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Միգրացիայի վերաբերյալ հիմնական տեղե-

The main source of information on migration is the

կատվական աղբյուրը տնային տնտեսությունների

Integrated Living Conditions Survey which enables to

կենսապայմանների

հետազոտու-

derive information on destination country and

թյունն (ՏՏԿԱՀ) է, ինչը հնարավորություն է ընձե-

reasons for departing of the household members at

ռում տեղեկություններ ստանալ միգրացիոն գործ-

the age 15 and over who are involved in migration

ընթացներում ներգրավված տնային տնտեսության

(the results of last survey is published in “Social

15 և բարձր տարիքի անդամների գտնվելու վայրի և

Snapshot And Poverty In Armenia” based on the

մեկնելու

results of the 2016 Integrated Living

ամբողջացված

պատճառների

վերաբերյալ

(վերջին

հետազոտության արդյունքները հրապարակված են
նաև` «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը»՝

ըստ

2017թ.

տնային

տնտե-

սությունների կենսապայմանների ամբողջացված

Conditions

Survey, NSS RA, World Bank, Yerevan - 2017,
Chapter 1 “Demographics and Migration” p.20-28,
http://armstat.am/file/article/poverty_2017_english_2.
pdf.

հետազոտության արդյունքների, ՀՀ ՎԿ, Համաշխարհային Բանկ, 2018թ., գլուխ 1 «Ժողովրդագրություն

և

միգրացիա»,

էջ

20-29,

http://armstat.am/file/article/poverty_2017_a_2.pdf :
2002-2007թթ.
միգրացիոն

ժամանակահատվածում

գործընթացներում

արձանագրված

Changes recorded in the migration processes during
the 2002-2007, the main quantitative and qualitative

առանձին

indicators on separate migration universes are

համակցությունների քանակական և որակական

presented in the “Report on Sample Survey of

հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են «ՀՀ

External and Internal Migration in RA” (Yerevan-

արտաքին և ներքին միգրացիայի ընտրանքային

2008, NSS RA, UNFPA.

հետազոտության

http://www.armstat.am/file/article/rep_migr_08e.pdf)

փոփոխությունները,

ԱՎԾ,

միգրացիոն

զեկույցում»

ՄԱԿ-ի

(Երևան-2008,

բնակչության

ՀՀ

հիմնադրամ,

http://www.armstat.am/file/article/rep_migr_08a.pdf):
2007-2013թթ. Ժամանակահատվածում միգրացիոն գործընթացներում արձանագրված փոփոխությունները, միգրացիոն առանձին համակարգերի
հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են «Հայաստանում

միգրացիայի

վերաբերյալ

տնային

տնտեսությունների հետազոտության մասին զեկույ-

Changes recorded in the migration processes for
2007-2013, on the main indicators of different
migration groups are presented in the «Report on
Household Survey on Migration in Armenia»
(Yerevan-2014, IOM, NSS RA, EU, UNECE, RussianArmenian (Slavonic) University).

ցում» (Երևան 2014, Միգրագիայի Միջազգային
Կազմակերպություն, ՀՀ ԱՎԾ, ԵՄ, ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, Հայ-ռուսական /սլավոնական/ համալսարան):
Վերոհիշյալ հետազոտություններն ամբողջապես խարսխված են միջազգային միգրացիայի
վերաբերյալ

ՄԱԿ-ի

սահմանումների

և

մեթո-

The above mentioned surveys are entirely based
on UN definitions and methodology of international
migration.

դաբանության վրա:

Ըստ 2017թ. ՏՏԿԱՀ արդյունքների, տնային

MIGRATION PROCESES IN 2013-2016
According to ILCS 2017, 22.2% of households

տնտեսությունների 22.2%-ը 2014-2017թթ. ունեցել են

contain members aged 15 years and above involved in

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 2014-2017ԹԹ.

external and internal migration processes over the
period of
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արտաքին և ներքին միգրացիոն գործընթացներում
ներգրավված անդամներ, որոնք կազմել են

2014-2017which constituted 10.4% of household

15 և

members of that age group. As of 2017, among

բարձր տարիքի անդամների 10.4%-ը: 2014-2017թթ.

household members aged 15 years and above, involved

միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված 15 և

in migration over the period of 2014-2017,

52.4%

բարձր տարիքի տ/տ անդամների 52.4%-ը (շուրջ 137

(around 137 thousand persons) were still absent and

հազ. մարդ) 2017թ. դրությամբ դեռևս բացակայել են

resided either in other regions of the country, in

և գտնվել են` ՀՀ այլ մարզում, ք.Երևանում, տվյալ

Yerevan, in other communities within their region, or

մարզի այլ բնակավայրում կամ այլ երկրում, 32.8%-ը

in other countries; 32.8% (around 86 thousand persons)

(շուրջ

իրենց

had returned from migration, and 2.0% (around 5.2

մեկնումներից, իսկ 2.0%-ն առաջին անգամ են

thousand persons) had arrived at the particular location

ժամանել տվյալ բնակավայր (շուրջ 5.2 հազ.մարդ):

for the first time.

86

հազ.մարդ)

վերադարձել

են

Նշված ժամանակահատվածում արտաքին և

As of 2017, among households with members aged

ներքին միգրացիոն տեղաշարժերում ընդգրկված

15 years and above, involved in external and internal

տնային տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի

migration processes over the considered period, 13.9%

անդամների`

բնույթը՝

were in internal migration (in Yerevan and regions of

2017թ. դրությամբ եղել է ներհանրապետական՝

Armenia), 10.5% in the Republic of Artsakh, and 76.6%

Երևան քաղաքի/ՀՀ մարզերի միջև, 10.5%-ինը`

were in interstate migration, with the overwhelming

13.9%-ի

տեղաշարժերի

Արցախի Հանրապետության հետ, իսկ մնացած
76.6%-ինը եղել է միջպետական, որի գերակշիռ
մեծամասնության`

78.2%-ի

տեղաշարժերն

78.2% majority having migrated to the Russian
Federation.

իրականացվել են Ռուսաստանի Դաշնության հետ:
Միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված և

As of 2017, among household members aged 15

2017թ.-ի դրությամբ մեկնումներից վերադարձած

and above, who were involved in migration processes

տ/տ անդամներից` 90 %-ի բացակայության տևո-

over the period of 2014-2017 and had returned, 90%

ղությունը կազմել է մինչև մեկ տարի (այդ թվում՝

were absent for less than one year (including 37.1%

37.1%-ի բացակայությունը կազմել է երեք ամիս և
պակաս), իսկ 10%-ինը` մեկ տարի և ավելի:
Տնային տնտեսության անդամների 7.4%-ը`
վերադարձել են ներհանրապետական տեղաշար-

who were absent for a period of three months or less)
and 10% were absent for one year and more.
Out of the household members returned back as

Հանրապետությունից,

of 2017, 7.4% had returned from intra-country

74.4%-ը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունից, 3.4 %-ը՝

migration, 74.4% – from the Russian Federation, 3.4% –

ԱՊՀ

from other CIS countries, 3.3% – from European

ժերից,

5.9%-ը՝
այլ

Արցախի

երկրներից,

3.3%-ը՝

Եվրոպական

երկրներից:

countries.

2014-2017թթ.-ին

իրենց

մշտական

բնակա-

վայրից բացակայած՝ մեկնած և 2017թ.-ի դրությամբ
դեռևս չվերադարձած տ/տ 15 և բարձր տարիքի
անդամների 30.8%-ի բացակայության տևողությունը
հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ կազմել է՝
3 ամիս և պակաս, 51.3%-ինը՝ 4-12 ամիս, իսկ 17.9%-

Among household members aged 15 and above,
who left the place of their permanent residence over
the period of 2014-2017 and had not returned as of
2017, 30.8% were absent for less than 3 months, 51.3%
– for 4-12 months, and 17.9% – for one year and more.

ինը՝ մեկ տարի և ավելի:
Ըստ հետազոտության արդյունքների, 20142017թթ.

3

մշտական

ամիս

և

ավելի

բնակավայրից

ժամկետով

մեկնած

և

Among household members aged 15 and above,

իրենց

who left the place of their permanent residence over

2017թ.-ի

the period of 2014-2017 for 3 months and more and had

դրությամբ բացակայող տ/տ 15 և բարձր տարիքի
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անդամների 16%-ի գտնվելու վայրը եղել է ՀՀ

not returned as of 2017, 16% resided within the

տարածքում՝ ք.Երևանում, ՀՀ մարզերում, 13.4%-

country (in Yerevan and regions), 13.4% in the

ինը`

Republic of Artsakh, and 70,6% in other countries,

ԼՂՀ-ում,

իսկ

արտերկրներում,

70.6%-ը

այդ

գտնվել

թվում,

են

գերակշիռ

մեծամասնությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում:
2014-2017թթ. ընթացքում երեք ամիս և ավելի
տևողությամբ արտաքին միգրացիոն շարժերում
(առանց

ներհանրապետական

տեղաշարժերի)

ներգրավված և 2017թ. դրությամբ դեռևս արտեր-

predominantly in the Russian Federation.
Household members aged 15 and above, who were
involved in external migration processes (excluding
intra-country movements) over the period of 2014-2017
for 3 months and more and had not returned as of 2017,

կրներից չվերադարձած տ/տ անդամների շուրջ

around 70% were absent from the country for 3-12

70%-ի ՀՀ-ից բացակայելու տևողությունը կազմել է

months, and 30% – for one year and more.

3-12 ամիս, իսկ 30 %-ինը` մեկ տարի և ավելի:
Ըստ

ՄԱԿ-ի

ուսումնասիրվող
2017թթ.)

ժամանակահատվածում

արտաքին

According to the UN methodology, within the

մեթոդաբանության,

միգրանտները

(2014-

կազմել

են

հաշվառման ժամանակ երկրից 3 ամիս և ավելի
ժամկետով

բացակայած

տ/տ

անդամների

(չվերադարձածների) շուրջ 85%-ը (մոտ 90 000 հազ.
մարդ), որոնցից կարճաժամկետ միգրանտները` 3-

considered

period

(2014-2017)

external

migrants

constituted around 85% (around 90 thousand persons)
of those household members who, by the record date,
were absent from (had not returned to) the country for
3 months and more. Among them, short-term migrants
with a duration of absence 3-12 months (except for

12 ամիս տևողությամբ երկրից բացակայածները

those

(որում չեն ներառվել` հանգստի, ընկերներին/

friends/relatives, holidays, business trips, medical

բարեկամներին այցելության, արձակուրդի, գործ-

treatment or religious pilgrimage) comprised 65%, and

նական, առողջական կամ կրոնական ուխտագնա-

long-term migrants with a duration of absence one year

ցության

and more comprised 35%.

մեկնածները)

կազմել

են

65%,

իսկ

having

left

for

recreation,

visits

to

երկարաժամկետ միգրանտները՝ մեկ տարի և ավելի
ժամկետով բացակայողները կազմել են 35%:
Հետազոտության

արդյունքներով

արձանա-

գրվել է, որ 2014-2017թթ. միջակայքում 3 ամիս և
ավելի տևողությամբ ՀՀ-ից մեկնած և 2017թ.-ի
դրությամբ դեռևս չվերադարձած 15 և բարձր
տարիքի տ/տ միգրանտ անդամների գնահատված

According to survey findings, the average annual
estimated number of household members aged 15 years
and above, who were involved in migration processes
over the period of 2014-2017 for 3 months and more
and had not returned as of 2017 totaled around 22.5

միջին տարեկան թվաքանակը կազմել է շուրջ 22 500

thousand. Moreover, survey findings showed that in

հազ. մարդ: Բացի այդ, հետազոտության հարցում-

2017 surveyed households also had around 3.6 thousand

ներով արձանագրվել է նաև, որ հետազոտվող

members aged 0-15 years, who were absent (for 3

տարում հարցված տնային տնտեսություններում

months and more).

բացակայել են նաև (3 ամիս և ավելի տևողությամբ)
շուրջ 3.6 հազ. 0-15 տարեկան տ/տ անդամներ:

More than 50% of migrant household members

Հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների

aged 15 years and above sent money and/ or goods to

ընթացքում տ/տ 15 և բարձր տարիքի միգրանտ

their families and/ or friends/ relatives within the 12

անդամների ավելի քան 50%-ը գումար և/կամ
ապրանք են ուղարկել իրենց ընտանիքներին և/կամ

months preceding the survey.

ընկեր/բարեկամներին:
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7.1

Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ/ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 15 ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ 2014-2017ԹԹ. ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLD MEMBERS OF C.YEREVAN/RA MARZES AT THE AGE 15
AND ABOVE, BY THEIR INVOLVEMENT IN MIGRATION PROCESSES OVER 2014-2017
(%)

Մարզեր

Ներգրավված են եղել միգրացիոն գործընթացներում,2017թ.
Involved in migration processes, as of 2017
մեկնել են և չեն
մեկնել են և
առաջին անգամ են
վերադարձել / have
վերադարձել/ ժամանել/ Arrived at
migrated and have
have migrated
the location for the
not returned
and returned
first time

ք. Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց ձոր
Տավուշ
ՀՀ , ընդամենը
Աղբյուրը. 2017թ. ՏՏԿԱՀ

7.2

14.4
7.8
9.6
6.9
11.1
13.6
8.4
15.4
2.6
3.5
6.7

28.5
1.3
7.0
5.9
7.2
15.3
11.5
13.5
0.7
3.0
6.1

67.3
5.3
14.3
0.8
1.3
11.0

100.0

100.0

100.0

Ընդամենը
Total

Marzes

c. Yerevan

20.9
8.0
8.6
6.7
8.7
13.3
9.0
13.9
1.9
2.9
6.1

Aragatsotn
Ararat
Armavir
Gegharkunik
Lori
Kotayk
Shirak
Syunik
Vayots Dzor
Tavush

100.0
Total
Source. 2017 ILCS

2014-2017ԹԹ. ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՏՆԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 15 ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՄԵԿՆԵԼՈՒ/
ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԳՏՆՎԵԼՈՒ/ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ ՎԱՅՐԻ, 2017Թ.
HOUSEHOLD MEMBERS OF AGE 15 AND ABOVE INVOLVED IN MIGRATION PROCESSES OVER
2014-2017, BY REASONS FOR DEPARTING /RETURNING, AND BY THE PLACE OF DESTINATION/
RETURN, 2017 (%)

Գտնվելու /վերադառնալու
հիմնական պատճառը
Main reason for departing / returning

Գտնվելու/վերադառնալու վայրը/
Place of destination/Return
ՀՀ
ԱՀ
ՌԴ
ԱՊՀ այլ Եվրոպաք.Երեմարզեր Artsakh
RF
երկիր
կան
վան
RA
Other CIS
երկիր
YereRegions
country
European
van
country

Այլ
Other

Ընդամենը
Total

1. Աշխատելը /աշխատանք փնտրելը

Work/Job search
2. Ընտանեկան/ Family circumstances
3. Բնակությունը /Residence
4 .Մասնավոր այց բարեկամներին, ընկերներին / Private visit to friends/relatives
5. Զբոսաշրջություն/Tourism
6. Ուսում, վերապատրաստում
Study and training
7. Գործնական/Business

8. Աշխատանքի ավարտ/
Employment ended
9. Այլ/ Other
Ընդամենը / Total
Աղբյուրը. 2017թ. ՏՏԿԱՀ

1.9

1.7

0.9

91.8

1.5

1.1

1.1

100.0

7.7
7.9

9.6
8.5

1.6
1.6

76.3
50.3

1.7
2.8

1.0
25.8

2.1
3.1

100.0
100.0

5.0
0

8.9
0

2.8
0

65.3
14.4

2.6
29.1

8.5
10.7

6.9
45.8

100.0
100.0

75.3
0

9.3
0

0.0
11.7

4.2
43.0

0.0
13.9

6.0
20.1

5.2
11.3

100.0
100.0

1.1
3.9

0.6
22.2

0.7
65.7

94.8
7.1

2.8
0

0
0.5

0
0.6

7.3

6.6

10.5

67.3

2.0

3.6

100.0
100.0
100.0
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2014-2017ԹԹ. ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԵՎ 2017Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
ՎԵՐԱԴԱՐՁԱԾ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 15 ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ԲԱՇԽՈՒՄՆ` ԸՍՏ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌԻ ԵՎ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ

HOUSEHOLD MEMBERS AGED 15 AND ABOVE INVOLVED IN MIGRATION OVER 2014-2017
AND HAVING RETURNED AS OF 2017, BY REASONS FOR RETURNING AND BY DURATION OF
ABSENCE
(%)
Վերադառնալու հիմնական պատճառը/
Main reason for returning

1.Աշխատելը/ աշխատանք փնտրելը
Work/Job seeking
2. Ընտանեկան / Family circumstances
3. Բնակությունը / Residence
4. Մասնավոր այց բարեկամներին, ընկերներին / Private visit of friends/relatives
5. Զբոսաշրջության/ Tourism
6. Ուսում/վերապատրաստում
Study and training
7. Գործնական / Business
8. Աշխատանքի ավարտ/ Employment ended
6. Այլ/ Other
Ընդամենը/ Total

Բացակայության տևողությունը/
Duration of absence
≤3 ամիս/
4 -11 ամիս/
≥ 12 ամիս /
months
months
months

Total

6.8

33.7

8.8

21.3

16.0
2.0

19.1
0.7

25.1
9.5

18.6
2.1

46.1
15.7
1.5

8.7
0.1
2.2

1.5
0.8

21.8
5.8
1.8

4.5
4.1
3.3

0.2
32.0
3.3

1.3
6.8
46.2

1.9
19.1
7.6

100.0

100.0

100.0

100.0

Աղբյուրը. 2017թ. ՏՏԿԱՀ

7.4

Ընդամենը/

Source. 2017 ILCS

2014-2017ԹԹ. ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԵՎ 2017Թ.
ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԴԵՌԵՎՍ ՉՎԵՐԱԴԱՁԱԾ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 15 ԵՎ
ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ`ԸՍՏ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ
HOUSEHOLD MEMBERS OF AGE 15 AND ABOVE INVOLVED IN MIGRATION
OVER 2014-2017, AND NOT HAVING RETURNED AS OF 2017, BY
DURATION OF ABSENCE
(%)
Բացակայության տևողությունը
Մեկնելու հիմնական պատճառը
Main reason for migrating

1.Աշխատելը/ աշխատանք փնտրելը
Work/Job seeking
2. Ընտանեկան / Family circumstances
3. Բնակությունը / Residence
4. Մասնավոր այց բարեկամներին, ընկերներին / Private visit of friends/relatives
5. Զբոսաշրջության/ Tourism
6. Ուսում/վերապատրաստում
Study and training
6. Այլ/ Other

Ընդամենը/ Total
Աղբյուրը. 2017թ. ՏՏԿԱՀ
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≤3 ամիս/
months

Duration of absence

Ընդամենը

4 -11 ամիս/
months

Total

≥ 12 ամիս /
months

69.3

66.8

48.3

64.3

3.3
0.9
3.8

3.8
2.0
1.6

1.7
12.2
0.4

3.3
3.5
2.1

0.0
13.5

0.2
8.4

0.0
0.7

0.1
8.5

9.2
100.0

17.2
100.0

36.7
100.0

18.2
100.0

Source. 2017 ILCS
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2014-2017ԹԹ. ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԵՎ 2017 Թ.
ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԴԵՌԵՎՍ ՉՎԵՐԱԴԱՁԱԾ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 15 ԵՎ ԲԱՐՁՐ
ՏԱՐԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ ԵՎ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ

HOUSEHOLD MEMBERS OF AGE 15 AND ABOVE INVOLVED IN MIGRATION
PROCESSES OVER 2014-2017 AND HAVING NOT RETURNED AS OF 2017, BY
GENDER AND LOCATION
(%)

Աղբյուրը. 2017թ. ՏՏԿԱՀ

7.6

Source. 2017 ILCS

ՀՀ ԺԱՄԱՆՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԿՆՈՒՄՆԵՐԸ, 2010-2017թթ. 1

RA ARRIVALS AND DEPARTURES IN 2010-2017 1
(մարդ)

(person)

2010

2012

2014

2015

2016

2017

ՀՀ ընդամենը

RA Total

Ժամանել են

32 500

29 300

17 400

19 500

16 000

13 300

Arrived

Մեկնել են

69 800

38 700

39 200

45 400

40 800

37 300

Departed

Որից՝ միջպետական տեղաշարժեր

Of which – International migration

Ժամանել են

18 300

19 500

10 700

10 600

8 200

9 200

Arrived

Մեկնել են

55 600

28 900

32 500

36 500

33 000

33 200

Departed

Միգրացիայի
մնացորդը
1

Net
-37 300

-9 400

-21 800

-25 900

-24 800

-24 000

Migration

2010-2011թթ. վերահաշվարկված են ՀՀ 2011թ. մարդահամարի, 2012թ.-ից` գնահատված են ՏՏԿԱՀ –ի արդյունքների հիման վրա:
2010-2011 are recalculated based on RA 2011 Population Censusa results, since 2012 – estimated by the results of ILCS.
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7.6.1 Մշտական բնակության երկրի,
երկարաժամկետ միջազգային միգրանտի և
կարճաժամկետ միջազգային միգրանտի
սահմանումները*

7.6.1 Definition of country of usual residence,
of long-term international migrant and
of short-term international migrant*

Մշտական բնակության երկիր - երկիրը, որում անձն
ապրում է, այսինքն, որում նա ունի ապրելու տեղ և որտեղ
նա սովորաբար անցկացնում է օրվա հանգստի ժամերը:
Ժամանակավոր ճամփորդությունները արտասահման՝
հանգստի, արձակուրդի, ընկերներին ե մտերիմներին
այցելությունների նպատակով, գործուղման, բուժման կամ
կրոնական ուխտագնացության, չեն փոխում անձի
մշտական բնակության երկիրը:
Երկարաժամկետ միգրանտ - անձը, ով իր մշտական
(սովորաբար) բնակության երկրից տեղաշարժվում է մեկ
այլ երկիր՝ առնվազն մեկ տարի (12 ամիս) ժամկետով,
այսինքն, նշանակետ երկիրը նրա համար դառնում է նոր
մշտական
բնակության
երկիր:
Մեկնման
երկրի
տեսանկյունից՝ մեկնող անձը համարվում է երկարաժամկետ արտագաղթող (էմիգրանտ), իսկ ժամանման
երկրի համար՝ տվյալ անձը համարվում է երկարաժամկետ
ներգաղթող (իմմիգրանտ):
Կարճաժամկետ միգրանտ
- անձը, ով իր մշտական
(սովորաբար) բնակության երկրից տեղաշաժվում է մեկ այլ
երկիր՝ առնվազն 3 ամիս, բայց մեկ տարուց (12 ամիս)
պակաս ժամկետով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ
տեղաշարժը հանգստի, արձակուրդի, ընկերներին եւ
մտերիմներին այցելությունների, գործուղման, բուժման
կամ կրոնական ուխտագնացության նպատակով է:
Միջազգային
միգրացիայի
վիճակագրության
տեսանկյունից, կարճաժամկետ միգրանտների մշտական
բնակության երկիրը՝ այնտեղ գտնվելու ժամանակաընթացքում, կհամարվի նշանակման երկիրը:

Country of usual residence - The country in which a person
lives, that is to say, the country in which he or she has a place
to live where he or she normally spends the daily period of
rest. Temporary travel abroad for purposes of recreation,
holiday, visits to friends and relatives, business, medical
treatment or religious pilgrimage does not change a person's
country of usual residence.

*«Рекомендации по Статистике Междунароной Миграции», 1-ое пересмотренное издание, ООН, Нью-Йорк,

http://www.armstat.am/file/doc/99475948.pdf

Long-term migrant - A person who moves to a country other
than that of his or her usual residence for a period of at least a
year (12 months), so that the country of destination effectively
becomes his or her new country of usual residence. From the
perspective of the country of departure the person will be a
long term emigrant and from that of the country of arrival the
person will be a long-term immigrant.

Short-term migrant - A person who moves to a country other
than that of his or her usual residence for a period of at least 3
months but less than a year (12 months) except in cases where
the movement to that country is for purposes of recreation,
holiday, visits to friends and relatives, business, medical
treatment or religious pilgrimage. For purposes of
international migration statistics, the country of usual
residence of short-term migrants is considered to be the
country of destination during the period they spend in it.
* «Recommendations on Statistics of International Migration»,

Revision 1, UN, New York, 1998, p. 10

1998, стр.15http://www.armstat.am/file/doc/99475943.pdf

7.6.2 ՀՀ բնակչության տեղաշարժերի
վարչական հաշվառումները
Հայաստանում միգրացիայի վարչական տեղեկատվության
աղբյուրը՝ ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրն է, որում,
սակայն, ընդգրկված չէ բնակչության
տեղաշարժերի
վերաբերյալ
ամբողջական
տեղեկատվությունը,
պայմանավորմած այն հանգամանքով, որ մարդիկ իրենց
տեղաշարժերի մասին ՀՀ ոստիկանության անձնագրային
և վիզաների վարչությանը հիմնականում չեն տեղեկացնում
և, հետևաբար, դուրս են մնում միգրացիայի վարչական
վիճակագրության տեսադաշտից:
Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ Օրենք
Ժամանակավոր կացության կարգավիճակ` Հայաստանի
Հանրապետության կառավարման լիազորված պետական
մարմնի թույլտվություն, որն օտարերկրացուն իրավունք է
տալիս բնակվելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որոշակի ժամկետով (մինչև 1 տարի ժամկետով՝
յուրաքանչյուր անգամ 1 տարով երկարաձգելու հնարավորությամբ):
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7.6.2 Administrative records of population
movements
The administrative information source for migration
in Armenia is the State Population Register of the
Republic of Armenia, which does not fully reflect
the data on population movements, given the fact
that people are mostly not informing about their
movements to the Passport and Visa Department of
the Police of the Republic of Armenia and hence are
left out of the sight on migration statistics.
RA Law “On Foreigners”
The temporary residency status is the Permit issued by
the Authorized State Body of the Government of the
Republic of Armenia granting a foreigner the right to
live in the territory of the Republic of Armenia for a
certain period (up to one year with a possibility of
extension for one year, each time).
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ՄԱՍ 7: ՄԻԳՐԱՑԻԱ
Մշտական կացության կարգավիճակ`
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության
լիազորված
պետական մարմնի թույլտվություն, որն օտարերկրացուն
իրավունք է տալիս մշտապես բնակվելու Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում 5 տարի ժամկետով՝
յուրաքանչյուր անգամ նույն ժամկետով երկարաձգելու
հնարավորությամբ:
Հատուկ կացության կարգավիճակ`
Հայաստանի
Հանրապետության Նախագահի թույլտվություն, որն
օտարերկրացուն
իրավունք
է
տալիս
բնակվելու
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում՝
այդ
կարգավիճակը
հավաստող
փաստաթղթի
ժամկետներում
(տասը
տարի
վավերականության
ժամկետով և այն կարող է տրվել մեկից ավելի անգամ):
Ըստ
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ
օրենքի` Ապաստանը օտարերկրյա քաղաքացուն կամ
քաղաքացիություն
չունեցող
անձին
Հայաստանի
Հանրապետությունում շնորհված ՀՀ օրենքով սահմանված
պաշտպանությունն է,
ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետությունում փախստական ճանաչված անձանց`
Կոնվենցիայով, ՀՀ օրենքով և ՀՀ այլ իրավական ակտերով
շնորհված բոլոր իրավունքները:
Ապաստան հայցողն այն օտարերկրյա քաղաքացին կամ
քաղաքացիություն չունեցող անձն է, ով օրենքով
սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետությունում
ապաստանի հայց է ներկայացրել: Ապաստան հայցող է
համարվում նաև Կոնվենցիան ստորագրած որևէ
պետության կողմից փախստական ճանաչված անձը, ով
օրենքով
սահմանված
կարգով,
Հայաստանի
Հանրապետությունում ապաստանի հայց է ներկայացրել:
Փախստական է համարվում`
 այն օտարերկրյա քաղաքացին, ով ռասսայական,
կրոնական, ազգային, սոցիալական որոշակի խմբի
պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար
հետապնդման
ենթարկվելու
հիմնավոր
երկյուղի
հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից դուրս
և չի կարող կամ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում
օգտվել իր քաղաքացիության երկրի պաշտպանությունից,
կամ նա, ով, չունենալով քաղաքացիություն և գտնվելով իր
նախկին մշտական բնակության երկրից դուրս, չի կարող
կամ այդ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում
վերադառնալ այնտեղ.
 այն օտարերկրյա քաղաքացին, ով ստիպված է լքել
իր քաղաքացիության երկիրը, իսկ քաղաքացիություն
չունեցող անձը` իր նախկին մշտական բնակության
երկիրը` համատարած բռնության, արտաքին հարձակման,
ներքին հակամարտությունների, մարդու իրավունքների
զանգվածային խախտումների կամ հասարակական կարգը
խախտող այլ լուրջ իրադարձությունների պատճառով:
ՀՀ սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական
համակարգով
տվյալներ
են
ստացվում
սահմանահատումների
և
դրանց
մասնակիցների
թվաքանակի վարչական գրանցումների վերաբերյալ: Այս
համակարգով
ձևավորված
տվյալները
ևս
հնարավորություն չեն ընձեռում միգրանտների վերաբերյալ
տեղեկությունները մշակել ՄԱԿ-ի սահմանումներին
համապատասխան (տե′ս էջ 128):

PART 7: MIGRATION
The permanent residency status is a permit issued by the
authorized State body of the Government of the
Republic of Armenia granting a foreigner the right to
stay permanently in the territory of the Republic of
Armenia with a five-year term, with possibility of
prolonging the same time.
Special residency status is a permit issued by the
President of the Republic of Armenia giving the
foreigner the right to reside in the territory of the
Republic of Armenia within the validity period of the
document certifying that status (for ten years and may
be granted more than once).
According to “RA Law “On Refugees and Asylum”
Asylum is the protection granted to a foreign citizen or
stateless person in Armenia by the RA Law, as well as
all rights granted to internationally recognized refugees
by the Convention, the RA Law and other legal acts of
the Republic of Armenia.
An asylum seeker is a foreign citizen or a stateless
person who has filed an asylum claim in the Republic of
Armenia as stated by law. An asylum seeker is
considered a foreign citizen or stateless person, who is
officially recognized as a refugee by the other Signatory
States to the Convention Relating to the Refugee Status,
and has filed an asylum claim in Armenia.
A refugee is:
 A foreign citizen, who owing to a well-founded
fear of being persecuted for reasons of race, religion,
nationality, membership of a particular social group or
political opinion, is outside the country of his/her
citizenship and is unable, or owing to such fear, is
unwilling to avail him/herself of the protection of the
country; or who, not having citizenship and being outside the country of his former permanent residence is
unable or, owing to such fear, unwilling to return to it.
 A foreign citizen, who has been compelled to
leave his/her country of citizenship, or in case of a
stateless person, his/her former residence due to
generalized/general violence, foreign aggression,
internal conflicts, massive violation of human rights, or
other serious events disturbing public order.
RA Boarder Management Information System of the
Republic of Armenia, enables to obtain information about
the administrative records on border crossings and the
number of participants. This system does not allow to
carry out the data processing in order to get migration data
according to UN definitions and methodology (see page
128).
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