոտենցիալ շահառուների 

առկայությամբ: Փորձագետի խոսքերով.  
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«Մարդիկ սկսել են երկմտել` գնալ, թե չգնալ, քանի որ այնտեղ վաստակած եկամուտը 

այլևս բավարար չէ այստեղ»: (Կին, 51) 

  

 

II. Դժվարությունները արտասահմանում և խոչընդոտները տանը 

Մասնակիցներին խնդրել են դիտարկումներ անել միգրանտներին հանդիպող 

դժվարությունների վերաբերյալ` օրինակներ բերելով իրենց մասնագիտական 

փորձից: Միգրանտների խնդիրները բաժանվել են երկու խմբի. առաջին հերթին, 

Ռուսաստանում հանդիպող խնդիրներն են ներկայացվում, իսկ հաջորդիվ` 

վերադարձից հետո ծագած խնդիրները:    

Առաջին ներկայացված խնդիրը իրավունքների պաշտպանությունն է, որը 

մեծամասամբ հանդիպում է Ռուսաստանում աշխատող միգրանտների 

աշխատավայրում: Սա պայմանավորված է գործատուի հետ կապված խնդիրներով և 

այլ բազմաթիվ դժվարություններով: Սովորաբար միգրանտները չեն տիրապետում 

իրենց իրավունքներին արտասահմանում, չունեն համապատասխան փաստաթղթեր 

և աշխատում են անօրինական հիմքերով: Ռուսաստանյան գործատուների հետ 

կապված հիմնական խնդիրների շարքում լինում նախնական 

պայմանավորվածությունների և արդյունքների միջև առկա 

անհամապատասխանությունը: Շատ միգրանտներ բախվել են գործատուների 

որոշման անսպասելի փոփոխությունների: Այսպիսի անակնկալները ներառել են, 

բայց չեն սահմանափակվել պայմանագրերի բացակայությամբ, աշխատավարձի 

չվճարումներով, ավելի քիչ աշխատավարձի վճարումներով (նախնական 

պայամանագրերի հետ համեմատած), աշխատավարձի ուշացումներով և հարկադիր 

աշխատանքով: Ընդգծվել է, որ այսպիսի անօրինական աշխատանքի պատճառներից 

մեկը միգրանտների կողմից օրենսդրական դաշտի վերաբերյալ բավարար 

գիտելիքների պակասն է: Փորձագետի խոսքերով.  

«Շատ ժամանակ միգրանտները չգիտեն օրենքները, չգիտեն ինչպես պաշտպանել 

իրենց և իրենց իրավունքները: Վատը այն է, որ փոխարենը տեղեկանալու դրանց 

մասին նախքան մեկնելու որոշում կայացնելը նրանք տեղեկանում են 

արտասահմանում իրենց սպասող աշխատանքային պայմանների մասին տեղում»: 

(Կին, 51 տ.) 

Նշված խնդիրներից մեկն էլ հայ աշխատանքային միգրանտների ռուսերենի վատ 

իմացությունն է: Դա խնդիր է դառնում, երբ կարիք է լինում շփվելու տեղացիների 

հետ: Այլ խնդիրներն ներառում են ընտանիքներից հեռու գտնվելը, որը հանգեցնում է 
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բազմաթիվ դժվարությունների, եթե ոչ ամուսնալուծության:  Փորձագետներից մեկը 

նշում է.  

«.…Մարդիկ գնացել են սահմանը պաշտպանելու. նրանցից ոմանք 

աշխատանքային միգրանտներ են, ովքեր ստիպված էին լինում 

մեկնել Ռուսաստան, բայց այժմ նրանք չեն գնացել, որպեսզի 

մնան իրենց ընտանիքների հետ»: (Տղամարդ, 58 տ.) 

 

Ինչպես հարցումների արդյունքների դեպքում, այս պարագայում էլ հայրենիքում 

առկա ամենահաճախ նշված խնդիրը կապված է աշխատանք գտնելու դժվարության 

հետ: Կան մարդիկ, ովքեր որոշ ժամանակ արտասահմանում աշխատելուց հետո 

վերադառնում են` այլևս չմեկնելու որոշումով: Այնուամենայնիվ, աշխատանք 

գտնելու տևական դժվարությունների պատճառով, նրանք նորից մեկնում են: 

Հարցազրույցի մասնակիցների մեծ մասը նշում է դեպքեր, երբ աշխատանքային 

միգրանտը իր վերադարձից հետո աշխատանք է փնտրել:  Երկրորդ` ամենահաճախ 

նշվող դժվարությունը ներառում է խնդիրներ տեղական հեղինակությունների հետ և 

բարձր հարկերը: Փորձագետներից մեկը ընդգծում է.  

«Կան ընտանիքներ, որոնց ես ճանաչում եմ և որոնք վերադառնում են 

մնալու: Բայց բազմաբնույթ խնդիրների պատճառով, որոնց 

նրանք հանդիպում են հարկային մարմինների հետ, երբ նրանք 

փորձում են բիզնես հիմնել, նրանք, ի վերջո, մեկնում են»: (Կին, 

54 տ.) 

Ոչ պակաս կարևոր խնդիր է վերադարձից հետո ընտանիքում վերաինտեգրվելը: 

Միգրացիայի հետևանքով ընտանեկան կյանքի փոփոխությունը հանգեցնում է 

փոխհարաբերություններում անհասկացողության առաջացմանը: Մարդիկ սովորում 

են հեռավորությանը և իրարից հեռու լինելուն, որը, ընդհանուր առմամբ, 

բացասական ազդեցություն է ունենում ընտանեկան փոխհարաբերությունների վրա: 

Վատագույն սցենարը ամուսնալուծությունն է, որը, ցավոք սրտի, երեք մարզերի 

թե՛քաղաքային, թե՛ գյուղական վայրերում աշխատանքային միգրացիայի 

հետևանքների թվում հազվադեպ հանդիպողներից չէ:  

 

III. Միգրանտների պաշտպանությունը հայրենիքում 

Կարծես թե յուրաքանչյուր պատասխանի կատեգորիայում գերակշռող թեման 

կապված է զբաղվածության հետ: Այստեղ նույնպես ամենահաճախ հանդիպող 

աջակցության տեսակը աշխատանք գտնելն է: Խնդիրների մեծամասնությունը, որոնց 

միգրանտները հանդիպում են վերադառնալուց հետո, արժանապատիվ 
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աշխատավարձով կայուն աշխատանք գտնելն է: Շատ փորձագետներ նշում են 

դեպքեր, երբ միգրանտները դիմել են զբաղվածության ծառայություններ կամ իրենց 

կազմակերպություն այսպիսի աջակցության համար: Համաձայն հարցազրույցի 

մասնակիցների Հայաստանում այսպիսի կառուցների վերաբերյալ բազան ներառում 

է տեղական, հասարակական և ոչ-կառավարական կառույցներ: Սրանք ընդգրկում են 

Միգրացիոն պետական ծառայությունը, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարությունը, միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնները և քաղաքացիական 

հասարակության բազմաթիվ կառույցներ` ներառյալ «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ն: 

Միգրացիոն պետական գործակալության և ՀԿ-ների խողովակների միջոցով 

մարզպետարանները (տարածքային վարչական միավորները) նույնպես նշվել են 

որպես անկանոն միգրացիայի հետ կապ ունեցող օղակներ: Միջազգային 

կառույցների շարքում որպես միգրանտների խնդիրների հետ գործ ունեցող 

կազմակերպություն նշվել է Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը (և դրա 

գործակալությունները Հայաստանում): Չնայած պետական և հասարակական 

սեկտորի բազմաթիվ կառույցներ մատնանշելուն` հարցազրույցի մասնակիցները 

որոշակիորեն թերահավատ են նշված կառույցների աշխատանքների ազդեցության 

վերաբերյալ:  

Այս պարբերությունը ներկայացնում է միգրանտներին տրամադրվող աջակցության 

տեսակներին վերաբերող պատասխաներ: Առկա աջակցության տեսակները 

ընդգրկում են բիզնես օժանդակությունն և մասնագիտական 

վերապատրաստումները: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտություն կա սահմանելու 

օժանդակության որոշակի չափանիշներ: Սրանք ներառում են նախամեկնման 

խորհրդատվություն (աշխատանքային պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի 

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում), տեղեկատվություն ԵՏՄ 

անդամակցությամբ շնորհիվ ձեռք բերված առավելությունների վերաբերյալ, 

տեղեկատվություն ինչպես խուսափել թրաֆիքինգից և Ռուսաստանում գործող 

ծառայությունների (ինչպիսիք են ոստիկանական ծառայությունների հասցեները և 

այլ հասցեներ, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում միգրանտները կարող են 

ուղղորդվել) տվյալները: Ընդգծվել է, որ նախամեկնման իրազեկման 

գործունեությունը էական է, որպեսզի մարդիկ կարողանան պաշտպանել իրենց 

իրավունքները բոլոր հանգամանքների և անկանխատեսելի զարգացումների 

դեպքում: ՌԴ-ում կցված գործատուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ 

քաղաքացիներին համար կլինի չափազանց օգտակար, քանի որ մարդիկ մեկնում են 

առանց ճշգրիտ իմանալու, թե գործատուները ովքեր են և ինչ սպասել նրանցից: 

Փորձագետներից մեկի խոսքերով.     
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« Կարիք կա միգրանտներին մանրակրկիտ ներկայացնել խնդիրներ, 

ինչպիսիք են`ինչպես գտնել մնալու տեղ, ում դիմել կոնկրետ 

դեպքում… և ինչպես օրինական ճանապարհով մուտք գործել 

այն երկիր, ուր նրանք գնում են:»   (Կին, 54) 

Լեզվական կարողությունները միգրանտներին աջակցություն տրամադրող 

կազմակերպությունների համար նույնպես մտահոգությունների առարկա են: 

Լեզվական թույլ կարողությունները հաճախ պատճառ են, որոնք բարդացնում են 

մարդու հիմնարար իրավունքները պաշտպանելու գործընթացում ներգրավվելը:  

Հարցազրույցի որոշ մասնակիցներ հայաստանցի միգրանտներին ավելի շուտ ՌԴ-

ում, այլ ոչ թե Հայաստանում օժանդակություն տրամադրելու անհրաժեշտություն են 

տեսնում:  

Մասնակիցների մեծամասնությունը երկարաշունչ և հատուկ ոգևորությամբ 

քննարկել է աջակցության միջոցառումները: Այնուամենայնիվ, օժանդակության 

միջոցառումների հանդեպ ևս հարցազրույցի որոշ մասնակիցների մոտ 

թերահավատություն կա, քանի որ դրանց առկայությունը նպաստում և քաջալերում է 

միգրացիան:  Փորձագետներից մեկի կարծիքով.  

«Միգրանտների համար նախատեսված աջակցության ծառայությունները 

հեշտացնում են Հայաստանից մեկնելը և արջի ծառայություն են մատուցում երկրին»: 

(Տղամարդ, 58 տ.) 

Այս մտահոգությունը կարող է ավելի լավ կարելի է լուծել համատեղ ջանքերով, եթե 

տեղական և միջազգային կազմակերպությունները զբաղվածության հետ կապված 

ծառայություններ տրամադրեն: ՌԴ աշխատանքային միգրանտները ձգտում են 

աշխատանք գտնել Հայաստանում. այսպիսով, սկսած պետական մարմիններից մինչև 

քաղաքացիական հասարակություն հսկայական ջանքեր պետք է ներդրվեն այս 

խնդիրը լուծելու համար:  

Փորձագետներին խնդրել էին դիտարկել միգրացիան կարգավորելու հետ կապված 

առաջնային խնդիրները: Զարմանալի չէ, որ տվյալները ցույց են տալիս, որ բոլոր 

մասնակիցները վերաձևակերպել են հարցը` այն հանգեցնելով Հայաստանյան 

տնտեսության զարգացման անհրաժեշտության հարցին: Խնդիրը աշխատատեղերի 

ստեղծան մեջ է, որպեսզի մարդիկ, ցանկանալով լուծել իրենց առաջնային 

պահանջմունքները, դադարեն երկիրը լքելուց: Աշխատատեղերի բացակայությունը 

մարզային բնակչության և ողջ հանրապետության համար նշվել է որպես միգրացիան 

կարգավորելու հիմնական խոչընդոտ: Տարբեր փորձագետներ քննարկումը սկսում են 

սոցիալական, տնտեսական, իրավական և այլ բնույթի խնդիրների արծարծումից:  

Բայց նրանք բոլորը հանգում են մեկ եզակի խնդրի ( վերոնշյալ ոլորտներում առկա 
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խնդիրների չլուծման պատճառով), որը Հայաստանի քաղաքացիների համար 

բավարար աշխատատեղերի բացակայությունն է: Երբ խոսք է գնում միգրացիայի 

կարգավորման մասին, սա համարվում է հիմնական խնդիր, որը պետք է ամենամեծ 

մտահոգության առարկան դառնա: Երկրի համար պարտադիր է զարգացնել 

տնտեսությունը, ստեղծել աշխատատեղեր և այսպիսով կարգավորել միգրացիան:   

 

IV. Թեմատիկ դասընթացների կարիք 

Փորձագետներին նույնպես խնդրել են կիսվել իրենց մոտեցումներով, թե արդյոք 

ընտրված մարզերի բնակչության մոտ կա միգրացիայի վերաբերյալ 

մասնագիտացված դասընթացի կարիք, թե ոչ: Ամենամեծ կարևորություն ստացած 

հարցերը եղել են ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը, միգրացիայի վերաբերյալ 

նպատակակետ երկրներում գործող օրենսդրությունը` հատուկ ուշադրություն 

դարձնելով մարդու իրավունքների պաշտպանությանը արտասահմանում, 

թրաֆիքինգի և դրանից խուսափելու միջոցների վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկատվության տրամադրումը: Փորձագետների կողմից արտահայտած այս երկու 

մեջբերումները ընդգծում են թիրախ մարզերում տեղեկատվության ավելի շատ 

հասանելիության անհրաժեշտությունը: Մեջբերումները ներկայացվում են ստորև:  

«Մենք ԵՏՄ-ի անդամ ենք: Սրա վերաբերյալ հասարակական 

իրազեկվածությունը շատ ցածր է: Անդամակցության հետ 

կապված փաստաթղթերի բովանդակությունը պետք է 

մարդկանց համար հասկանալի լեզվով հասանելի լինի 

նրանց»: (Կին, 38 տ.) 

«Մարդկանց խնդիրները լուծելու հիմնական տարբերակը 

տեղեկատվության տարածումն է»: (Տղամարդ, 60) 

Մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը` հատկապես աճող սերնդի համար (և 

պոտենցիալ միգրանտների համար) խիստ կարևորվել է ոչ պակաս 

հաճախականությամբ: Ընտրված մարզերում մասնագիտական կողմնորոշման 

անհրաժեշտությունը նմանապես ընդգծվել է նախորդ հետազոտության ժամանակ 

(իրականացված «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի կողմից 2015 թ.-ի ապրիլին):  

 

V. Ռեսուրս կենտրոնների հիմնում 

«Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի կողմից վերոնշյալ երկու ծրագրերի արդյունքում 

իրականացված հարցումները նաև փորձում էին թիրախ մարզերում տեղակայվելիք 

ռեսուրս կենտրոնների վերաբերյալ տվյալներ հավաքել թե՛ աշխատանքային 

միգրանտներից, թե՛ փորձագետներից: Հարցվածներին խնդրել էին կիսվել ռեսուրս 
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կենտրոնների (որոնք նպատակ կունենան լուծել միգրանտների խնդիրները) հետ 

կապված իրենց պատկերացումներով և դիտարկումներով: Երկու թիրախ խմբի 

կողմից էլ հարցը ստացել է բազմաթիվ պատասխաններ: Պատասխանները 

վերաբերել են ինչպես ծառայությունների տեսակին, որ ռեսուրս կենտրոննը պիտի 

տրամադրեն, այնպես էլ նրանց աշխարհագրական տեղակայությանը: 

Պատասխանները խմբավորվել են հիմնական կատեգորիաներում: Աղյուսակ 13-ը 

ամփոփոում է միգրանտների և հարցազրույցների մասնակիցների 

առաջարկությունները:    
 

Աղյուսակ 12 Առաջարկություններ ռեսուրս կենտրոնների հիմնման վերաբերյալ  

Ծառայություններ 

 Խորհրդատվություն 

 Դասընթաց (մասնագիտական զարգացում) 

 Իրազեկվածության բարձրացում (տեղեկատվություն միգրացիոն 

օրենսդրության, կարգավորումների, փոփոխությունների և 

լրամշակումների վերաբերյալ) 

 Իրավական, սոցիալական, հոգեբանական օժանդակություն 

 Աշխատանքի տեղավորում/աջակցություն վարկեր ստանալու 

 Քաղաքականության հետազոտում և վիճակագրական 

վերլուծություն 

 Միգրանտների փաստաթղթերի հետ կապված օժանդակություն  

 Փորձագետների հասանելիություն 

 Իրավաբան 

 Հոգեբան 

 Սոցիոլոգ 

 Տնտեսագետ 

 Հետազոտող/վերլուծաբան 

Տեղակայություն 

 Ունենա կենտրոնական տեղակայում/ լինի մարզկենտրոնում 

Թիրախներ 

 Համայնքի բնակիչներ 

 Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ 

 Բռնության զոհեր (հայրենիքում և/կամ արտասահմանում) 

 ՌԴ-ում աշխատանք փնտրող Հայաստանի քաղաքացիներ 

Այլ 
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Ընդհանուր դիտարկումների թվում է եղել են հետևյալ բովանդակությամբ 

դատողություններ: Մի միգրանտ նշել է, որ դրանք պետք է գործեն պաշտպանելու 

Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները ՌԴ-ում: Մեկ ուրիշը նշել է, որ լավ 

կլինի, եթե կենտրոնները ունենան տարբեր բաժիններ` ներառյալ ՌԴ-ի, Եվրոպական 

Միության, Միացյալ Նահանգների և այլն:  Սա հնարավորություն կտա 

անհրաժեշտության դեպքում միգրանտներին թիրախ նպատակակետ երկրների 

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրել: Արտաքսման քաղաքականության 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը նույնպես նշված է որպես ռեսուրս կենտրոնների 

կողմից տրամադրվելիք տեղեկատվության հավանական ոլորտ: Համաձայն որոշ 

հարցվածների բիզնես բաղադրիչը պետք է ակտիվորեն ներգրավվի ռեսուրս 

կենտրոնների գործառույթների մեջ:  

Բոլոր համայնքային բնակիչների կարծիքով տրանսպորտային միջոցների 

հասանելիությունը մինչև ռեսուրս կենտրոն համարվել է խնդիր նույնպես:  Կենտրոնը 

պետք է բաց լինի այլ` այդ թվում` մարզային ՀԿ-ների և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության համար: Խիստ կարևոր 

է, որ անկախ տրամադրվելիք ծառայություններից, այն լինի անվճար և հասանելի 

տվյալ մարզի բոլոր բնակիչների համար: Եզրափակենք մի փորձագետի խոսքերով.  

«Կենտրոնի հիմնական գործունեությունը պետք է լինի 

տեղեկատվական, իսկ աջակցության տեսակը` իրավական»: 

(Տղամարդ, 56 տ.) 

 Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
 

Հայաստանի քաղաքացիները Ռուսաստանում հանդիպում են մի շարք տեխնիկական 

խնդիրների և լուրջ մարտահրավերներ, իսկ վերադարձից հետո` Հայաստանում: Ըստ 

միգրանտների և փորձագետների ամենահաճախ հանդիպող խնդիրը 

աշխատավայրում հանդիպող խնդիրներն են, որոնց մեծամասնությունը վերաբերում 

է միգրանտների և գործատուի փոխհարաբերություններին: Միգրանտներին 

տրամադրվող տեղեկատվության տեսանկյունից սա նշվել է որպես դիտարկման 

պոտենցիալ դաշտ: Գործատուների հետ փոխհարաբերություններում սա 

հավանաբար կնվազեցնի անսպասելի զարգացումների ռիսկը:   

 Տվյալ մարզի բոլոր համայնքների բնակիչների համար 

հասանելիություն 

 Թեժ գիծ/կայքի հասանելիություն 
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Հայաստանում խնդիրը առնչվում է արժանապատիվ աշխատավարձով 

արժանապատիվ աշխատանք գտնելու խնդրին: Այս հետազոտությունից ստացված 

տվյալներից մեկը այն է, որ շատ հայ միգրանտներ ավելի շուտ կվերադառնային, եթե 

նրանք ի վիճակի լինեին կայուն եկամուտ վաստակել իրենց հայրենիքում: Այս 

նկատառումը պետք է մնա Հայաստանում միգրացիան կարգավորելու համար 

աշխատող հասարակական կառույցների, միջազգային կազմակերպությունների և 

տեղական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների օրակարգում: 

Այս փաստարկը պաշտպանվում է երկու հաջորդական տվյալներով, որոնք ցույց են 

տալիս որ ա) մարդիկ ոչ միայն ցանկանում են վերադառնալ, այլ նաև նրանք 

աշխատանք են փնտրում իրենց ժամանումից հետո և բ) մարդիկ ընդունում են, որ 

նրանք կարիք և ցանկություն ունեն իրենց կարողությունները բարելավվելու  

մասնագիտական դասընթացների` հետագայում դառնալու կամ պոտենցիալ 

աշխատակից կամ հիմնելու իրենց սեփական բիզնեսը: Անձնական բիզնես հիմնելու 

դժվարությունները, ինչպես նաև աշխատատեղերի բացակայությունը լրջագույն 

խոչընդոտներ են միգրանտների` հայրենիքում մնալու ձգտումը բավարարելու 

ճանապարհին: Այսպիսի հանգամանքներում մարդիկ այընտրանք չունեն և իրենց 

ապրուստը վաստակելու համար նորից մեկնում են:  

Նաև արժե նշել, որ հարցվածների մեծամասնությունը նախընտրում է որևէ 

դժվարություն չնշել` չխոսելով իրենց խնդիրների մասին: Պատճառները կարող են 

լինել տարբեր և այս հետազոտությունը չի ենթադրում, որ դժվարությունների մասին 

չնշելը նշանակում է, որ դժվարություններ չկան: Պետք է նշել, որ այս կատեգորիայում 

տվյալներ չլինելը կարող է նաև լինել այն պատճառով, որ մարդիկ ամաչում են կամ 

ցանկություն չունեն հարցազրուցավարի հետ խոսել դրանց մասին: Ամեն դեպքում, 

չնայած այս հետազոտության հետախուզական լինելուն, եզրակացություններ  

անելուց առաջ այս հատուկ ռիսկը պետք է նկատի առնվի:   

Հետազոտության արդյունքում ձևակերպվել են հետևյալ առաջարկությունները. 
 

 ԵՏՄ օրենսդրության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում նախքան մեկնելը 

Ընտրված մարզերում բնակվող Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ 

առաջին իսկ հնարավորության դեպքում առանց նախնական 

տեղեկությունների, թե նրանց ինչ է սպասում արտերկրում, պարզապես 

աշխատանքի գտնելու նպատակով համաձայնում են մեկնել: Ճիշտ է, որ 

մարդիկ դիմում են աշխատանքային միգրացիայի Հայաստանում դժվար 

կենսապայմանների պատճառով: Այնուամենայնիվ, ԵՏՄ-ի օրենսդրության և 

Հայաստանի ԵՏՄ մտնելուց հետո առկա փոփոխությունների մասին 

տեղեկատվություն տրամադրելը նրանց հնարավորություն կտա հստակ 
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պատկերացում կազմել այն երկրի օրենսդրական ոլորտի մասին, որում նրանք 

պատրաստվում են աշխատել: Սա պետք է արվի քաղաքացիների համար 

պարզաբանելու ԵՏՄ մտնելու արդյունքում առաջ եկած նոր ընթացակարգերը 

և օրենսդրական դրույթները: Անշուշտ, տեղեկատվությունը պետք է 

տրամադրվի բոլորի համար հասկանալի և ընկալելի լեզվով:  
  

 Միգրանտների (և երիտասարդների) համար բիզնեսի վերաբերյալ  մասնագիտական 

և կողմնորոշիչ դասընթացներ  

Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մարդիկ ոչ միայն պարզապես ցանկանում 

են աշխատել Հայաստանում, այլ նաև ջանքեր են ներդնում աշխատանքի 

հնարավորություններ փնտրելու, ինչպես նաև նրանք գիտակցում են իրենց 

մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտությունը` բարելավելու 

բիզնեսի և ձեռնարկատիրության իրենց գիտելիքները: Միգրանտների համար 

բիզնես հիմնելու գործիքակազմի` և մասնավորաբար` բիզնեսի հիմնելու 

վերաբերյալ դասընթացներ տրամադրումը պետք է միգրանտների 

կարողությունների զարգացմանը ուղղված քաղաքացիական հասարակության 

կառույցների պոտենցիալ հետաքրքրվածության դաշտ դառնա: Ի հավելումն, 

դասընթացը կարող է ներառել տեղեկատվություն այն հավանական 

կառույցների և կազմակերպությունների վերաբերյալ, որոնք տրամադրում եմ 

ֆինանսներ/վարկեր փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար:  

Ընտրված մարզերում մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների 

անհրաժեշտությունը նմանապես ընդգծվել էր «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի 

2015 թ.-ի ապրիլին իրականացված նախորդ հետազոտության շրջանակներում 

ևս: Այսպիսով, սա պետք է դիտարկվի որպես քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերությունների հետաքրքության ոլորտներից մեկը: 

Երիտասարդները պետք է դիտարկվեն որպես պոտենցիալ թիրախ:  
 

 Միգրանտների աջակցող կազմակերպությունների և ծառայությունների 

ազդեցությունը 

Կարծես թե կան բազմաբնույթ կազմակերպություններ և ծառայություններ, 

որոնք միգրանտների վերադարձից հետո աջակցություն են տրամադրում: 

Այնուամենայնիվ, այս կազմակերպությունների վերաբերյալ գոյություն ունի 

որոշակի թերահավատություն: Այսպիսով, առաջարկվում է չափել, թե ինչ 

ազդեցություն ունեն այսպիսի աջակցության ծրագրերը ընտրված մարզերի 

միգրանտների վրա: Ազդեցության հետազոտության վեր հանած տվյալները 

օգտակար կլինեն միգրացիան կարգավորելուն միտված հասարակական 
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ոլորտի գործակալությունների և քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների հետագա գործողությունների մշակման համար:   
 

 Ռեսուրս կենտրոնների հիմնում 

Ռեսուրս կենտրոնների հիմնման գործընթացում կարևոր է ապահովել, որ 

կենտրոնը գործի և հասանելի լինի տվյալ մարզի բոլոր համայնքների բոլոր 

բնակիչների համար: Կենտրոնի/ների հիմնական գործառույթը պետք է լինի 

տեղեկատվական: Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ կա տեղեկատվության 

պակաս տարբեր թեմաների` այդ թվում Հայաստանում, Ռուսաստանում և 

Եվրոպական երկրներում միգրացիոն քաղաքականության վերաբերյալ: Մեկ 

այլ պոտենցիալ դաշտ, որը պետք է ներկայացվի, թիրախ երկրներում 

միգրանտներին սպառնացող ռիսկերի մասին տեղեկատվությունն է: 

Միգրանտները նախընտրում են, որ ռեսուրս կենտրոնները աջակցեն 

աշխատանքի տեղավորման և վարկերի տրամադրման հարցում: Օգտակար 

կլինի, եթե ռեսուրս կենտրոնները համագործակցեն աշխատանքի 

տեղավորման գործակալությունների հետ` պահելու թափուր 

աշխատատեղերի և սկսնակ գաղափարների համար ներդրում անող/ 

ֆինանսներ տրամադրող կազմակերպությունների վերաբերյալ տվյալների 

բազա,  որպեսզի մարդիկ, ովքեր հետքրքրված են իրենց սեփական բիզնեսը 

ունենալու և Հայաստանում մնալու հեռանկարով, կարողանալ 

տեղեկատվություն ստանալ  այս ծառայությունների մասին:  
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Հարցաթերթ 
 

ՌԴ-ում ՀՀ աշխատանքային միգրանտների հետ անցկացվող հարցում2
 

 

Շրջանակի մեջ առեք նախընտրած պատասխանի թիվը. նշեք մեկ պատասխան յուրաքանչյուր հարցի 

համար` բացառությամբ նշված դեպքերի: 
 

Հարց 1. Տարիք _____  Հարց 2.  Սեռ 1. Ար  2. Իգ 

Հարց 3. Կրթություն 

1. Տարրական (8-ից պակաս) 

2. Միջնակարգ (8-10/12 տարի) 

3. Արհեստագործական 

4. Մասնագիտացված 

5. Թերի բարձրագույն 

6. Բարձրագույն 

7. Հետբուհական 

Հարց 4. Ամուսնական կարգավիճակ 

1. Ամուսնացած չեմ եղել 

2. Ամուսնացած/փոխհամաձայնեցված 

միություն 

3. Բաժանված/առանձնացված 

4. Այրի 

 

Հարց 5. ՀՀ քաղաքացիություն3
  

1. Այո, միայն 

2. Այո, նաև/երկքաղաքացիություն/ նշեք այլ երկիրը՝ ______________________ 
 

Հարց 6. Մեկման հաճախականություն. քանի՞ տարի է, որ մեկնում եք ՌԴ 

աշխատանքի նպատակով. (նշեք տարիների թիվը) _____ 
 

Հարց 7. ՌԴ-ում ո՞ր ոլորտում եք աշխատում: 

1. Շինարարություն 

2. Հանքարդյունաբերություն 

3. Այլ ծանր արդյունաբերություն 

                                                           
2 Աշխատանքային միգրանտ են համարվում այն ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր աշխատելու նպատակով 

պարբերաբար մեկնում են ՌԴ 2 (երկու) և ավել տարիների ընթացքում՝ տարին առնվազն 3 (երեք) ամիս 

ժամկետով, և այնուհետև վերադառնում են ՀՀ-ում գտնվող իրենց ընտանիքներ: Նույնը վերաբերում է 

նախկին աշխատանքային միգրանտներին՝ ոչ-միգրանտի կարգավիճակը չպետք է գերազանցի 2 

(երկու) տարին:   
3
 Հարցումը իրականացվում է ՀՀ քաղաքացիների հետ: 

Լրացվում է հարցազրուցավարի կողմից. 
 

Հարցաթերթ #  ____   ամսաթիվ ______  ժամ (սկզբ./վերջ) ___  / ___ 
 

Համայնք:      1. քաղաքային               2. գյուղական                    
 

Մարզ:     1. Գեղարքունիք              2. Լոռի                 3. Շիրակ                  
 

Հարցազրուցավար __________________________ 
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4. Կենցաղային ծառայություն 

5. Առևտրային ծառայություն/մանր առևտուր 

6. Արտադրություն/արտադրական ծառայություն 

7. Գյուղատնտեսություն  

8. Պետական սեկտոր/աշխատանք (ոչ ծառայություն) 

9. Հասարակական  սեկտոր 

10. Այլ _____________________________________ 
 

Հարց 8. Մեկնելու պատճառները. (նշեք բոլոր տարբերակները) 

1. ՀՀ-ում աշխատանքի բացակայություն/գումար վաստակելու 

անհրաժեշտություն 

2. ՌԴ-ում ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքի անհրաժեշտություն 

3. Ընտանեկան/անձնական այլ հանգամանքներ 

4. ՀՀ-ում ապագայի նկատմամբ անորոշություն 

5. Այլ (1) _____________________________________ 

6. Այլ (2) _____________________________________ 
 

Հարց 9. Ինչպիսի՞ խնդիրներ/դժվարություններ եք ունեցել ՌԴ-ում.  

 (նշեք բոլոր տարբերակները) 

1. Աշխատանքային (աշխատանքի վայրում` ադմինիստրատիվ/թղթաբանական) 

2. Շահագործում (մարդու իրավունքների խախտում) 

3. Սոցիալական (գումար վաստակելու դժվարություն և այլն) 

4. Իրավաբանական (օրենքի չիմացության արդյունքում և այլն) 

5. Հոգեբանական (հասարակության հետ հարաբերություններ և այլն) 

6. Լեզվային (ռուսերենի չիմացության արդյունքում) 

7. Առողջական 

8. Անձնական  

9. Բացառապես խնդիրներ չեմ ունեցել 

10. Այլ (1) _____________________________________ 

11. Այլ (2) _____________________________________ 
 

Հարց 10. Ինչպիսի՞ խնդիրներ/դժվարություններ եք ունեցել ՌԴ-ից վերադառնալուց 

 հետո. (նշեք բոլոր տարբերակները) 

1. Վերաինտեգրման խնդիրներ ընտանիքում 

2. Վերաինտեգրման խնդիրներ հասարակության մեջ 

3. Փորձել եմ աշխատանք գտնել ՀՀ-ում, չի հաջողվել 

4. Դժվարություններ անձնական բիզնեսը սկսելու գործում 

5. Դժվարություններ իմ/ընտանիքի անդամների կրթություն ստանալու հարցում 

6. Զինվորական ծառայության հետ կապված խնդիրներ 

7. Բացառապես խնդիրներ չեմ ունեցել (անցնել հարց 12) 

8. Այլ (1) _____________________________________ 

9. Այլ (2) _____________________________________ 
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Հարց 11. Երբևիցե դիմե՞լ եք որևէ կառույցի/անձի նշված որևէ խնդրում 

 աջակցության համար: Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ աջակցության/ծառայության/ 

 խորհրդատվության համար եք դիմել. (նշեք բոլոր տարբերակները) 

1. Զբաղվածության  

2. Սոցիալական  

3. Իրավաբանական  

4. Հոգեբանական  

5. Մասնագիտական կարողությունների զարգացման  

6. Երբեք չեմ դիմել 

7. Այլ (1) _____________________________________ 

8. Այլ (2) _____________________________________ 
 

Հարց 12. Ինչպիսի հետևանքներ/փոփոխություններ են եղել ձեր կյանքում՝ 

աշխատանքային միգրանտի կարգավիճակի արդյունքում: Նշեք այն մեկ 

հետևանքը/փոփոխությունը ձեր կյանքում, որն առավել կարևոր եք համարում.  

(բաց հարց. գրի առեք հարցվողի պատասխանը) 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

Հարց 13. Ընդհանուր առմամբ, ՌԴ-ում աշխատանքի արդյունքում ձեր կյանքի որակը 

 փոխվե՞լ է: 

1. Փոխվել է դեպի լավ կողմ 

2. Ոչինչ չի փոխվել 

3. Փոխվել է դեպի վատ կողմ 
 

Հարց 14. ա/Մասնագիտական կողմնորոշման թեմատիկ հետաքրքրություն: 

 Արդյոք ունե՞ք որևէ մասնագիտական դասընթացի կամ վերապատրաստման 

 կարիք/ցանկություն:  

1. Այո, իհարկե 

2. Այո, միգուցե  

3. Ոչ (անցնել հարց 16) 
 

Հարց 15. բ/Մասնագիտական կողմնորոշման թեմատիկ հետաքրքրություն: 

 Եթե նախորդ հարցին այո եք պատասխանել, խնդրում եմ նշեք ի՞նչ թեմայով 

 դասընթացի կցանկանայիք մասնակցել /եթե ձեր ժամանակը թույլ տար/.  

 (նշեք առավելագույնը 2 (երկու) թեմա)   

 

1. __________________________________________________________________________ 
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2. _________________________________________________________________________ 
 

 

 

Հարց 16. Ընդհանուր/ոչ մասնագիտական թեմատիկ հետաքրքրություն:  

 Ինչպիսի՞ այլ թեմաներով եք հետաքրքրված: Ի՞նչն է ձեզ կյանքում 

 առավելագույնս հետաքրքրում: Խնդրում եմ նշեք 2 (երկու) -- ձեզ համար 

 ամենակարևոր/ամենահետաքրքիր թեմաները (հարցազրուցավարը պետք է 

 խրախուսի հարցվողին առավել սպեցիֆիկ թեմա նշելու հարցում, օրինակներ՝ 
 «տնտեսագիտություն» կամ «իրավաբանություն» շատ ընդհանրացված է, իսկ «փոքր բիզնեսի 

 զանգացման համար իրավական համակարգի իմացություն» կոնկրետ) 
 

1. __________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

Հարց 17. «Միգրացիա» թեմատիկ հետաքրքրություն:  

 Մեր կազմակերպությունը պատրաստվում է «միգրացիա» (արտա/գաղթ) 

 թեմայով դասընթացներ կազմակերպել հանրության համար: Ասացեք խնդրում 

 եմ, «միգրացիա» լայն թեմայի ինչպիսի՞ ենթաթեմաներ են ձեզ հետաքրքրում, 

 «միգրացիա»-յի մասին ինչպիսի՞ դասընթացի կցանկանայիք մասնակցել.  
 (նշեք բոլոր տարբերակները) 

1. ՌԴ-ում միգրացիոն նոր կարգավորումները ՀՀ քաղաքացիների համար 

2. Աշխատանքային միգրացիայի կարգավորումը Եվրասիական տնտեսական 

միությունում 

3. Եվրոպական երկրներում օրինական ճանապարհով բնակություն 

հաստատելու կարգը 

4. ԱՄՆ-ում և Եվրոպական երկրներում ուսումնառության կարգը 

օտարերկրացիների համար 

5. ՀՀ-ից էմիգրացիայի պատճառները, հետևանքները 

6. Ինչ է թրաֆիքինգը, ինչպես խուսափել դրանից 

7. Սոցիալական ցանցերում ապահով շփվելու հմտություններ 
 

Հարց 18. Ռեսուրսային կենտրոնի ծառայություններ:  

 Մեր կազմակերպությունը պատրաստվում է (մարզի անունը)-ում 

 ռեսուրս կենտրոն հիմնել: Ասացեք խնդրում եմ, ինչպիսի՞ առաջարկություններ 

 ունեք կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման/ կենտրոնի 

 հասանելիության/մարզում գտնվելու կոնկրետ վայրի և այլ հարցերի 

 վերաբերյալ. (նշեք առավելագույնը 3 (երեք) առաջարկություն)   
 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 
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Շնորհակալություն համագործակցության համար: 

 

 

Փորձագետների հետ հարցազրույցի ուղեցույց 

Ներածություն. Բարի օր, իմ անունն է __: Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք զրուցել Հայաստանում 

աշխատանքային միգրացիայի մասին: Այս հարցազրույցը Հայկական Կարիտաս (ՀԿ) բարեգործական 

հասարակական կազմակերպության կողմից անցկացվող հետազոտական նախագծի մի մասն է, որի նպատակն է 

բացահայտել աշխատանքային միգրանտների մարտահրավերները: Քննարկվող հարցի հետ կապված Դուք 

արժեքավոր փորձառություն ունեք, հետևաբար Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար: Վստահեցնում եմ, որ 

խոսակցությունը խիստ գաղտնի է մնալու: Հարցազրույցը ձայնագրվում է, որպեսզի համոզված լինենք, որ ոչինչ 
բաց չենք թողել: Ձայնագրությունը հասանելի կլինի միայն ինձ և իմ հետազոտող գործընկերներին Որևէ անուն 

երբևէ չի նշվի: 
 

1. Աշխատանքային միգրացիա. Ո՞րն է ՀՀ-ում միգրացիոն ընդհանուր պատկերը 

 այսօր: Ինչպե՞ս կնկարագրեք այն: Կա՞ն փոփոխություններ նախորդ  

տարիների  համեմատ: Միգրանտները ավելանում են, թե՞ պակասում: Կա՞ն 

 փոփոխություններ Եվրասիական տնտեսական միությունում ՀՀ 

անդմակցության  արդյունքում:  
 

2.  Ցանկանում եմ խոսենք մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ) մեկնող 

 աշխատանքային միգրանտների մասին: Ինչպիսի՞ 

դժվարություններ/խնդիրներ  են իրենք ունենում ՌԴ-ում: Ձեր փորձի  ընթացքում 

անռչվե՞լ եք նման դեպքերի  հետ: Խնդրում եմ մանրամասնել: Ո՞րն է առկա 

ամենատարածված խնդիրը: 
 

3. Այժմ ցանկանում եմ հարցնել միգրանտների մարտահրավերների մասին՝ 

 Հայաստանում: Ինչպիսի՞ դժվարություններ են իրենք ունենում տուն 

 վերադառնալուց հետո: Ձեր փորձի ընթացքում հանդիպե՞լ եք նման 

 պատմություններ: Եթե այո, խնդրում եմ օրինակներ բերել:  
 

4. Շարունակելով նախորդ հարցը, ցանկանում եմ խոսենք ՀՀ-ում միջրանտների 

 աջակցության մասին: ա) Ինչպիսի՞ կառույցներ/մարմիններ կան ՀՀ-ում այսօր, 

 ուր որևէ խնդիր ունենալու դեպքում մարդիկ կարող են դիմել: 

 բ)Ունեցե՞լ եք միգրանտների հետ աշխատանքի նման փորձ: Դիմե՞լ են Ձեզ/Ձեր 

 կազմակերպություն որևէ  աջակցության/խորհրդատվության համար: Թե՛ 

 նախկինում, թե՛ այսօր խնդիրների ինչպիսի՞ տեսակներ կառանձնացնեք:   
  

5. Մենք պատրաստվում ենք միգրացիայի թեմայով դասընթացներ կազմակերպել ՀՀ 

 Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերում հանրության, և մասնավորապես 

 երիտասարդների համար: Ինչպիսի՞ թեմաներ կառանձնացնեք որպես առավել 

 կարևոր (միգրացիայի-ենթաթեմաներ կամ այլ): Ո՞ր թեմաները լսելի լինելու 

 ավելի մեծ անհրաժեշտություն ունեն: 
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6. ՀԿ-ը պատրաստվում է ռեսուրսային  կենտրոն հիմնել ՀՀ մարզերում: Ինչպիսի՞ 

 առաջարկություններ ունեք կենտրոնի կողմից ծառայությունների  մատուցման  

 հասանելիության  կամ այլ հարցերի վերաբերյալ:  

 Եզրափակիչ առաջարկություններ: 
 

Շնորհակալություն համագործակցության համար: 

 


