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ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՒՂԵՐՁԸ

Մեր ազ գա յին անվ տան գու թյան հար ցը քննե լիս, 
կար ծում եմ՝ նախ պետք է քննենք մեր ազ գա յին 
ինք նու թյան հար ցը, ո րով հետև ազ գա յին անվ տան
գու թյու նն ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան ման, 
ֆի զի կա կան և բո վան դա կա յին սպառ նա լիք նե րից 
դրա պաշտպանության մասին է: Բայց մյուս կող մից՝ 
ազ գա յին ինք նու թյու նը նույ նը չի մնում: Մեր ազ գը, 
ժո ղո վուր դը ար դեն հա զա րամ յակ ներ գո յու թյուն 
ու նի, բայց լի նել հայ նույն բա նը չի նշա նա կել այդ 
հա զա րամ յակ նե րի ողջ ըն թաց քում և հաս կա ցու
թյան նշա նա կու թյու նը փոխ վել է ժա մա նա կի հետ՝ 
տար բեր հան գա մանք նե րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի, 
գոր ծոն նե րի բե րու մով: 

Մենք հի մա չգի տենք՝ ինչ է նկա տի ու նե ցել Ար տա շես ար քա յի ժա մա նակ նե րի մեր հայ րե
նա կի ցը, երբ ա սել է հայ: Բայց հաս տատ գի տենք, որ նույն բա նը նկա տի չի ու նե ցել, ինչ 
մենք ենք այ սօր նկա տի ու նե նում հայ ա սե լով: Առն վազն՝ նա չի ի մա ցել մեր գո յու թյան 
մա սին, իսկ մենք նրա գո յու թյան մա սին գի տենք վստա հա բար: Հենց միայն այս հան գա
ման քը ազ գա յին ինք նու թյան զար գաց ման էա կան գոր ծոն է:   

Մենք հի մա չգի տենք, թե արդ յոք 2000 տա րի ա ռաջ ապ րած հա յը իր գոր ծո ղու թյուն
նե րը դի տար կել է այ սօր վա մեր գո յու թյան շա հե րի տե սա կե տից, չգի տենք՝ այն ժա մա նակ 
մտքե րի նման ըն թացք ե ղե՞լ է, թե ոչ: Բայց հի մա կա րող ենք այդ պես վար վել. ի մա նա
լով անց յա լը՝ մտա ծել ոչ միայն ներ կա յի ու մոտ ա պա գա յի, այլև հա զա րամ յա հո րի զո նի 
մա սին: 

Եվ թերևս սա է այն շրջա դար ձա յին կե տը, որ տեղ ազ գա յին գա ղա փա րա խո սու թյու նը դառ
նում է կեն սա կան անհ րա ժեշ տու թյուն, կի րա ռա կան նշա նա կու թյան ինս տի տուտ, երբ կա 
խնդիր՝ անց յա լի ու ներ կա յի փոր ձի հի ման վրա ոչ միայն այ սօր վա ա նե լի քը ձևա կեր պել, 
այլև ա պա գա յին միտ ված այն ու ղեր ձը, ո րը հա զար տա րի հե տո ապ րող հա յին պետք է 
կա պի հա զար տա րի ա ռաջ ապ րած հա յի հետ: 
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Թերևս հենց այս պի սին է ազ գա յին ինք նու թյան ու գի տակ ցու թյան զար գաց ման գործ ըն
թա ցը: Ազ գա յին ինք նու թյու նը զար գա նում է սե փա կան պատ մու թյան բե րած փոր ձով, այդ 
փոր ձի ի մա ցու թյամբ, այս փոր ձա ռու թյան ու կյան քի ըն թաց քում ու նե ցած դրա կան և բա ցա
սա կան տպա վո րու թյուն նե րով, ինչ պես նաև ա պա գա յի ձգտում նե րով, ո րը օր գանա կան 
կա պի մեջ է անց յա լի ու ներ կա յի հետ: Եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում մեր ազգային ինք
նու թյու նը զար գա ցել է այն քան, որ այ սօր կա րող ենք ձևա կեր պել մեր նպա տա կադրումը՝ 
գա լիք հա զա րամ յակ նե րում ա պա հո վե լ մեր սե րունդ նե րի գո յու թյունն ու բնա կա նոն զար
գա ցու մը եր կիր մո լո րա կի վրա՝ Հա յաս տան պե տու թյան տա րած քում, և մեր այ սօր վա ա նե
լի քը դի տար կել նաև այդ տե սանկ յու նից: 

2000 տա րի հե տո երկ րի վրա ապ րող հա յը չի լի նե լու այն պի սին, ինչ պի սին մենք ենք այ սօր, 
ինչ պես և մենք այ սօր այն պի սին չենք, ինչ պի սին ե ղել է 2000 տա րի ա ռաջ ապ րած հա յը: 
Բայց ի տար բե րու թյուն 2000 տա րի ա ռաջ ապ րած հա յի՝ մենք կա րող ենք ու ղերձ հղել 2000 
տա րի հե տո ապ րող հա յին: Եվ այդ ու ղեր ձի հիմ նա կան ի մաս տն այն պի տի լի նի, թե ինչն 
է նրան կա պում մեզ ու մեզ նից 2000 տա րի ա ռաջ ապ րած հա յի հետ և  ո րոնք են այն պայ
ման նե րը, ո րոնք պի տի ու ժե ղաց նեն, կեն սու նակ դարձ նեն այդ կա պը: Բայց մյուս կող մից, 
այդ կա պը կա պանք չպի տի՛ լի նի: 

Այն ոչ թե հետ պի տի քա շի, այլ ա ռաջ մղի, խթա նի, ոգ ևո րի, այն չպի տի դառ նա մի ճնշող 
ներ կա յու թյուն, այլ յու րա քանչ յուր հա յի հա զա րամ յա ա ռա քե լու թյան մա սը զգա լու, այդ 
ա ռա քե լու թյան մա սը դառ նա լու, այդ ա ռա քե լու թյան շրջա նակն ընդ լայ նե լու, բո վանդա կու
թյու նը հարս տաց նե լու խթան պի տի տա, վստա հու թյուն, ձգտում, ին քն ի րեն ճա նա չե լու և 
գի տակ ցե լու հե տաքրք րու թյուն պի տի պարգ ևի:

Ազ գա յին ինք նու թյան ա մե նաա ռանց քա յին բա ղադ րի չը հենց կապն է ար մատ նե րի հետ 
և  ազ գի պատ մու թյան ըն թաց քում ձևա վոր ված ժա ռան գու թյան, ար ժեք նե րի նկատ մամբ 
սե փա կա նա տի րա կան զգա ցու մը, ին չը պի տի ու ժե ղաց նի յու րա քանչ յուր ան հա տի հա վատն 
ու վստա հու թյու նը սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ, այս պի սով նաև՝ ազ գի, ժո ղովր դի հա վատն 
ու վստա հու թյու նը սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ: Այս է պատ ճա ռը, որ Ազ գա յին անվ տան
գու թյան ռազ մա վա րու թյան ա ռա ջա բա նում հարկ եմ հա մա րում գծագ րել հենց այս պի սի 
ու ղե գիծ, ո րը ձևա կերպ ված է ստորև: 

Բա բե լոնն է ե ղել մեր ա խո յա նը՝ տե՛ս – 
Ան հետ կո րել, ան ցել է – չար մշու շի պես:

Վա հան Տեր յան

Մենք սե րել ենք հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Հայկ նա հա պե տից և մեր ա նունն է հայ: 
Մենք հետ նորդ ներն ենք Վա նի թա գա վո րու թյան, Եր վան դու նի նե րի հարստության, 
Ար տա շես յան նե րի հարս տու թյան, Ար շա կու նի նե րի հարս տու թյան, Բագ րա տու նի ների 
հարս տու թյան, Կի լիկ յան թա գա վո րու թյան, Հա յաս տա նի Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան: 

Մենք ճա նա չում ենք Հայ կա կան ԽՍՀ բա ցա ռիկ դե րը Հա յաս տա նում կրթու թյան, գիտու
թյան, մշա կույ թի, արդ յու նա բե րու թյան զար գաց ման գոր ծում:

Մենք Հա յաս տա նի Եր րորդ Հան րա պե տու թյան Հ պարտ քա ղա քա ցի ներն ենք, Հա յաս
տա նի Եր րորդ Հան րա պե տու թյու նը հիմ նադ րած և Ար ցախն ա զա տագ րած հայ ժո ղովր դի 
զա վակ նե րը: 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը Ար ցա խի հա յու թյան անվ տան գու թյան և  ա զա տու թյան 
ե րաշ խա վորն է: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը հա մա հայ կա կան պե տու թյուն է և ներ
կա յաց նում է աշ խար հի բո լոր հա յե րին: 

Հայ ժո ղո վուր դը պատ մա կան բազ մա թիվ ար հա վիրք ներ հաղ թա հա րե լու և 21րդ դար 
հաս նե լու ուժ և կա րո ղու թյուն է ձեռք բե րել այն հմտու թյուն նե րի, գի տե լի քի և հատ կա նիշ
նե րի շնոր հիվ, ո րոնք զար գաց րել է պե տա կա նու թյուն ու նե նա լու շրջա նում: Այս պատ մա
կան գի տակ ցու թյան վրա հեն վե լով է, որ հայ ժո ղո վուր դը Մեծ ե ղեռ նից ան մի ջա պես հե տո 
կա րո ղա ցավ վերս տեղ ծել իր ան կախ պե տու թյու նը: 

Հայ կա կան պե տու թյու նը հայ ժո ղովր դի գո յու թյան և զար գաց ման միակ ե րաշ խա վորն է:  

Հետ ևա բար՝ Հայ կա կան պե տու թյու նը պետք է գո յու թյուն ու նե նա հա վիտ յան, ո րով հետև 
հայ ժո ղո վուր դը պետք է գո յու թյուն ու նե նա հա վիտ յան:  

Ազ գԱ յին Ար ժեք ներ

Հայ ժո ղովր դի ազ գա յին ար ժեք ներն են՝

 Հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, հայոց 
բանակը: 

 Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյու նը, բա նահ յու սու թյու նը. է պո սը, հա վա տա լիք նե րը, լե գենդ
նե րը, ա ռաս պել նե րը: 

 Հա յոց լե զուն և գ րե րը, հայ գրա կա նու թյու նը, նե րառ յալ թարգ մա նա կան գրա կա նու
թյունը, գի տե լի քը, գի տու թյու նը:    

 Հա մա հայ կա կան նե րու ժը, հայ կա կան սփյուռ քը:  
 Հայ րե նի քը, ըն տա նի քը, ան հա տը:  
 Հայ ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցին, Հայ կա թո ղի կե ե կե ղե ցին, Հայ ա վե տա րա նա կան 

ե կե ղե ցին. քրիս տո նեու թյու նը: 
 Հայ ա շու ղա կան, գու սա նա կան, ժո ղովր դա կան, դա սա կան, հեղինակային և  էստ րա դա

յին ե րաժշ տու թյու նը, հայ կա կան պա րար վես տը, հայ կա կան կեր պար վես տը, հայկական 
բեմարվեստը, հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյու նը:   

 Հայ րե նի բնաշ խար հը՝ իր կեն սա բազ մա զա նու թյամբ:  
 Ա ռա ջա դի մու թյու նը, ա զա տա սի րու թյու նը, ինք նա սի րու թյու նը, հյու րա սի րու թյու նը, կրթա

սի րու թյու նը, աշ խա տա սի րու թյու նը, օ րի նա պա հու թյու նը, հար գան քը և հան դուր ժո ղա
կա նու թյու նը ու րիշ մարդ կանց, ժո ղո վուրդ նե րի, կրոն նե րի նկատ մամբ: Եղ բայ րա կան 
զգաց մունք նե րը և հա րա բե րու թյուն նե րը Հա յաս տա նում և Ար ցա խում ապ րող ազ գային 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մամբ և  ան քակ տե լի միու թյու նը նրանց հետ՝ ար տա հայտ
ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ար ցա խի քա ղա քա ցիու թյամբ:        

 Հայ կա կան խո հա նո ցը, նյու թա կան և  ոչ նյու թա կան ժա ռան գու թյան բո լոր այն նմուշ նե րը, 
ո րոնք ար տա հայ տում, պատ կե րում, նկա րագ րում կամ խորհր դան շում են հայ ժողովր դի՝ 
վե րը նկա րագր ված ազ գա յին ար ժեք նե րը: 

Ազ գԱ յին նպԱ տԱկ ներ

Հայ ժո ղովր դի ազ գա յին նպա տակ ներն են՝
 Հայ կա կան պե տու թյան հա վի տե նու թյան հա մար անհ րա ժեշտ գա ղա փա րա կան, ան 

վտան գա յին, հան րա յին, քա ղա քա կան, ի րա վա կան, տնտե սա կան, ժո ղովր դագ րա կան, 
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մի ջազ գա յին, կրթա կան, ին տե լեկ տո ւալ, մշա կու թա յին՝ ինս տի տու ցիո նալ պայ ման նե րի 
ա պա հո վու մը:  

 Ար ցա խի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի մի ջազ գա յին ճա նա չու մը՝ ա ռանց որ ևէ սահ մա նա
փակ ման: 

 Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գա յին ճա նա չու մը, հետ ևանք նե րի հաղ թա հա րու մը և 
վե րա ցու մը: 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գու թյան, բա րե կե ցու թյան, 
ա զա տու թյան և  եր ջան կու թյան, ինչ պես նաև հան րահռ չակ մյուս ի րա վունք նե րի ա պա հո
վու մը և պաշտ պա նու թյու նը:  

 Օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րու թյու նը, կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վա հա վա
սա րու թյու նը, հան րա յին, պե տա կան, տնտե սա կան կյան քում ներգ րավ վե լու կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը, ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան և պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման վրա հիմն ված ազ գա յին միաս նու
թյան հաս տա տու մը:  

 Հայ ժո ղովր դի ազ գա յինպե տա կան ինք նու թյան, ինք նու րույ նու թյան և  ինք նիշ խա նու
թյան պահ պա նու մը և զար գա ցու մը, նե րառ յալ ազ գա յին ինք նու թյան վե րա կանգ նու մը և 
զար գա ցու մը ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թյու նից հե ռա ցած և հե ռա ցող հա յու թյան շրջա
նում, և ընդհանրապես՝ հա յու թյան շրջա նում հա յոց լեզ վի ի մա ցու թյան մա կար դա կի և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն ու նե ցող նե րի թի վը էա կա նո րեն 
մե ծաց նե լու մի ջո ցով: 

 Հա մա հայ կա կան նե րու ժի հա մախմ բու մը ազ գա յին նպա տակ նե րի ի րա գործ ման շուրջ՝ 
հա նուն ազ գա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման և զար գաց ման:  

ՀԱ մԱ կե ցու թյԱն ՀԱ մԱ ՀԱյ կԱ կԱն կԱ նոն ներ 

1. Բռ նու թյու նը պետք է բա ցառ վի ներ հայ կա կան որ ևէ հար ցի լուծ ման գոր ծի քա կազմից: 
Բո լոր այն ու ժե րը, ան հատ նե րը, որ բռնու թյու նը դի տար կում են որ պես ներ հայ
կա կան որ ևէ հար ցի լուծ ման մի ջոց, պետք է մերժ վեն: Բռ նու թյու նից զերծ հան րու
թյան, բռնությու նից զերծ ժո ղովր դի տես լա կա նը պետք է մեր հա մազ գա յին միա վոր
ման անկյու նա քա րա յին դրույ թը դառ նա: Աս վա ծը չի կա րող վե րա բեր ել օ րի նա կան 
ու ժի կի րառ մա նը՝ հան ցագոր ծու թյուն նե րի կանխ ման և բա ցա հայտ ման, հան րու թյան 
բնա կա նոն կյան քի ա պա հով ման, ինչ պես նաև ար տա քին ագ րե սիա յից հայ րե նի քի 
պաշտպա նու թյան նպա տա կով: 

2. Ժո ղո վուր դը և ն րա ա զատ կա մար տա հայ տու թյու նը իշ խա նու թյան ձևա վոր ման միակ 
աղբ յուրն է: Ժո ղովր դի ա զատ կամ քի աղ ճատ ման, ա ղա վաղ ման ցան կա ցած փորձ 
պետք է դի տարկ վի որ պես հա կա պե տա կան, հա կազ գա յին գոր ծու նեու թյուն:  

3. Հա յաս տա նի և Ար ցա խի, հայ ժո ղովր դի ինք նիշ խա նու թյու նը բարձ րա գույն ար ժեք է: 
Օ տար ու ժե րին ներ հայ կա կան, ներ հա յաս տան յան հար ցե րի լուծ մա նը ներգ րա վե լու, մեր 
երկ րում որ պես օ տա րերկր յա շա հե րի ներ կա յա ցու ցիչ հան դես գա լու պատ րաս տա կա մու
թյուն ու նե ցող ու ժե րը պի տի ար ժա նա նան հայ ժո ղովր դի և ն րա լե գի տիմ ներ կա յա ցու ցիչ 
Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան կոշտ հա կազ դե ցու թյա նը:

4. Հա յաս տա նը և Ար ցա խը պետք է զերծ լի նեն կո ռուպ ցիա յից. կո ռուպ ցիա յի բո լոր 
դրսևորում նե րը, այդ թվում՝ հո վա նա վոր չու թյու նը, ար հես տա կան մե նաշ նորհ նե րը, 
մրցա կից նե րի նկատ մամբ ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ հա րու ցե լը պետք է ար մա տա խիլ 
ար վեն, կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում պե տու թյա նը և ժո ղովր դին հասցված 
նյու թա կան վնաս նե րը պետք է վե րա կանգն վեն:
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5. Ի րա վուն քի և  օ րեն քի գե րա կա յու թյու նը, օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րու թյու նը, ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը և պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը պետք է դառ նան 
նե րազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռանցք: Ար տա քին կամ ներ քին ազ դե ցու թյուն նե րի 
տրվող դա տա րան նե րի գո յու թյու նը սպառ նա լիք է ազ գա յին անվ տան գու թյա նը: Դա տա
րան նե րը պետք է լի նեն ան կախ: Տն տե սու թյան, քա ղա քա կա նու թյան մեջ և հան րա յին 
կյան քի որ ևէ բնա գա վա ռում ար տոն յալ խա վի, շրջա նակ նե րի, ան հատ նե րի առ կա յու
թյու նը պետք է բա ցա ռել:

6. Ար ցա խի հար ցի կար գա վոր ման բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի նպա տա կը պետք է լի նի 
Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման և  անվ տան գու թյան հա մար մղված Ար ցախ յան ա զա
տա մար տի արդ յունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Բա նակ ցու թյուն նե րի արդ յուն քում Հա յաս
տա նի և Ար ցա խի կա ռա վա րու թյուն նե րի հա մար ըն դու նե լի հա մար ված որ ևէ լու ծում 
կա րող է ըն դու նե լի դիտ վել միայն Հա յաս տա նում և Ար ցա խում ժո ղովր դա կան հա վա նու
թյան դեպ քում։

մենք եվ  Աշ խԱր Հը

Հա յաս տա նն իր ողջ պատ մու թյան ըն թաց քում գտնվել է «ար ևել քի արև մուտ քում» և «արև
մուտ քի ար ևել քում»՝ հա ճախ դառ նա լով քա ղա քակր թու թյուն նե րի բախ ման թա տե րա բեմ: 
Մենք մեր ժում ենք քա ղա քակր թու թյուն նե րի բախ ման կան խա վար կա ծը և մի ջազ գա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րում մեզ դիր քա վո րում որ պես քա ղա քակր թու թյուն նե րի երկ խո սու թյան 
ջա տա գով: Մի ջազ գա յին և  ազ գա միջ յան երկ խո սու թյու նը ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեր ա ռանց քա յին տես լա կանն է՝ հիմն ված փո խա դարձ հար գան քի, հաս կա նա լու և հաս կա
նա լի դառ նա լու ձգտման վրա: Քա ղա քակր թու թյուն նե րի, ժո ղո վուրդ նե րի, պե տու թյուն նե րի 
երկ խո սու թյա նը և բազ մա կողմ հա րա բե րու թյուն նե րին նպաս տե լը պի տի դառ նա մի ջազ
գա յին խա ղա ղու թյանն ու կա յու նու թյա նն ա ջակ ցե լու մեր հանձ նա ռու թյան ար տա հայ տու
թյու նը: Հա յաս տա նը պատ րաստ է դառ նալ նման երկ խո սու թյան հար թակ:  

Նի կոլ Փա շին յան
ՀՀ վար չա պետ
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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյան 
(ԱԱՌ) գլխա վոր նպա տա կը Հա յաս տա նի և ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի անվ տանգ  և  ա ռա ջան ցիկ 
զարգաց ման ու բա րե կե ցու թյան ա պա հով ման հա մար ու ղե նիշ նե րի սահ մա նումն է՝ հիմնվե
լով ան կախ, ինք նիշ խան և հ զոր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վրա՝ որ պես այս նպա
տա կի ի րա գործ ման ե րաշ խա վոր և  աշ խար հասփ յուռ հայ ժո ղովր դի հայ րե նիք։ Ռազ մա վա
րու թյու նը սահ մա նում է Հա յաս տա նի ազ գա յին շա հե րը և դ րանց արդ յու նա վետ պաշտ պա
նու թյան ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն նե րը:

1.2 2007թ. ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան ա ռա ջին ռազ մա վա րու թյան ըն դու նու մից ի 
վեր մի ջազ գա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան գա յին մի ջա վայրն էա կան փո փո խու
թյուն ներ է կրել՝ Հա յաս տա նի առջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րը դարձ նե լով ա վե լի 
բարդ և բազ մա շերտ: Փոխ վել է նաև Հա յաս տա նը: 2018թ. Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած 
ոչ բռնի, թավշ յա, ժո ղովր դա կան հե ղա փո խու թյան ի րա գործ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցին բարձր 
նշա ձող է սահ մա նել պե տու թյան անվ տան գու թյան, զար գաց ման և բա րե կե ցու թյան ա պա
հով ման հա մար: Նոր հա մա տեքս տում Հա յաս տա նի անվ տան գա յին քա ղա քա կա նու թյան 
ա ռանց քը կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կարգն է, որն ա մուր հիմք է ստեղ ծում 
երկ րի տնտե սա կան, քա ղա քա կան, մտա վոր, հետ ևա բար նաև ռազ մա կան նե րու ժի հզո
րաց ման հա մար: Այս ի րո ղու թյուն նե րը մեզ նից պա հան ջում են ու նե նալ նոր, ա վե լի հա վակ
նոտ Ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյուն: 

1.3 Ռազ մա վա րու թյու նը հիմն ված է ե րեք հիմ նա րար սկզբունք նե րի վրա: Ա ռա ջին, 
ու ժեղ և բա րե կե ցիկ Հա յաս տա նը սե փա կան անվ տան գու թյան ե րաշ խա վորն է։ Հա յաս
տա նի անվտան գու թյան ա պա հով ման հա մար հա յոց պե տու թյան ուժն ու բա րե կե ցու թյունն 
այլ ընտ րանք չու նեն: Որ պես պե տու թյուն, ո րը շա հագրգռ ված է խա ղա ղու թյան և կա յու
նու թյան պահ պան մամբ և  այդ ուղ ղու թյամբ ա նընդ հատ կա րո ղու թյուն ներ է զար գաց նում՝ 
Հա յաս տա նը շա րու նա կե լու է ջան քեր ներդ նել տա րա ծաշր ջա նի խա ղա ղու թյան, ան վտան
գու թյան և կա յու նու թյան ա պա հով ման գոր ծում իր ո րո շիչ դե րա կա տար ման ուղ ղու թյամբ: 
Միա ժա մա նակ, Հա յաս տա նը կշա րու նա կի մաս նակ ցել մի ջազ գա յին անվ տան գու թյան 
ա պա հով մա նը՝ խա ղա ղու թյան ա ջակ ցու թյան մի ջազ գա յին ա ռա քե լու թյուն նե րում հայ 
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խա ղա ղա պահ նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով` որ պես ոչ միայն մի ջազ գա յին անվ տան գու թյան 
սպա ռող, այլ նաև ա պա հո վող: 

1.4 Երկ րորդ, իր տրա մա բա նու թյամբ ռազ մա վա րու թյու նը կոչ ված է նպաս տե լու հե ռա
հար նպա տա կին՝ հա յոց պե տա կա նու թյան հա վի տե նու թյան ա պա հով մա նը՝ մեզ պատ րաս
տե լով դի մա կա յե լու մեր պե տա կա նու թյա նը երբ ևէ սպառ նա ցող հնա րա վոր վտանգ նե րին: 
Հայ ժո ղո վուրդն այլևս պետք է հաղ թա հա րի իր պե տա կա նու թյան ձեռք բեր ման և կորս տի 
ա րա տա վոր շրջապ տույ տը, ո րը տե ղի է ու նե ցել նախ կի նում՝ հա ճախ պայ մա նա վոր ված 
մեզ նից ան կախ աշ խար հա քա ղա քա կան հան գա մանք նե րով: ՀՀ քա ղա քա ցին և հայ ժո ղո
վուրդն այլևս պետք է հաս տա տի իր ինք նա կա յու թյու նը հա յոց պե տա կա նու թյան հար
ցում, ո րի գո յու թյու նը կախ ված չէ աշ խար հա քա ղա քա կան հան գա մանք նե րից, այլ բխում 
է միայն հայ ժո ղովր դի կամ քից: Այս նպա տա կի ի րա գոր ծու մը են թադ րում է հա մա հայ
կա կան ջան քե րի և կա րո ղու թյուն նե րի մեկ տե ղում: Հա յոց պե տա կա նու թյու նը, որ պես հայ 
ժո ղովրդի դա րա վոր իղ ձե րի ի րա կա նա ցում, պատ կա նում է ՀՀ քա ղա քա ցուն և հա մայն հայ 
ժո ղովրդին, ո րոնք էլ այդ պե տա կա նու թյան կրողն են և շա հե րի պաշտ պա նը: 

1.5 Եր րորդ, մշտա պես փո փոխ վող աշ խար հում ա ռաջ նա յին է դառ նում զար գաց
նել Հայաս տա նի ներ քին և  ար տա քին դի մա կա յու նու թյու նը՝ նոր, ան կան խա տե սե լի մար
տահրա վեր ներին միշտ պատ րաստ լի նե լու և դ րանց արդ յու նա վե տո րեն ար ձա գան քե լու 
հա մար: Այս պես, աշ խար հա քա ղա քա կան ծա վա լուն և հա րըն թաց փո փո խու թյուն նե րի պայ
ման նե րում ժա մա նա կա կից աշ խար հա կար գի հիմ նա րար սկզբունք նե րի շուրջ ստեղծ վել է 
ա նո րո շու թյուն. տե ղի են ու նե նում ու ժա յին վե րա դա սա վո րում ներ, թու լա նում են մի ջազ գա
յին բազ մա կողմ հար թակ նե րը, իսկ պե տու թյուն նե րի միջև փոխվս տա հու թյու նը նվա զում է: 
Ա վան դա կան կան խա տե սե լի սպառ նա լիք նե րին հա կազ դե լու անհ րա ժեշ տու թյու նից զատ 
պե տու թյուն նե րի և հա սա րա կու թյուն նե րի առջև ծա ռա նում է նաև ան կան խա տե սե լի սպառ
նա լիք նե րին դի մա կա յե լու հրա մա յա կա նը:  Ս րա ա մե նա վառ օ րի նա կը նոր տի պի կո րո նա
վի րու սա յին հա մա վա րա կի բռնկումն էր, ո րը հան կար ծա կիի բե րեց աշ խար հի ա ռա ջա տար 
երկրնե րի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րը և հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյու նը կանգ
նեց րեց ճգնա ժա մի առջև: Հենց դի մա կա յու նու թյան զար գաց ման տրա մա բա նու թյանն է 
միտ ված Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը՝ հիմն ված լի նե լով 
ազ գա յին անվ տան գու թյան պլա նա վոր ման և  ա պա հով ման հա մազ գա յին մո տեց ման վրա: 
Ազ գա յին անվ տան գու թյան հա մա լիր ա պա հով ման հա մար անհ րա ժեշտ է պե տա կան կա ռա
վար ման ողջ հա մա կար գի, ինչ պես նաև հա սա րա կու թյան ջան քե րի մեկ տե ղում: Պա տա հա
կան չէ, որ ռազ մա վա րու թյունն ընդգր կում է անվ տան գու թյան ա պա հով ման ինչ պես ար տա
քին քա ղա քա կան և ռազ մա կան, այն պես էլ այլ՝ սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, է ներ գե տիկ, 
ա ռող ջա պա հա կան, գի տա կան, տե ղե կատ վա կանտեխ նո լո գիա կան բա ղադ րիչ ներ: 

* * *

1.6 Փո փոխ վող աշ խար հի սպառ նա լիք նե րին և մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յե լու, 
սե փա կան անվ տան գու թյունն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև տա րա ծաշր ջա նա յին և մի ջազ
գա յին անվ տան գու թյան ա պա հո վո ղի իր դերն արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար 
Հա յաս տա նը շա րու նա կե լու է մե ծաց նել իր մի ջազ գա յին կշի ռը։ Այս նպա տա կով Հա յաս
տա նը զար գաց նե լու է բո լոր ու ժա յին գոր ծի քա կազ մե րը, այդ թվում «փա փուկ ու ժի» կա րո
ղու թյուն նե րը՝ շեշ տը դնե լով իր կար ևո րա գույն ռե սուր սի՝ մարդ կա յին կա պի տա լի վրա: Ընդ 
ո րում, մարդ կա յին կա պի տա լը ևս դի տարկ վում է աշ խար հասփ յուռ հա յու թյան ու ժե րի մեկ
տեղ ման հա մա տեքս տում:
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2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 
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2.1 Ժա մա նա կա կից աշ խար հա կար գի և  անվ տան գա յին ճար տա րա պե տու թյան ա րագ և  
ան կան խա տե սե լի փո փո խու թյուն նե րը, առ կա սպառ նա լիք նե րին զու գա հեռ, նոր մար տա
հրա վեր ներ են ա ռա ջաց նում Հա յաս տա նի հա մար:

2.2 Մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա են մի ջազ գա յին անվ տան գա յին հա մա
կար գե րի թու լաց ման մի տում ներ, ո րոնք ար տա հայտ վում են, մաս նա վո րա պես, գլո բալ 
անվ տան գու թյան պահ պան ման մեջ մեծ դեր ու նե ցող պե տու թյուն նե րի միջև մրցակ ցու թյան 
ա ճով, սպա ռա զի նու թյուն նե րի վե րահսկ ման ռե ժիմ նե րի թու լաց մամբ և ս պա ռա զի նու թյուն
նե րի մրցա վազ քի ու ժե ղաց մամբ, բազ մա կող մա նի հար թակ նե րի թու լաց մամբ, ինչ պես նաև 
հա կա մար տու թյուն ներն ու ժի կի րառ մամբ լու ծե լու ձգտում նե րի խո րաց մամբ: Միա ժա մա
նակ, ու ժա յին նոր կենտ րոն նե րի ձևա վոր ման մի տում ներն ա վե լի են սրում մի ջազ գա յին 
մրցակ ցու թյու նը՝ նպաս տե լով ու ժի կի րառ մա նը:

2.3 Մի ջազ գա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին ու ժա յին կենտ րոն նե րի և կա ռույց նե րի միջև 
լար վա ծու թյու նը բա ցա սա բար է ազ դում այդ պե տու թյուն նե րի և կա ռույց նե րի հետ 
Հա յաս տա նի հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա: Զու գա հե ռա բար, ո րոշ տա րա ծաշր ջա նա յին 
պե տու թյուն նե րի կող մից ա վե լի ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նե նա լու հա վակ նու թյուն
նե րը սպառ նում են փո խել ու ժե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը և վ տան գել կա յու նու թյու նը 
տա րա ծաշր ջա նում:

2.4 Տա րա ծաշր ջա նում տրանս պոր տա յին, է ներ գե տիկ և կա պի են թա կա ռուց վածք նե րի 
հատ վա ծա յին և  ոչ հա մընդգր կուն զար գա ցու մը խո րաց նում է տա րա ծաշր ջա նում բա ժա նա
րար գծե րի ձևա վո րու մը և ն պաս տում ան կա յու նու թյան հե տա գա ա ճին։

2.5 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում անվ տան գա յին սպառ նա լիք ներն ա վե լի հա ճախ են 
դրսևոր վում հիբ րի դա յին պա տե րազմ նե րի տես քով՝ ռազ մա կան բա ղադ րիչ նե րից բա ցի 
նե րա ռե լով տնտե սա կան, կի բեռ, կեղծ լու րե րի և  ա պա տե ղե կատ վու թյան հա մա լիր 
գոր ծի քա կազ մեր։

2.6 Հա յաս տա նի հա մար մտա հո գիչ է նաև տա րա ծաշր ջա նում և  աշ խար հում ժո ղովր դա
վա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի ո լորտ նե րում ար ձա նագր վող հե տըն թա ցը:

2.7 Չ լուծ ված հա կա մար տու թյուն նե րը շա րու նա կում են  սպառ նալ տա րա ծաշր ջա նա
յին երկր նե րի կա յուն զար գաց մա նը։ Ղա րա բաղ յան հա կա մար տու թյան խա ղաղ կար գա
վոր ման գոր ծըն թա ցը պար բե րա բար խո չըն դոտ վում և վ տանգ վում է Ադր բե ջա նի ա պա
կա ռու ցո ղա կան դիր քո րոշ ման պատ ճա ռով, որն ար տա հայտ վում է հա կա մար տու թյունն 
ու ժի կամ ու ժի սպառ նա լի քի կի րառ մամբ լու ծե լու ձգտում նե րով, ա ռա վե լա պաշ տա կան և  
ան զի ջում կեց ված քով, ՀՀ տա րած քի հան դեպ ան թա քույց հա վակ նու թյամբ, հա յատ յաց 
քա ղա քա կա նու թյամբ և պատ մու թյան խե ղա թյուր մամբ։ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա
մար տու թյու նը ռազ մա կան ճա նա պար հով լու ծե լու հա կա ռա կոր դի նկրտում նե րը, ո րոնց 
դրսևո րումն էին 2016թ.  ապ րի լին Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը, ինչ պես նաև հրա դա դա րի շա րու նա կա կան խախ տում նե րը, դի վեր սիոն գոր
ծո ղու թյուն նե րը, զոր քե րի կու տա կու մը և տե ղա շար ժը, զո րա վար ժու թյուն նե րը ար ցա խա
ադր բե ջա նա կան շփման գծում և հայադր բե ջա նա կան միջ պե տա կան սահ մա նին, ու ղիղ 
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սպառ նա լիք են Հա յաս տա նի հա մար։ Հա յաս տա նի հան
դեպ թշնա մա կան քա ղա քա կա նու թյուն վա րող պե տու
թյան շա րու նա կա կան սպա ռա զի նու մը վտան գում է 
տա րա ծաշր ջա նա յին խա ղա ղու թյու նը և կա յու նու թյու նը: 

2.8 Տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան գու թյան տե սանկյու
նից մեզ մտա հո գում է նաև հա րավ կով կաս յան տա րա
ծաշր ջա նի վրա ազ դող ռազ մա քա ղա քա կան դա շինք նե րի 
և դ րանց մաս կազ մող երկր նե րի միջև տա րա ձայ նու թյուն
նե րի հնա րա վոր խո րա ցու մը: Նույն քան մտա հոգիչ են այս 
դա շինք նե րի հնա րա վոր թու լա ցու մը և  ան դամ պե տու
թյուն նե րի միջև միմ յանց՝ այդ թվում Հա յաս տա նի շա հե
րին հա կա սող գոր ծո ղու թյուն նե րը. մաս նա վո րա պես զեն
քի վա ճառ քն Ադր բե ջա նին ա վե լի է վտան գում խա ղա ղու
թյու նը և կա յու նու թյու նը տա րա ծաշրջա նում: Մեր ու շադ րու թյան կենտ րո նում են նաև հնա
րա վոր ռազ մա քա ղա քական ան կա յու նու թյուն նե րը հար ևան պե տու թյուն նե րում:

2.9 Հա յաս տա նի հան դեպ Թուր քիան վա րում է ոչ բա րիդ րա ցիա կան քա ղա քա կա նու թյուն՝ 
շա րու նա կե լով Հա յաս տա նի շրջա փա կու մը, հրա ժար վե լով հաս տա տել դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ ա ռանց նա խա պայ ման նե րի, ժխտե լով, իսկ ա ռան ձին դեպքերում նաև 
ար դա րաց նե լով Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը։ 

2.10 Միա ժա մա նակ, Թուր քիա յի ռազ մա քա ղա քա կան ա ջակ ցու թյունն Ադր բե ջա նին ա վե
լի է ու ժե ղա ցնում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տու թյու նը ռազ մա կան ճա նա պար հով 
լու ծե լու Ադր բե ջա նի հա վակ նու թյուն նե րը։ Հատ կա պես խնդրա հա րույց է Ադր բե ջա նի կող
մից ռազմա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նա խա ձեռն ման դեպ քում Թուր քիա յի քո ղարկ ված կամ 
բա ցա հայտ մի ջամ տու թյան պատ րաս տա կա մու թյու նը: 

2.11 Հար ևան երկր նե րի և ժո ղո վուրդ նե րի հան դեպ Թուր քիա յի կող մից ա նօ րի նա կան 
ու ժի կի րա ռումն իր հեր թին վտան գում է ա վե լի լայն տա րա ծաշր ջա նի կա յու նու թյու նը և  
ա ռա վել ան կան խա տե սե լի է դարձ նում նրա հնա րա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րը Հա յաս տա նի 
հան դեպ: 

2.12 Թուր քիա յում և Ադր բե ջա նում ժո ղովր դա վա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան ո լորտ նե րում տե ղի ու նե ցող հե տըն թա ցը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում այս 
երկր նե րի կող մից ի րենց մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վրա և մե ծաց
նում այս երկր նե րի ան կան խա տե սե լիու թյու նը Հա յաս տա նի հա մար:

2.13 Հա յաս տա նի անվ տան գա յին մի ջա վայ րի վրա ազ դում են նաև Մեր ձա վոր Ար ևել քում 
ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րը: Դ րանց թվում են, մաս նա վո րա պես, կրո նա կան և  ազ գա յին 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի դուրսմղ մա նը զու գա հեռ՝ կրո նա կան ար մա տա կա նու թյան նե րու ժի 
հա մախմ բու մը և տա րա ծու մը, ներ քին բա խում նե րը, հյու ծող, ոչ ա վան դա կան և միջ նոր դա
վոր ված զին ված հա կա մար տու թյուն նե րը:

2.14 Ս պառ նա լիք են նաև ա հա բեկ չու թյունն ու անդ րազ գա յին կազ մա կերպ ված հան ցա վո
րու թյու նը, զանգ վա ծա յին ոչն չաց ման զեն քի տա րան ցումն ու տա րա ծու մը, թմրան յու թե րի 
ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյու նը, փո ղե րի լվա ցու մը, ա նօ րի նա կան միգ րա ցիան և մարդ կանց 
առև տու րը՝ թրա ֆի քին գը:

2.15 Ներ պե տա կան մա կար դա կում մեր առջև ծա ռա ցած սպառ նա լիք նե րի թվում են 
ժո ղովրդագ րա կան ի րա վի ճա կի առ կա մի տում նե րը, ո րոնք բա ցա սա բար են ազ դում 

Հա յաս տա նի համար 
մտա հո գիչ է  

տա րա ծաշրջանում 
և  աշխարհում 

ժողովրդավա րու թյան և 
մարդու ի րավունքների 

ո լորտներում 
արձանագրվող 

հե տըն թա ցը:
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Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ տան գու թյան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ո լորտ նե րի կա յուն 
զար գաց ման վրա: Ծ նե լիու թյան մա կար դա կի անկ ման, ար տա գաղ թի, բնակ չու թյան տա րի
քա յին կա ռուց ված քի փո փո խու թյան, ան հա մա չափ տա րած քա յին տնտե սա կան զար գաց
ման մի տում ներն էա կան մար տահ րա վեր ու սպառ նա լիք են  Հա յաս տա նի հա մար, մաս նա
վո րա պես՝ ու ղեղ նե րի ար տա հոս քի, աշ խա տու ժի պա կա սի, սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան 
հա մա կար գի հա մար բե ռի զգա լի մե ծաց ման դրսևո րում նե րով: 

2.16 Տե ղե կատ վա կան հե ռա հա ղոր դակ ցա յին տեխ նո լո գիա նե րի (ՏՀՏ) ներ թա փանց
ման մա կար դա կի ա ճը կյան քի և գոր ծու նեու թյան բո լոր ո լորտ նե րում հան գեց րել է ինչ
պես նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի, այն պես էլ անվ տան գա յին նոր մար տահ րա վեր նե րի: ՏՀՏ 
ո լոր տի զար գաց մա նը զու գա հեռ ան հա տի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան անվ տան գու
թյու նը խո ցե լի է դար ձել և պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նի նաև տե ղե կատ վա կան և կի բեռ 
տի րույթ նե րում: 

2.17 Կո ռուպ ցիա յի ցան կա ցած դրսևո րում լուրջ սպառ նա լիք է Հա յաս տա նի կա ռա վար
ման հա մա կար գի հա մար: Կո ռուպ ցիոն դրսևո րում նե րը հար վա ծում են ազ գա յին անվ տան
գու թյան սպառ նա լիք նե րին դի մա կա յե լու պե տու թյան ու նա կու թյա նը: 

2.18 Ք րեա կան են թամ շա կույ թի, բռնու թյան, ա տե լու թյան և  այ լատ յա ցու թյան ցան կա ցած 
դրսևո րում պա ռակ տում է հա սա րա կու թյու նը և մար տահ րա վեր է պե տու թյան և հա սա րա
կու թյան հա մար: 

2.19 Տն տե սա կան ա ճի դրա կան մի տում նե րով հան դերձ՝ մեզ հա մար շա րու նա կում են 
մար տահ րա վեր մնալ ֆի նան սա կան հնա րա վոր ան կա յու նու թյան, ստվե րա յին տնտե սու
թյան ծա վալ նե րի, տնտե սու թյան ճյու ղե րի բազ մա զա նու թյան սահ մա նա փա կու թյան խնդիր
նե րը, ներդ րու մա յին մի ջա վայ րի և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան խո չըն դոտ նե րը:

2.20 Աղ քա տու թյու նը, սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյու նը և սո ցիա լա կան բևե ռա ցու մը 
շա րու նա կում են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ Հա յաս տա նի անվ տան գա յին մար տահ րա վեր նե րի 
և ս պառ նա լիք նե րի խո րաց ման վրա: 
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3. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐԸ
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 Հա յաս տա նի հիմ նա րար ազ գա յին շա հերն են՝

3.1 Հա յաս տա նի ան կա խու թյան, ինք նիշ խա նու թյան, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու
թյան և Ար ցա խի անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը. Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը, ինք նիշ
խա նու թյու նը և տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյու նը հայ ժո ղովր դի անվ տան գու թյան, 
զար գաց ման և ն րա նպա տակ նե րի ի րա գործ ման նա խա պայ մանն են։

3.2 Խա ղա ղու թյան և մի ջազ գա յին փոխ գոր ծակ ցու թյան ամ րապն դու մը. Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը, լի նե լով Ար ցա խի անվ տան գու թյան ե րաշ խա վոր և  իր ներդ րումն ու նե
նա լով տա րա ծաշր ջա նա յին և մի ջազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում, 
խա ղա ղու թյան և  ի րա վա հա վա սար փոխ գոր ծակ ցու թյան ջա տա գով է:

3.3 Ժո ղովր դա վա րու թյան, մար դու ի րա վունք նե րի և  ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ա պա
հո վու մը. Ժո ղովր դա վա րու թյու նը, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը և  ի րա վուն քի 
գե րա կա յու թյու նը արդ յու նա վետ պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի և  երկ րի ներ
քին դի մա կա յու նու թյան զար գաց ման ե րաշ խիքն են։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ժո ղովր դի ա զատ կա մար տա հայ տու թյունն իշ խա նու թյան ձևա վոր ման միակ աղբ յուրն է:

3.4 ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գու թյան և բա րե կե ցու թյան ա պա հո վու մը, ինչ պես նաև 
երկ րի կա յուն տնտե սա կան զար գա ցու մը. ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գու թյան և բա րե
կե ցու թյան ա պա հո վու մը, Հա յաս տա նի տնտե սա կան դի մա կա յու նու թյան շա րու նա կա կան 
զար գա ցու մը միտ ված են հայ րե նի քում նրանց ար ժա նա պա տիվ կյան քով ապ րե լուն և ն պա
տակ նե րի ի րա գործ մա նը։ 
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4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ, 
ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ   
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐ
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Ար տա քին  
հարաբերու թյուն նե րում 
Հայաստա նը հիմնվում 

է երեք հիմնարար 
սկզբունքների վրա. 
ինքնիշխանության, 

համահայկականության 
և փոխգործակցության։

ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ Ա ՌԱ ՎԵԼ ՆՊԱՍ ՏԱ ՎՈՐ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

4.1 Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա նպա տակ ներն են պե տու թյան 
ինք նիշ խա նու թյան, անվ տան գու թյան և զար գաց ման ա պա հո վու մը, ինչ պես նաև երկ րի 
և ն րա քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գու թյան ու բա րե կե ցու թյան հա մար ա ռա վել նպաս տա
վոր ար տա քին մի ջա վայ րի ձևա վո րու մը: Ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րում Հա յաս տա նը 
հիմնվում է իր քա ղա քակր թա կան և ժո ղովր դա վա րա կան ար ժե հա մա կար գի, ինչ պես նաև 
բո լոր պե տու թյուն նե րի հետ փոխ շա հա վետ և  ի րա վա հա վա սար հա րա բե րու թյուն նե րի 
շարու նա կա կան զար գաց ման տրա մա բա նու թյան վրա:  

4.2 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն իր ար տա քին քա ղա քա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն
ներն ի րա կա նաց նում է  ե րեք հիմ նա րար, հա մա լիր և փոխ կա պակց ված սկզբունք նե րի 
հի ման վրա. ինք նիշ խա նու թյան՝ որ պես ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 
հիմ նա րար պայ մա նի, հա մա հայ կա կա նու թյան՝ որ պես հա յու թյան հա վա քա կան շա հե րի 
գի տակցման ու ի րա գործ ման գա ղա փա րի, փոխ գոր ծակ ցու թյան՝ որ պես պե տու թյուն նե րի 
հետ ի րա վա հա վա սար և փոխ շա հա վետ հա րա բե րու թյուն նե րի կա յաց ման մի ջո ցի: 

4.3 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը Ար ցա խի անվ տան գու թյան ե րաշ խա վորն է: Այս 
դե րա կա տա րու մը պայ մա նա վոր ված է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տու թյու նը ռազ մա
կան ճա նա պար հով լու ծե լու Ադր բե ջա նի քա ղա քա կա նու թյամբ, ին չը գո յու թե նա կան սպառ
նա լիք է Ար ցա խի բնակ չու թյան հա մար:

4.4 Թուր քիան կդա դա րի անվ տան գու թյան սպառ նա լիք լի նել մեզ հա մար այն դեպ
քում, երբ կվե րա նա յի Հա յաս տա նի և հայ ժո ղովր դի հան դեպ իր ոչ բա րիդ րա ցիա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը:

4.5 Հա յաս տա նը ժո ղովր դա վա րու թյու նը և մար դու հի մնա րար ի րա վունք նե րի ու ա զա
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը դի տար կում է որ պես տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղու թյան 
և կա յու նու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ ներ և շա րու նակելու է սա տար կանգ նել այս ար ժեք նե րի 
ար մա տա վոր մա նը։

4.6 Մի ջազ գա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին ու ժա յին կենտ
րոն նե րի և կա ռույց նե րի միջև ա ճող լար վա ծու թյան հա մա
տեքս տում Հա յաս տա նը կար ևո րում է մի ջազ գա յին բազ
մա կողմ հար թակ նե րի՝ այդ թվում մի ջազ գա յին անվ տան
գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի դե րը և  այդ կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ներ սում հա մա գոր ծակ ցու թյան պահ պա նու մը և  
ամ րապնդու մը, ինչ պես նաև դաշ նա կից նե րի կող մից միմ
յանց շա հե րի և փո խօգ նու թյան սկզբունք նե րի նկատ մամբ 
հար գան քը: Միա ժա մա նակ, Հա յաս տա նը կշա րու նա կի իր 
սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյունն այն հա մաշ խար հա յին ու ժա
յին կենտ րոն նե րի և տա րա ծաշր ջա նա յին դե րա կա տար նե րի 
հետ, ո րոնք հան դես են գա լիս խա ղա ղու թյան և կա յու նու թյան 
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պահ պան ման դիր քե րից և պատ րաստ են հա մա գոր ծակ ցել խա ղա ղու թյա նը սպառ նա ցող 
վտանգ նե րի զսպման գոր ծում: 

4.7 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից 
է Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարականդաշնակցային հարաբերությունների 
կայուն խորացումն ու ընդլայնումը քաղաքական, առևտրատնտեսական, պաշտպանական, 
անվտանգային և մշակութահումանիտար ոլորտներում` հիմնված երկու երկրների ժողո
վուրդ ների պատմական բարեկամության վրա։ Առաջնորդվելով միմյանց շահերը փո խա դար
ձա բար հաշվի առնելու և իրավահավասարության սկզբունքներով՝ ջանքեր կգործադրվեն 
երկ կողմ ձևաչափում, բազմակողմ և ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում փոխ
գո ր ծակ ցության զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունության 
և անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ:   

4.8 Հա յաս տա նը կշա րու նա կի զար գաց նել բա րե կա մա կան գոր ծըն կե րու թյու նը և խո րաց
նել ռազ մա վա րա կան երկ խո սու թյու նը Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի հետ՝ Հա յաս
տա նի զար գաց ման ու բա րե փո խում նե րի օ րա կար գի ի րա գործ ման,  ժո ղովր դա վա րու թյան  
և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, տա րա ծաշր ջա նա յին և մի ջազ գա յին կա յու նու
թյան ու անվ տան գու թյան ամ րապնդ ման ուղ ղու թյուն նե րով։ 

4.9 Հա յաս տա նը խիստ կար ևո րում է բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի խո րա ցու մը 
և  երկ կողմ ու բազ մա կողմ  գոր ծըն կե րու թյան ընդ լայ նու մը Եվ րո պա կան միու թյան, նրա 
ան դամ պե տու թյուն նե րի և  եվ րո պա կան այլ երկր նե րի հետ։ ԵՄ հետ Հա մա պար փակ և  ընդ
լայն ված գոր ծըն կե րու թյան հա մա ձայ նագ րի (ՀԸԳՀ) կի րար կու մը կշա րու նա կի նպաս տել 
Հա յաս տա նի զար գաց մանն ուղղ ված բա րե փո խում նե րի օ րա կար գին: Հա յաս տանն ա ռանձ
նա հա տուկ կար ևո րու թյուն է տա լիս Ֆ րան սիա յի և Գեր մա նիա յի հետ հա մա գոր ծակ ցու
թյան ամ րապնդ մա նը և զար գաց մա նը։ Մենք շա րու նա կե լու ենք աշ խա տել Հա յաս տա նի 
և ԵՄ ան դամ երկր նե րի միջև մարդ կանց շփում նե րի և շար ժու նա կու թյան ակ տի վաց ման 
ուղ ղու թյամբ: 

4.10 Հա յաս տա նի հա մար մեծ կար ևո րու թյուն ու նի կա յու նու թյու նը հար ևան Վ րաս տա
նում և Ի րա նում: Հիմն վե լով Վ րաս տա նի և Ի րա նի հետ մեր փոխ շա հա վետ, ա ռանձ նա հա
տուկ բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա՝ Հա յաս տա նը զար գաց նե լու է արդ յու
նա վետ փոխ գոր ծակ ցու թյու նը տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով՝ միա ժա մա նակ զերծ պա հե լով 
այդ հա րա բե րու թյուն նե րը աշ խար հա քա ղա քա կան կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րից:

4.11 Մենք շա րու նա կե լու ենք զար գաց նել Հա յաս տան Հու նաս տան Կիպ րոս ե ռա կողմ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևա չա փը՝ միտ ված փոխ շա հա վետ գոր ծակ ցու թյան խո րաց մա նը:

4.12 Մենք հետ ևո ղա կա նո րեն խո րաց նե լու ենք Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա
պե տու թյան հետ բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րը՝ բազ մո լորտ և փոխ շա հա վետ լայն 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա վալ ման և  ընդ լայն ման մի ջո ցով:

4.13 Հա յաս տանն աշ խա տե լու է նաև Հնդ կաս տա նի հետ բա րե կա մա կան և բազ մա կող
մա նի փոխ գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման ու խո րաց ման ուղ ղու թյամբ: 

4.14 Փոխ գոր ծակ ցու թյան շա րու նա կա կան ընդ լայ նու մը Մեր ձա վոր Ար ևել քի երկր նե րի 
հետ մեր ա ռաջ նայ նու թյուն նե րից է: Մեր ձա վոր Ար ևել քի տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան
գու թյան հա մա կար գի վե րաձ ևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում Հա յաս տա նը պետք է ու նե նա 
իր ներգրավ վա ծու թյու նը, ո րը միտ ված կլի նի նաև տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րում հա յու թյան 
պատ մա կան ներ կա յու թյան պաշտ պա նու թյա նը։
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4.15 Հա յաս տա նը կար ևո րում է հա մա խոհ երկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տար
բեր բազ մա կողմ ձևա չա փե րով, ո րոնք նպա տակ ու նեն արդ յու նա վետ բազ մա կող մա նիու
թյան մի ջո ցով նպաս տել գլո բալ ու տա րա ծաշր ջա նա յին սպառ նա լիք նե րի չե զո քաց մա նը, 
մի ջազ գա յին կար գի ու խա ղա ղու թյան պահ պան մա նը՝ հիմն ված ընդ հա նուր ար ժեք նե րի ու 
սկզբունք նե րի վրա։

ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՍՊԱՌ ՆԱ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ ԶՍՊՈՒՄ ԵՎ ՉԵ ԶՈ ՔԱ ՑՈՒՄ

4.16 Հա յաս տա նի պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ծա ռա յում է պե տու թյան և ն րա 
քա ղա քա ցի նե րի պաշտ պա նու թյան, անվ տան գու թյան և  ազ գա յին շա հե րի ա պա հով մա նը: 
Պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակն է Հա յաս տա նի պաշտ պա
նու թյան ա պա հով ման գե րա կա յու թյուն նե րի սահ մա նումն ու ի րա կա նա ցու մը՝ ռազ մա կան 
սպառ նա լիք նե րը կան խո րո շե լու, դրանք քա ղա քա կանդի վա նա գի տա կան գոր ծի քա կազ
մով կան խար գե լե լու, ինչ պես նաև պաշտ պա նա կան կա րո ղու թյուն նե րով զսպե լու և չե զո
քաց նե լու մի ջո ցով: Մենք այս ա ռա քե լու թյունն ի րա գոր ծում ենք ռազ մա կան կա րո ղու թյուն
նե րի և մի ջոց նե րի հա մա լիր զար գաց ման, դրանց ա ռա ջան ցիկ կի րառ ման մի ջո ցով՝ միտ
ված հա կա ռա կոր դի քա նա կա կան ա ռա վե լու թյու նը մեր ո րա կա կան գե րա զան ցու թյամբ 
չե զո քաց նե լուն: Որ պես Ար ցա խի անվ տան գու թյան ե րաշ խա վոր՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյունն իր պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյունն ուղ ղում է նաև Ար ցա խի անվ տան գու
թյան ա պա հով մա նը:

4.17 Պաշտ պա նա կան ո լոր տում մեր նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար մենք շա րու նա
կե լու ենք ար դիա կա նաց նել մեր զին ված ու ժե րը, զար գաց նել զին ված ու ժե րի կա ռա վար
ման և ղե կա վար ման հա մա կար գը, ընդ լայ նել զին ված ու ժե րի կա րո ղու թյուն նե րը և բարձ
րաց նել դրանց ինս տի տու ցիո նալ արդ յու նա վե տու թյու նը, ա ռանց քա յին են թա կա ռուց վածք
նե րի պաշտ պան վա ծու թյան և  երկ րի կի բե ռանվ տան գու թյան մա կար դա կը, զարկ տալ 
ռազ մարդ յու նա բե րու թյան զար գաց մա նը նպաս տող գի տա տեխ նի կա կան և տեխ նո լո գիա
կան ա ռա ջըն թա ցին, ինչ պես նաև զար գաց նել երկ րի զո րա հա վա քա յին հա մա պար փակ 
կա րո ղու թյուն նե րը։
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4.18 Տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան գու թյա նը սպառ նա ցող խնդիր նե րը խա ղաղ ճա նա
պարհով լու ծե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ու Ար ցա խի դեմ հնա րա վոր ագ րե սիան 
զսպե լու հրա մա յա կա նը մեզ նից պա հան ջում է ռազ մա քա ղա քա կան սպառ նա լիք նե րին 
դի մագ րա վող արդ յու նա վետ պաշտ պա նաանվ տան գա յին հա մա կար գի ձևա վո րում: Այս 
նպա տա կին մենք հաս նե լու ենք մաս նա վո րա պես զին ված ու ժե րի պատ րաստ վա ծու թյան 
բարձ րաց ման, պա տե րազ մի վար ման նոր մո տե ցում նե րի ներդր ման, Հա յաս տա նի ռազ
մարդ յու նա բե րա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման և ռազ մատն տե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյան ուղ ղու թյուն նե րի ընդ լայն ման մի ջո ցով։

4.19 Մենք խո րաց նե լու ենք պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի փոխ գոր ծակ ցու
թյունն անվ տան գու թյանն առնչ վող կար ևոր ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծում, ինչն իր 
հերթին կնպաս տի պե տու թյան ներ քին դի մա կա յու նու թյան ու ժե ղաց մա նը: 

4.20 ՀՀ զին ված ու ժե րը անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում նաև շա հագր գիռ պե տա կան գե րա
տես չու թյուն նե րի հետ շա րու նա կե լու են մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գա յին անվ տան գու թյան 
ա պա հով մա նը՝ խա ղա ղու թյան ա ջակ ցու թյան մի ջազ գա յին ա ռա քե լու թյուն նե րում հայ 
խա ղա ղա պահ նե րի և մաս նա գետ նե րի ներգ րավ մամբ և  այս ո լոր տում Հա յաս տա նի հանձ
նա ռու թյուն նե րի ընդ լայն մամբ:

4.21 Մենք հե տա մուտ ենք պաշտ պա նա կան ո լոր տում ժո ղովր դա վա րա կան վե րահսկո
ղու թյան մե խա նիզմ նե րի ընդ լայն մա նը՝ ուղղ ված զին ված ու ժե րի արդ յու նա վետ ղե կա
վար ման, քա ղա քա կան չե զո քու թյան, զին ծա ռա յող նե րի ի րա վունք նե րի և  օ րի նա
կան շա հե րի պաշտպա նու թյան, զին ված ու ժե րի գոր ծու նեու թյան թա փան ցի կու թյան 
ա պահով մանն ու զին ված ու ժե րի՝ որ պես ի րա վա կան պե տու թյան ան բա ժա նե լի տար րի 
զար գաց մա նը։
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4.22 Ղա րա բաղ յան հա կա մար տու թյան հա մա տեքս տում Ադր բե ջա նի կող մից ու ժի կի րա
ռու մը Հա յաս տա նի անվ տան գու թյան հիմ նա կան սպառ նա լիքն է:

4.23 Վեր ջին ե րեք տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում Ադր բե ջա նը շա րու նա կել է ար դա
րաց նել Սում գա յի թում, Բաք վում, Մա րա ղա յում և Գան ձա կում հա յե րի հան դեպ ի րա
գործ ված զանգ վա ծա յին ջար դե րը և հա յատ յաց քա ղա քա կա նու թյամբ խո չըն դո տել է 
հաշ տեց մա նը:

4.24 2016թ. ապ րի լին Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ ված ռազ մա կան ագ րե սիան, 
որն ու ղեկց վեց Ար ցա խի խա ղաղ բնակ չու թյան հան դեպ ադր բե ջա նա կան զին ված ու ժե րի 
գոր ծած վայ րա գու թյուն նե րով և ռազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րով, վե րա հաս տա
տեց Ար ցա խի բնակ չու թյան առջև ծա ռա ցած գո յու թե նա կան սպառ նա լի քի առ կա յու
թյու նը: 

4.25 Հա կա մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր ման դիր քե րից հան դես գա լով հան դերձ՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, որ պես Ար ցա խի անվ տան գու թյան ե րաշ խա վոր, 
ա ջակ ցում է Ար ցա խի իշ խա նու թյուն նե րին Ադր բե ջա նի ռազ մա կան ագ րե սիա յից և հար
կադ րան քից ի րենց բնակ չու թյա նը պաշտ պա նե լու գոր ծում. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը կկան խար գե լի Ար ցա խի ազ գաբ նակ չու թյան բնաջնջ ման կամ բռնա գաղ թեց ման 
ցան կա ցած նոր փորձ:

4.26 Հա յաս տա նը հա վա տա րիմ է ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րի հո վա
նու ներքո ըն թա ցող խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցին: Ար ցա խի կար գա վի ճա կի 
և  ան  վտան գու թյան խնդիր նե րը խա ղաղ գոր ծըն թա ցի հիմքն են: Այս հա մա տեքս տում 
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Հա յա ստանն անհրա ժեշտ է հա մա րում հա կա
մար տու թյան բո լոր կող մե րի միջև անվ տան գու
թյան և վս տա հու թյան կա ռուց ման մի ջոց նե րով 
խա ղա ղու թյան հա մար բա րեն պաստ մի ջա վայ րի 
ստեղ ծու մը: Ժո ղո վուրդ նե րին խա ղա ղու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու ջան քե րը պետք է գոր
ծադր վեն հա կա մար տու թյան բո լոր կող մե րում 
հա վա սա րա պես:

4.27 Մենք շա րու նա կե լու ենք սա տար կանգ նել 
Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի 
ի րաց մա նը ա ռանց սահ մա նա փակ ման և հար
կադ րան քի: Հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում և հետ կար գա վոր ման փու լում  
ար ցա խա հա յու թյան անվ տան գու թյան ա պա
հո վու մը գե րա կա պայ ման է և  են թա կա չէ զիջ ման: Ար ցա խը պետք է ու նե նա անվ տան
գու թյան հա մար անհ րա ժեշտ պաշտ պա նա կան գծեր և  ար տա քին աշ խար հի, այդ թվում՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հետ ա պա հով, անվ տանգ և բազ մա զա նեց ված փոխ կա
պակց վա ծու թյան հա մա կարգ։ 

4.28 ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րի և ԵԱՀԿ բո լոր մաս նա կից պե տու
թյուն նե րի կող մից որ պես հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման հիմ նա րար սկզբունքնե
րից մե կը ճա նաչ ված ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը հիմք է հան դի սա
նում Ար ցա խի բնակ չու թյան հա մար՝ իր կող մից ընտր ված իշ խա նու թյուն նե րի մի ջո ցով 
բա նակ ցու թյուն նե րի բո լոր փու լե րում լիար ժե քո րեն մաս նակ ցե լու իր իսկ ճա կա տագ րի 
ո րոշ մա նը:

4.29 19941995թթ. հրա դա դա րի ան ժամ կետ հա մա ձայ նագ րե րը, ո րոնք ստո րագր վել 
են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, Ար ցա խի և Ադր բե ջա նի միջև, ամ րագ րել են ռազ
մա քա ղա քա կան հա վա սա րակշ ռու թյուն և պայ ման ներ են ստեղ ծել խա ղաղ գոր ծըն թա ցի 
հա մար: Ռազ մա քա ղա քա կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը փո խե լու Ադրբեջանի փոր ձե րը, 
հրա դա դա րի պար բե րա կան խախ տում նե րը և բա նակ ցու թյուն նե րում ա ռա վե լա պաշ
տա կան մո տե ցում նե րը, նպա տակ ու նե նա լով պար տադ րել Ար ցա խին հրա ժար վե լու իր 
պե տա կա նու թյու նից և լե գի տիմ ի րա վունք նե րից, խո չըն դո տում են հա կա մար տու թյան 
խա ղաղ կար գա վոր մա նը:  

4.30 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը շա րու նա կե լու է ա ջակ ցել Ար ցա խում մար դու 
ի րա վունք նե րի և ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի, ինչ պես նաև տնտե սա կան և 
բ նա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան հե տա գա ամ րապնդ մա նը: Մար դու ի րա վունք
նե րը՝  նե րառ յալ քա ղա քա կան, քա ղա քա ցիա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա
կու թա յին ի րա վունք նե րը, ա նօ տա րե լի ար ժեք ներ են, և դ րանց լիար ժեք ի րաց մա նը 
նպաս տելն ու ա ջակ ցե լը պետք է լի նի հա վա քա կան նպա տակ նաև մի ջազ գա յին հան
րու թյան հա մար:

4.31 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը հետ ևո ղա կան ջան քեր է գոր ծադ րե լու, 
որ պես զի Արցա խի ազ գաբ նակ չու թյան վրա ամ բող ջու թյամբ տա րած վեն և ճա նաչ
վեն սե փա կան ճա կա տա գի րը տնօ րի նե լու, պե տա կան կա ռուց ված քը, տնտե սա կան 
զար գաց ման ձևերն ու ե ղա նակ ներն ա զա տո րեն ո րո շե լու, ինչ պես նաև ժո ղովր դա
վա րա կան ճա նա պար հով կա ռա վա րու թյուն ընտ րե լու ժո ղո վուրդ նե րի հա մընդ հա նուր 
ի րա վունք նե րը:
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4.32 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն անհ րա ժեշտ օ ժան դա կու թյուն կցու ցա բե րի 
Ար ցա խին վեր ջի նիս մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ընդ լայ ման և խո րաց ման գոր ծում, 
որ պես զի նրա բնակ չու թյու նն իր նե րուժն ու ի րա վունք ներն ի րաց նե լու հա մար կա րո ղա նա 
օգտ վել մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րից:
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5. ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐ
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ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՓՈԽ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ, ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ  
ԵՎ ԽԱ ՂԱ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ԽԹԱ ՆՈՒՄ

5.1 Պաշտ պա նա կան ո լոր տի կա րո ղու թյուն նե րի ամ րապնդ ման, Հա յաս տա նի հա մար 
բա րեն պաստ ար տա քին անվ տան գա յին մի ջա վայ րի ձևա վոր ման, ինչ պես նաև հա մաշ
խար հա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին կա յու նու թյանն ա ջակ ցե լու հա մա տեքս տում Հա յաս տա նը 
կար ևո րում է մի ջազ գա յին ռազ մա քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

5.2 Հա յաս տա նը կշա րու նա կի զար գաց նել պաշտ պա նու թյան և  անվ տան գու թյան ո լորտ
նե րում Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հետ ռազ մա քա ղա քա կան, ռազ մա կան և ռազ մա տեխ նի
կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյունն ինչ պես երկ կողմ, այն պես էլ բազ մա կողմ ձևա չա փով, այդ 
թվում՝ հա վա քա կան պաշտ պա նու թյան կա րո ղու թյուն նե րի ընդ լայն ման և դաշ նակ ցա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի շա րու նա կա կան ամ րապնդ ման ուղ ղու թյամբ:

5.3 Հա յաս տանն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է ՀԱՊԿ շրջա նակում ի րա կա նաց վող հա մա
տեղ նա խա ձեռ նու թյուն նե րին՝ ի նպաստ ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից միմ յանց շա հե րի 
արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյան և կա ռույ ցի ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղու թյուն նե րի զար
գաց ման: Հա յաս տա նը կշա րու նա կի աշ խա տել ՀԱՊԿ ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից 
միմ յանց հան դեպ դաշ նակ ցա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը ե րաշ խա վո րե լու և 
կազ մա կեր պու թյան արդ յու նա վե տու թյունն ա ռա վել բարձ րաց նե լու ուղ ղու թյամբ:

5.4 ԱՄՆ հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան շրջա նակ ում մենք շա րու նա կե լու ենք կար ևո րել 
ռազ մա քա ղա քա կան խորհր դակ ցու թյուն նե րը և փոխ գոր ծակ ցու թյու նը՝ միտ ված պաշտ պա
նա կան ինս տի տուտ նե րի բա րե փոխ մա նը և Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րի փոխ գոր ծու նակ 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

5.5 Պաշտ պա նա կան ո լոր տի բա րե փո խում նե րը և մի ջազ գա յին խա ղա ղու թյան 
ա ջակցման գոր ծո ղու թյուն նե րը Հա յաս տանՆԱՏՕ հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռանց քա յին 
ուղ ղու թյուն նե րից են: Մենք շա րու նա կե լու ենք ՆԱՏՕի հետ քա ղա քա կան երկ խո սու թյու նը 
պաշտ պա նու թյան և  անվ տան գու թյան բնա գա վառ նե րում՝ որ պես Հա յաս տա նի պաշտ պա
նա կան կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց ման բա ղադ րիչ:

5.6 Ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման հա մա տեքս տում Հա յաս տա նը հե տա
մուտ է մի ջազ գա յին տնտե սա կան ին տեգ րա ցիոն կա ռույց նե րի շրջա նակ նե րում իր շա հե րի 
ա ռաջ խա ղաց մա նը, տա րա ծաշր ջա նա յին տրանս պոր տա յին և  է ներ գե տիկ են թա կա ռուց
վածք նե րի բազ մա զա նեց մա նը և փոխ կա պակց վա ծու թյան ամ րապնդ մա նը, մի ջազ գա յին և  
տա րա ծաշր ջա նա յին մրցու նա կու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րին և նե րա ռա կան 
սկզբուն քով գոր ծող են թա կա ռուց ված քա յին մի ջանցք նե րին մաս նակ ցու թյա նը:

5.7 Կար ևո րե լով Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյան շրջա նակ ում ըն թա ցող ին տե 
գրա ցիոն գոր ծըն թաց նե րը՝ Հա յաս տա նը ակ տիվ և նա խա ձեռ նո ղա կան մաս նակ ցու թյուն է 
ցու ցա բե րում կա ռույ ցի գոր ծու նեու թյա նը, ինչ պես նաև այլ տա րա ծաշր ջան նե րի ա ռանց քա
յին տնտե սու թյուն նե րի և տն տե սա կան միա վոր նե րի ու ԵԱՏՄի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան 
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մի ջո ցով Հա յաս տա նի մի ջազ գա յին տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն
նե րի ընդ լայն մա նը:

5.8 Մենք կար ևո րում ենք Եվ րո պա կան միու թյան հետ ո լոր տա յին հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը և հետ ևո ղա կա նո րեն աշ խա տե լու ենք առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րի ա ռա վե լա գույն 
օգ տա գործ ման, մաս նա վո րա պես՝ ՀՀԵՄ ՀԸԳՀ տնտե սա կան երկ խո սու թյան և հա մա ձայ
նագ րի տնտե սա կան բա ղադ րի չի դրույթ նե րի ի րա գործ ման ուղ ղու թյամբ:

5.9 Հա յաս տա նը շա րու նա կե լու է վա րել նա խա ձեռ նո ղա կան և  արդ յու նա վետ բազ մա
կողմ դի վա նա գի տու թյուն` վստահ լի նե լով, որ արդ յու նա վետ բազ մա կող մա նիու թյու նը 
ձևա վո րում է ի րա վա հա վա սար փոխ գոր ծակ ցու թյուն մեծ ու փոքր պե տու թյուն նե րի միջև և 
մի ջազ գա յին անվ տան գու թյան, խա ղա ղու թյան և զար գաց ման գրա վա կան է:

5.10 Արդ յու նա վետ փոխ գոր ծակ ցու թյու նը ՄԱԿ շրջա նակ նե րում նպաս տում է մի ջազ
գա յին լա վա գույն փոր ձի, ռե սուրս նե րի օգ տագործ մանն ու տե ղայ նաց մանը Հա յաս տա նի՝ 
կա յուն զար գաց մա նը միտ ված ազ գա յին ծրագ րե րում: Այն նաև կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նի ցե ղաս պա նու թյուն նե րի կան խար գել ման, ա հա բեկ չու թյան և ծայ րա հե ղա կա նու թյան 
այլ բռնի դրսևո րում նե րի, կի բեռ հան ցա վո րու թյան, թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու
թյան և  այլ անդ րազ գա յին հան ցանք նե րի դեմ պայ քա րում, ինչ պես նաև ա ղետ նե րի ռիս
կե րի կա ռա վար ման ուղ ղու թյամբ Հա յաս տա նի կա րո ղու թյուն նե րի մե ծաց ման գոր ծում: 

5.11 Հա յաս տա նը կշա րու նա կի իր ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյու նը ԵԱՀԿի գոր ծու նեու
թյան ե րեք հիմ նա կան` ռազ մա քա ղա քա կան, մարդ կա յին և տն տե սա կանբնա պահ պա նա
կան չա փում նե րում՝ դրանք դի տար կե լով որ պես տա րա ծաշր ջա նա յին  անվ տան գու թյան և 
կա յու նու թյան կար ևոր գոր ծոն ներ:

5.12 Մենք կշա րու նա կենք ա ջակ ցել մար դու ի րա վունք նե րի, ժո ղովր դա վա րու թյան, ի րա
վուն քի գե րա կա յու թյան և հան դուր ժո ղա կա նու թյան ար ժեք նե րի ար մա տա վոր մանն ու 
տա րած մա նը Եվ րո պա յի խորհր դի շրջա նակում:
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ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒՄ
5.13 Ցե ղաս պա նու թյուն նե րի և մարդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար
գե լու մը Հա յաս տա նի անվ տան գա յին և  ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան կար ևո րա գույն 
բա ղադրիչ նե րից է: Այն իր ար տա հայ տու թյունն է գտնում թե՛ տա րա ծաշր ջա նա յին անվտան
գու թյան և թե՛ մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան ուղ ղու թյուն նե րով Հա յաս տա նի ռազ մա
վա րա կան մո տեց ման տրա մա բա նու թյան մեջ:

5.14 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ար ցա խի բնակ չու թյա նը պաշտ պա նե լու պա տաս
խանատ վու թյու նը մեր ար տա քին և պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան անկ յու նա 
քարերից է:

5.15 Ցե ղաս պա նու թյան կան խար գե լու մը մի ջազ գա
յին աս պա րե զում մեզ հա մար ոչ միայն ի րա վա կան, 
այլև բա րո յա կան պար տա վո րու թյուն է: Որ պես 20րդ 
դա րի ա ռա ջին ցեղասպա նու թյու նը վե րապ րած զո հե րի 
ժա ռան գորդ՝ հայ ժո ղո վուր դը և ն րա կող մից ստեղծ
ված պետու թյու նը հանձ նա ռու են ազ գա յին, կրո նա
կան, էթ նիկ, ռա սա յա կան խմբե րի և ն րանց ան դամ նե րի 
կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյա նը:

5.16 Հա մաշ խար հա յին մա կար դա կով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյունն ի րա կա նաց նում է այս հանձ նա
ռու թյու նը մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով 
և հան դես է գա լիս այդ հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռա
ջա տա րի դիր քե րից՝ հիմն վե լով ՄԱԿի Ցե ղաս պա նու
թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու 
մա սին կոն վեն ցիա յի վրա:

5.17 Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գա յին ճա նա չու մը և դա տա պար տու մը մեծ ա վանդ 
է ներդ նում նոր ցե ղաս պա նու թյուն նե րի կան խար գել ման գոր ծում:

5.18 Թուր քիա յի կող մից Հա յաս տա նի և հայ ժո ղովրդի հա մա պար փակ անվ տան գու թյու նը 
հար գե լը Հա յոց  ցեղաս պա նու թյան զո հե րի և ն րանց ժա ռանգ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան մասն է կազ մում:

5.19 Թուր քիա յի կող մից Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան, դրա զո հե րի և ն րանց ժա ռանգ նե րի 
ի րա վունք նե րի ճա նա չու մը կձևա վո րի  նպաս տա վոր պայ ման ներ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
հետ ևանք նե րի հաղ թա հար ման հա մար:

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ-ՍՓ ՅՈՒՌՔ. ՀԱ ՄԱ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

5.20 Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ տան գու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից է Հա յաս տան
Սփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի և գոր ծակ ցու թյան զար գա ցու մը՝ դրանց նոր ո րակ հա ղոր
դե լու նպատա կով: Կար ևո րե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, Ար ցա խի և  աշ խար
հասփյուռ հա յու թյան միաս նա կա նու թյու նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը հան դես 
է գա լիս հա մա հայ կա կա նու թյան ձևա վոր ման, հա մա հայ կա կան միաս նա կան օ րա կար գի 
մշակ ման դիր քե րից: 

Հա յաս տա նի 
Հանրապետու թյան և 

Արցախի բնակչությանը 
պաշտպանե լու պատաս

խանատվությունը մեր 
ար տա քին և պաշտ պա նա
կան քա ղա քա կա նու թյան  

անկ յու նա քա րե րից է:
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5.21 Հա յաս տանՍփ յուռք հա րա բե րու թյուն նե րը միտ ված են հա մազ գա յին խնդիր նե րի 
ու ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի լուծ ման հա մար մաս նակ ցա յին սկզբուն քով հա մա հայ կա կան 
ձևա չա փի ստեղծ մա նը: Հա մա հայ կա կա նու թյան զար գաց ման հա մա տեքս տում կար ևոր 
ա ռա քե լու թյուն ու նեն Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցին իր նվի րա պե տա կան 
ա թոռ նե րով, Հայ կա թո ղի կե և  ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցի նե րը, ինչ պես նաև սփյուռք յան 
հա մա հայ կա կան կա ռույց նե րը:

5.22 Հա յաս տանՍփ յուռք հա րա բե րու թյուն նե րի գե րա կա նպա տա կը հա յու թյան շա հերի 
պաշտ պա նու թյունն է, ինչ պես նաև հա վա քա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով ա ռա ջըն թա ցի 
ա պա հո վու մը:

5.23 Սփ յուռ քը Հա յաս տա նի մրցակ ցա յին ու զո րեղ նե րու ժի մի մասն է: Մենք քայ լեր ենք 
ձեռ նար կե լու ներգ րա վե լու Սփ յուռ քի հնա րա վո րու թյուն նե րը պե տա կա նա շի նու թյան, երկրի 
առջև ծա ռա ցած անվ տան գա յին, տնտե սա կան, գի տակր թա կան, ժո ղովր դագ րա կան, տեխ
նո լո գիա կան զար գաց ման, ար դիա կա նաց ման և  այլ ռազ մա վա րա կան խնդիր նե րի լուծ ման 
հա մար:

5.24 Հա յաս տանՍփ յուռք գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման դեմ ուղղ ված հիմ նա կան սպառ
նա լիք ներն են սփյուռ քա հա յու թյան ու ծաց ման գոր ծըն թա ցը, ար տերկ րում գտնվող հայ կա
կան հոգ ևորմշա կու թա յին ար ժեք նե րի և  արևմ տա հա յե րե նի վտանգ վա ծու թյու նը, հա կա
մար տու թյուն նե րի գո տի նե րում գտնվող հայ կա կան հա մայնք նե րում կեն սա պայ ման նե րի 
վատ թա րա ցու մը և ֆի զի կա կան գո յու թյան վտան գու մը: 

5.25 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ար ցա խի ա ռա ջըն թա ցի ու անվ տան գու թյան, ինչ
պես նաև Սփ յուռ քում հա յու թյան դիր քե րի հա մա կարգ ված ամ րապնդ ման նպա տա կով մենք 
ա ջակ ցե լու ենք հա մաշ խար հա յին հա յու թյան քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և 
մ շա կու թա յին նե րու ժի ի րաց մա նը:
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5.26 Մենք խթա նե լու ենք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, Ար ցա խի և Սփ յուռ քի մաս
նակ ցու թյամբ հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, որը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
և Ար ցա խի զար գաց մա նը զու գա հեռ կնպաս տի նաև Սփ յուռ քի կա րո ղու թյուն նե րի և նե րու ժի 
հարս տաց մա նը:

5.27 Հա յաս տա նը հե տա մուտ է խթա նելու Սփ յուռ քում հա յա պահ պա նու թյու նը և հայ 
կրթա կան ու մշա կու թա յին կյան քի զար գաց մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյու նը, ինչ պես 
նաև ջան քեր գոր ծադ րելու հայ կա կան մի ջա վայ րից հե ռա ցած շրջա նակ նե րին դե պի ազ գա
յին կյանք ներգ րա վե լու ուղ ղու թյամբ:

5.28 Մենք հե տա մուտ ենք Սփ յուռ քում տար բեր հա մայնք նե րի միջև նոր կա պե րի ստեղծ
ման և միջ հա մայն քա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար անհ րա ժեշտ մի ջա վայ րի ձևա վոր ման 
խթան մա նը, ինչ պես նաև հա մաշ խար հա յին հայ կա կան ցան ցի հզո րաց մա նը՝ ար դի տեխ նո
լո գիա նե րի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րի պայ ման նե րում ռե սուրս նե րի, հմտու թյուն նե րի, 
գա ղա փար նե րի անդր սահ մա նա յին փո խան ցում նե րի նպա տա կա յին կի րառ մամբ:

5.29 Հա յաս տա նը ձեռ նա մուխ է լի նե լու հայ րե նա դար ձու թյան ի րա գործ մա նը՝ ան հա տա
կան նա խա ձեռ նու թյամբ և պե տու թյան կող մից հայ րե նա դար ձու թյան խթան ման ծրագ րե րի 
մի ջո ցով: Այս նպա տա կով մենք Հա յաս տա նում ա պա հո վե լու ենք բա վա րար նա խա պայ
ման ներ հա յա հա վա քի, կրթամ շա կու թա յին ու սո ցիալտնտե սա կան ին տեգր ման հա մար: 
Հա յաս տա նը ձեռ նա մուխ է լի նե լու նաև կազ մա կերպ ված հայ րե նա դար ձու թյան ի րա կա
նաց մա նը՝ աշ խար հա քա ղա քա կան  դի մա կա յու թյան սրա ցում նե րի պայ ման նե րում տար բեր 
տա րա ծաշր ջան նե րում բնակ վող հա յու թյան անվ տան գու թյան ա պա հով ման նպա տա կով: 

5.30 Իր հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում Հա յաս տա նը Սփ յուռ քի հա յ րե նա կից
ների քաղա քա ցիու թյան երկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցա բար շա րու նա կե լու է անհ րա
ժեշտ ա ջակցու թյուն ցու ցա բե րել Սփ յուռ քի հայ հա մայնք նե րին՝ դի մա կա յե լու ան մի ջա կան 
անվտան գա յին մար տահ րա վեր նե րին:
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6. ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, 
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐ
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6.1 Ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի հզո րա ցու մը և  ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը 
Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման հիմ նա կան ե րաշ խիք նե րից են: Ի րա
վա կան պե տու թյան կա յա ցու մը, իշ խա նու թյան ճյու ղե րի տա րան ջատ ման և փոխզսպման 
սկզբուն քը, սո ցիա լա կան ար դա րու թյան ա պա հո վու մը, պե տա կան ինս տի տուտ նե րի նկատ
մամբ հա սա րա կու թյան վստա հու թյան բարձր մա կար դա կը մեզ հա մար կա յու նու թյան և 
զար գաց ման ե րաշ խիք ներ են: 

6.2 Ան կախ և  արդ յու նա վետ դա տա կան հա մա կար գի կա յա ցու մը ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի ար դա րու թյան հաս տատ ման և ժո ղովր դա վա րու թյան ամրապնդման 
հա մար: Հա յաս տա նը շա րու նա կե լու է դա տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րը ինչ պես դա տա
րան նե րի, այն պես էլ դա տա խա զա կան և քնն չա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան ո լորտ
նե րում: Մենք նպա տա կադր վել ենք ա պա հո վել դա տա կան իշ խա նու թյան ան կա խու թյու նը 
և  արդ յու նա վե տու թյու նը, դա տա վոր նե րի բա րե վար քու թյու նը և հան րա յին հաշ վետ վո ղա
կա նու թյու նը։ Սա կօգնի նաև հան րա յին վստա հու թյուն հաս տա տել դա տա կան իշ խա նու
թյան նկատ մամբ: 

6.3 Մար դը Հա յաս տա նում բարձ րա գույն ար ժեք է: Մենք հե տա մուտ ենք Հա յաս տա
նում բնակ վող յու րա քանչ յուր ան ձի ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի լիար ժեք պաշտ
պա նու թյա նը, ինչ պես նաև ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի և խո ցե լի խմբե րի լիար
ժեք ին տեգր մա նը հան րա յին կյան քի և պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի բո լոր 
ո լորտ նե րում:
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6.4 Կո ռուպ ցիան իր բո լոր դրսևո րում նե րով հա մա
րե լով սպառ նա լիք երկ րի պե տական և հա սա րա կա կան 
անվ տան գու թյան, կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան 
հա մա կար գի հա մար՝ Հա յաս տա նը կո ռուպ ցիա յի հան
դեպ որ դեգ րել է զրո հան դուր ժո ղա կա նու թյան քա ղա
քա կա նու թյուն: Մեր հա կա կո ռուպ ցիոն քա ղա քա կա նու
թյու նը հան գեց նելու է կո ռուպցիա յի կան խար գել ման 
և կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ինստի տու ցիո նալ հեն քե րի 
ստեղծ մանն ու զար գաց մա նը և պե տա կան պաշ տոն յա յի բա րեվար քու թյան բարձր նշա
ձո ղի սահ ման մա նը: Մենք աշ խա տե լու ենք նաև հա կա կո ռուպ ցիոն կրթու թյան և  ի րա
զեկ ման ուղ ղու թյամբ:

6.5 Մենք հանձ նա ռու ենք շա րու նա կա բար բա րե լա վե լու ա զատ, ար դար և թա փան ցիկ 
ընտ րու թյուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզմ նե րը և բարձ րաց նե լու ընտ րու թյուն նե րի 
հան դեպ հան րա յին վստա հու թյու նը:

6.6 Հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րում և հատ կա
պես պե տա կան կա ռա վար ման գործընթացներում կա նանց ներգ րավ վա ծու թյան ցածր 
մա կար դա կը թույլ չի տա լիս լիո վին օգ տա գոր ծել մարդ կա յին կա պի տալն ազ գա յին 
անվ տան գու թյան ա պա հով ման և կա յուն զար գաց ման ուղ ղու թյուն նե րով: Պե տու թյու նը 
հե տա մուտ է լի նե լու ինչ պես կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վա հա վա սա րու թյան ա պա
հով մա նը, այն պես էլ հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի և պայ ման նե րի ստեղծ մանն ու 
քա ղա քա կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րում կա նանց ընդգր կուն մաս նակ
ցու թյան խթան մա նը:

Մար դը  
Հա յաս տա նում 

 բարձ րա գույն ար ժեք է:
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6.7 Հա յաս տա նը շա րու նա կե լու է ջան քե ր ներդնել ա պա կենտ րո նաց ված, արդ յու նա
վետ, հաշ վե տու և թա փան ցիկ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի զար գաց
ման ուղղությամբ:

6.8 Մենք կար ևո րում ենք քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ինս տի տուտ նե րի՝ այդ 
թվում աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը և սո ցիա լա կան շա հե րը պաշտ պա նող ար հես
տակցական միու թյուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ զար գա ցու մը: Պե տու թյու նը քայ լեր է ձեռ
նար կե լու քա ղա քա կան ո րո շում նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րում քա ղա քա ցիա կան 
հա սարա կու թյան ներգ րա վումն ա վե լաց նե լու ուղ ղու թյամբ: Պե տա կան կա ռա վար ման 
հա մա կար գի հան դեպ հան րա յին վե րահս կո ղու թյու նը հա մա րե լով արդ յու նա վետ կա ռա
վար ման կարևոր ե րաշ խիք՝ պե տու թյու նը հե տա մուտ է լի նե լու պե տու թյունհա սա րա կու
թյուն երկ խո սու թյա նը և հա մա գոր ծակ ցու թյան հար թակ նե րի ընդ լայն մա նը: 

6.9 Հա յաս տա նը հա տուկ նշա նա կու թյուն է տա լիս խոս քի ա զա տու թյա նը, բազ մա
կար ծու թյա նը և զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի ան կա խու թյա նը՝ միա ժա մա նակ 
դրսևորելով զրո հան դուր ժո ղա կա նու թյուն ա հա բեկ չու թյան և ծայ րա հե ղա կա նու թյան 
քա րո զի, ռա սայից, էթ նիկ կամ սո ցիա լա կան ծա գու մից, կրո նից, սե ռից, քա ղա քա կան 
և  այլ հա յացք նե րից կախ ված խտրա կա նու թյան, ա տե լու թյան քա րո զի, ինչ պես նաև 
բռնու թյան հրահր ման հան դեպ: 
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7. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  
ԵՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ,  
ԵՐԿՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐ
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ԴԻ ՄԱ ԿԱ ՅՈՒՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ  
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ

7.1 Պե տա կան և հա սա րա կա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման մեր տես լա կա նը 
բարձր դի մա կա յու նութ յուն ու նե ցող պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի զար գա ցումն 
է։ Այդ ճա նա պար հին ա ռանց քա յին է նաև քա ղա քա ցի նե րի բարձր ի րա վա գի տակ ցութ յան 
ձևա վո րու մը և հան րա յին ի րա զեկ վա ծութ յան ա պա հո վու մը։ Մեր նպա տակն է դառ նալ 
աշ խար հի ա մե նաանվ տանգ պե տութ յուն նե րից մե կը:

7.2 Հա յաս տա նը շա րու նա կե լու է հե տա մուտ լի նել պե տա կան կա ռա վար ման 
հա մա կար գի, ի րա վա պահ մար մին նե րի, հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի և պե տա կան   
վե րա հսկո ղութ յան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան ներ դաշնակ եցմանը և  արդ յու նա
վե տության բարձ րաց մա նը։ Այս տե սանկ յու նից մենք կար ևո րում ենք ժո ղովր դա վա
րա կան, խորհրդա րա նա կան պե տութ յա նը բնո րոշ ու ժա յին կա ռույց նե րի կազ մա կեր
պաի րա վա կան բա րե փո խում նե րը, ին չը նաև կա պա հո վի ոչ միայն թա փան ցի կութ յան, 
այլև խորհր դա րա նա կան, քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան վե րահս կո ղութ յան ա վե լի 
բարձր մա կար դակ։ 

7.3 Հա յաս տա նը պե տա կան և հա սա րա կա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա մա
տեքս տում կար ևո րում է պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման կա ռույց նե րի 
կողմից ռիս կե րի կա ռա վար ման մշտա պես գոր ծող և հա մա պար փակ հա մա կար գի կա տա
րե լա գոր ծումն ու ռիս կե րի կա ռա վար ման ո լոր տում կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը: Այս 
տե սանկ յու նից մենք շեշ տը դնե լու ենք հա մա պե տա կան ռիս կե րի վեր հան ման, գնա
հատ ման և դ րանց դա սա կարգ ման ա պա ցու ցա հենք, միջ գի տա կար գա յին և միջ գե րա
տես չա կան հա մա կար գի զար գաց ման վրա, ինչն էլ կնպաս տի ռիս կե րի կա ռա վար ման 
գործընթա ցի արդ յու նա վե տութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը: 

7.4 Հա յաս տա նը հետ ևո ղա կա նո րեն շա րու նա կե լու է ջան քեր գոր ծադ րել տեխ նա ծին 
և տա րե րա յին ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման, ա րագ և ն պա տա կաուղղ ված ար ձա
գանքման, հետ ևանք նե րի կազ մա կերպ ված և  ա րագ վե րաց ման, ար տա կարգ ի րա վի
ճակ նե րում բնակ չութ յան ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման, ա ղե տա կա յուն 
վե րա կանգն ման հա մա կար գե րի կա տա րե լա գործ ման ուղ ղութ յուն նե րով:

7.5 Պե տութ յան ներ սում հան ցա վո րութ յան մա կար դա կի շա րու նա կա կան նվազու մը 
մեր ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից է: Բռ նութ յու նից զերծ հան րութ յան հա յե ցա կար գը 
դի տարկե լով որ պես հա սա րա կա կան հա մե րաշ խութ յան կար ևոր նա խա պայ ման՝ մենք 
հե տա մուտ ենք լի նե լու բռնութ յան մշա կույ թի բա ցառ մա նը: Մենք հա տուկ ու շադրու
թ յուն ենք դարձ նե լու քրեա կան մի ջա վայ րի կող մից սահ ման ված ու ճա նաչ ված 
հա տուկ վար քագ ծի կա նոն նե րի՝ քրեա կան են թամ շա կույ թի տա րած ման կան խար գել
մա նը: Բռ նութ յու նը, այ լատ յա ցությու նը և ք րեա կան են թամ շա կույ թը տեղ չու նեն մեր 
հա սա րա կութ յու նում: 
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7.6 Հա յաս տա նը հետ ևո ղա կա նո րեն պայ քա րե լու 
է օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի հատուկ ծա ռա յու
թ յուն նե րի հե տա խու զա կանքայ քա յիչ գոր ծու նեու
թյան, կազ մա կեր պություն նե րի և  ան հատ նե րի կող
մից Հա յաս տա նի ազ գա յին շա հե րին վնաս հասցնող 
գոր ծու նեութ յան, մի ջազ գա յին ա հա բեկ չութ յան և ծայ
րա հե ղա կա նութ յան այլ բռնի դրսևո րում նե րի, ներ պե
տա կան և  անդ րազ գա յին կազ մա կերպ ված հան ցա
վո րութ յան, զեն քի և ռազ մամ թեր քի ա պօ րի նի շրջա
նա ռութ յան, ա նօ րի նա կան միգ րա ցիա յի, մարդ կանց 
թրա ֆի քին գի և փո ղե րի լվաց ման դեմ: Մենք նաև ընդ
լայ նե լու և խո րաց նե լու ենք մի ջազ գա յին փոխ գոր ծակ ցութ յու նը հան ցա վո րության տար
բեր դրսևո րում նե րի դեմ պայ քա րում:

7.7 Հա յաս տանն իր միգ րա ցիոն քա ղա քա կա նութ յան մեջ հա վա տա րիմ է ան ձանց 
ա զատ և  անվ տանգ տե ղա շար ժի ա պա հով ման հանձ նա ռութ յա նը՝ միա ժա մա նակ այն 
հա վա սա րակշռե լով երկ րի ազ գա յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման հետ: Մենք շա րու
նակելու ենք քայ լեր ի րա կա նաց նել սահ մա նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման և սահ
ման նե րի հա մա լիր կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման, մաս նա վո րա պես՝ 
ա պօրինի սահ մա նա հա տում նե րի կան խար գել ման, ան կա նոն միգ րա ցիա յի դեպ քե րի 
արդ յու նա վետ և մար դա սի րա կան մո տեց մամբ կա ռա վար ման, ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա
ցի նե րի ան կա նոն միգ րա ցիա յի կրճատ ման ուղ ղութ յուն նե րով: Պե տութ յու նը ներ մու ծե լու է 
գոր ծուն ըն թա ցա կար գեր՝ հան րա յին ա ռող ջութ յան հա մար վտանգ ներ կա յաց նող վա րակ
նե րի ներ թա փան ցու մը կան խար գե լե լու նպա տա կով: Հաշ վի առ նե լով տա րա ծաշրջա նում 
ճգնա ժա մե րի ծագ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ մենք ձեռ նա մուխ ենք լի նելու ռազ մա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ բնա կան ա ղետ նե րի դեպ քում դե պի Հա յաս տան հնա րա
վոր զանգ վա ծա յին ներ հոս քի կար գա վոր ման և կա ռա վար ման հստակ ըն թա ցա կար գե րի 
մշակ մա նը և փոր ձարկ մա նը:

7.8 Հա յաս տա նը կա տա րե լա գոր ծե լու է զանգ վա ծա յին ոչն չաց ման՝ մի ջու կա յին, քի միա
կան և կեն սա բա նա կան զեն քի մշակ ման, տա րած ման և կի րառ ման կան խար գել ման իր 
կարողութ յուն նե րը:

ԲԱՑ ԵՎ ԱՆՎ ՏԱՆԳ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ  
ԵՎ ԿԻ ԲԵՌ ՏԻ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒՄ

7.9 Հա յաս տա նի տե ղե կատ վա կան անվ տան գութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա
կան նպատա կը ան հա տի, հա սա րա կութ յան և պե տութ յան շա հե րի հա վա սա րակշ ռումն ու 
պաշտ պա նութ յունն է: Տե ղե կատ վա կան և կի բեռ տի րույթ նե րում մեր նպա տակ նե րի ի րա
գործ ման ճա նա պար հին մենք հիմն վում ենք մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի 
և պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան սկզբունք նե րի վրա։ Հա յաս տա նը բաց, փոխ գոր ծու նակ, 
հու սա լի և  անվ տանգ հա մա ցան ցի ջա տա գով է: 

7.10 Հա յաս տա նի տե ղե կատ վա կան անվ տան գութ յանը սպառ նում են օ տա րերկր յա 
պե տութ յուն նե րի, մի ջազ գա յին ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, հան ցա վոր խմբա
վո րում նե րի և  ան հատ նե րի կող մից Հա յաս տա նի տա րած քում գտնվող տե ղե կատ վա կան 
ռե սուրս նե րի նկատ մամբ կի բեռ հար ձա կում նե րը: Նոր և յու րա հա տուկ մար տահ րա վեր են 

Պե տա կան և հա սա րա
կա կան անվ տան գու թյան 
ա պա հով ման մեր տես լա
կա նը բարձր դի մա կա յու

նու թյուն ունե ցող պե տա կան 
կա ռա վար ման հա մա կար գի 

զար գա ցումն է։
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մաս նա վոր կազ մա կեր պությու նե րի կող մից, ինչ պես նաև օ տար պե տություն նե րի ֆի նան
սա վոր մամբ ուղ ղորդ վող կի բեռ հար ձա կում նե րը, ո րոնք թի րա խա վո րում են Հա յաս տա նի 
կեն սա կան նշա նա կութ յան տե ղե կատ վա կան են թա կա ռուց վածք նե րը և դ րանց կա ռա վար
ման մի ջոց նե րը:

7.11 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ա վե լի սուր դրսևո րում ներ են ստա նում տե ղե կատ վա
կան պա տե րազմ նե րը, ո րոնք նե րա ռում են քա րոզ չութ յան, մա նի պուլ  յա ցիա նե րի, կեղծ 
լուրե րի և  ա պա տե ղե կատ վութ յան գոր ծի քա կազմ և հա ճախ թի րա խա վո րում են ժո ղովրդա
վա րա կան ար ժեք նե րը: Այս հա մա տեքս տում մենք աշ խա տե լու ենք հան րա յին ի րա զեկ
վա ծութ յան և մե դիագ րա գի տութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման ուղ ղութ յամբ՝ նպա տակ 
ու նենա լով հզո րաց նել տե ղե կատ վա կան պա տե րազմ նե րին հա կազ դե լու հա սա րա կութ յան 
և պե տութ յան կա րո ղութ յուն նե րը:

7.12 Ա ռաջ նա յին մար տահ րա վեր նե րից է տե ղե կա
տվա կան և կի բե ռանվ տան գութ յան ո լոր տը կար գա վո
րող հա մա պար փակ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
ան կա տա րութ յու նը, կեն սա կան նշա նա կութ յան  տե ղե
կատ վա կան են թա կա ռուց վածք նե րի պաշտ պա նութ յունն 
ա պա հո վող օ րենսդ րութ յան բա ցա կա յութ յու նը, հա մա
կարգ չա յին պա տա հար նե րի ար ձա գանք ման կա ռույց
նե րի ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղութ յուն նե րի ոչ բա վա րար 
մա կար դա կը և կի բեռանվ տան գութ յան ո լոր տը հա մա
կար գող կա ռույ ցի բա ցա կա յութ յու նը: 

7.13 Տե ղե կատ վա կան, տեխ նո լո գիա կան և կի բե ռ
անվ տան գութ յան ա պա հով ման ո լոր տում մենք աշ խա
տում ենք ինս տի տուտ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի արդ յու նա վե տութ յան մա կար դա կի բարձ
րաց ման և  են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման ուղ ղութ յամբ: Հա յաս տա նը հե տա մուտ է 
տե ղե կատ վա կան, տեխ նո լո գիա կան և կի բե ռանվ տան գութ յան պե տա կան քա ղա քա կա
նութ յան և ռազ մա վա րութ յուն նե րի մշակ մա նը, ինչ պես նաև ո լոր տի կա ռավար ման հա մա
պե տա կան մե խա նիզմ նե րի ներդր մա նը:  Մենք զար գաց նե լու ենք կեն սա կան նշա նա կու
թյան տե ղե կատ վա կան են թա կա ռուց վածք ներ ու թվա յին ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րի 
և պե տութ յան միջև փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի նոր մա տիվի րա վա կան դաշ տը, ին չի արդ
յուն քում կձևա վոր վեն նաև կի բե ռանվ տան գութ յան ազ գա յին կենտ րոն և հա մա կարգ չա յին 
պա տա հար նե րի ար ձա գանք ման խմբեր:

7.14 Տեխ նո լո գիա կան անվ տան գութ յան տե սանկ յու նից Հա յաս տա նը հե տա մուտ է կեն
սա կան կար ևոր ո լորտ նե րում և  են թա կա ռուց վածք նե րում օգ տա գործ վող տեխ նո լո գիա նե
րից և տեխ նո լո գիա կան բա ղադ րիչ նե րից ա ռա ջա ցող խո ցե լիութ յուն նե րի չե զո քաց մա նը, 
օ տար ծագ ման տեխ նո լո գիա նե րի ռիս կե րի նվա զեց մա նը և  ազ գա յին տեխ նո լո գիա կան 
հեն քի զար գաց մա նը՝ այդ թվում նաև տեխ նո լո գիա նե րի մա տա կա րար նե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցութ յան մի ջո ցով:  

7.15 Տե ղե կատ վա կան տի րույ թում դի մա կա յու նութ յու նը բարձ րաց նե լու հա մար մենք զար
գաց նե լու ենք ազ գա յին տե ղե կատ վա կան և կի բեռ  կա րո ղութ յուն նե րը՝ ռիս կե րի արդ յու նա
վետ կա ռա վար ման, ո րա կա վոր ված մաս նա գի տա կան նե րու ժի ձևա վոր ման, մի ջազ գա յին 
ստան դարտ նե րի տե ղայ նաց ված ներդր ման, թվա յին գրա գի տութ յան մա կար դա կի բարձ
րաց ման մի ջո ցով: 

Տե ղե կատ վա կան և  
կի բեռ տի րույթ նե րում  
մեր նպա տակ նե րի 

ի րագործ ման ճա նա պար
հին մենք հիմն վում ենք 

մար դու ի րա վունք նե րի ու 
ա զատու թյուն նե րի և  

պե տության ինքնիշխա նու
թյան սկզբունք նե րի վրա։
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7.16 Ո լոր տի դե րա կա տար նե րի բազ մա զա նութ յան, տե ղե կատ վա կան տի րույ թում մի ջազ
գային սահ ման նե րի բա ցա կա յութ յան և պե տութ յան, հա սա րա կութ յան ու մաս նա վոր 
հատ ված նե րի միջև կա րո ղութ յուն նե րի բա ժան վա ծութ յան պայ ման նե րում ա ռանց քա յին է 
հանրա յին, մաս նա վոր և մի ջազ գա յին հատ ված նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան մա կար
դա կի բարձ րա ցու մը, ին չին էլ հե տա մուտ է լի նե լու պե տութ յու նը:

ՄՐ ՑՈՒ ՆԱԿ ՏՆՏԵ ՍՈՒԹ ՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ  
ԵՎ ՊԱ ՐԵ ՆԱ ՅԻՆ ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹ ՅԱՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒՄ

7.17 Հա յաս տա նի տնտե սա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման մեր ա ռաջ նա հեր թու
թ յուն ներն են տնտե սութ յան ա ռա ջան ցիկ և բարձր տեխ նո լո գիա կան զար գա ցու մը, ներ
քին և  ար տա քին տնտե սա կան սպառ նա լիք նե րի ու ցնցում նե րի նկատ մամբ դի մադ րո ղա
կա նութ յու նը, հար մար վո ղա կա նութ յու նը հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան ա րագ փո փոխ
վող մի ջա վայ րին, հա մաշ խար հա յին շու կա յում ազ գա յին տնտե սութ յան մրցու նա կութ յու նը, 
տնտե սութ յան և ֆի նան սա կան հա մա կար գի ան խա փան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման ու 
հա մա կարգ ման  մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը:

7.18 Մեր տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յու նը շա րու նա կե լու է միտ ված լի նել մակ
րոտնտե սական կա յու նութ յա նը, շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րով կար գա վոր վող ա զատ 
տնտեսա կան մրցակ ցութ յան ա պա հով մա նը, ստվե րա յին տնտե սութ յան կրճատ մա նը, գոր
ծա րար մի ջա վայ րի շա րու նա կա կան բա րե լավ մա նը, օ տա րերկր յա ներդ րում նե րի ներգ րավ
մա նը, ար տա հան ման խթան մա նը, տնտե սութ յան ճյու ղե րի բազ մա զա նեց մա նը, դրանց 
ար տադրո ղա կա նութ յան և տեխ նո լո գիա կան զին վա ծութ յան բարձ րաց մա նը:

7.19 Պե տութ յու նը շա րու նա կե լու է բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծել ձեռ նար կա
տի րա կան գոր ծու նեութ յան հա մար: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան յու րա քանչ յուր 
քա ղա քա ցի իր գոր ծուն մաս նակ ցութ յու նը կա րող է ու նե նալ տնտե սութ յան զար գաց
ման և սե փա կան բա րե կե ցութ յու նը կեր տե լու մեջ: Պե տութ յու նը հա տուկ ու շադ րութ յուն 
է դարձ նե լու նաև հան րութ յան շրջա նում հար կա յին և մաք սա յին կա մա վոր կար գա պա
հութ յան ար մա տա վոր մա նը, ինչ պես նաև հար կա յին ու մաք սա յին վար չա րա րութ յան 
կա տա րե լա գործ մա նը:  

7.20 Պե տութ յու նը գոր ծուն քայ լեր է ձեռ նար կե լու բնակ չու թյան բո լոր խմբե րի հա մար 
ա ռող ջա պա հա կան նոր մե րին հա մա պա տաս խա նող, բազ մա զա նեց ված սննդամ թեր քի 
ֆի զի կա կան ու տնտե սա կան մատ չե լիութ յունն ա պա հո վե լու ուղ ղութ յամբ: Մեր քա ղա քա
կա նութ յունը միտ ված է պա րե նա յին անվ տան գութ յան հա մա կար գի դի մա կա յու նութ յան 
մա կար դա կի բարձ րաց մա նը:

7.21 Հա յաս տա նը ջան քեր է ներդ նե լու ագ րո պա րե նա յին հա մա կար գի զար գաց ման և 
կար ևո րա գույն պա րե նամ թերք նե րի հար ցում  ինք նա բա վութ յան մա կար դա կի բարձ րաց
ման ուղ ղութ յամբ՝ հո ղօգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու, գյու ղատնտե
սութ յան ո լոր տի զար գաց մանն ա ջակ ցե լու և տե ղա կան ար տադ րութ յանն օ ժան դա կե լու 
մի ջո ցով:

7.22 Հա յաս տա նը մի ջո ցա ռում  ներ կի րա կա նաց նի ներկր ման և  ար տա հան ման շու
կանե րի բազ մա զա նեց ման, ինչ պես նաև նյու թա կան պա հուս տի ձևա վոր ման և 
կա ռավար ման արդ յու նա վետ մե խա նիզմ նե րի ներդր ման, նյու թա կան պա հուս տը 
սննդամթեր քի կարևո րա գույն տե սակ նե րով հա մալր ման և դ րանց ծա վալ նե րի 
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ա վե լաց ման ուղ ղությամբ՝ գոր ծար կե լով ո լոր տում պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված 
հա մա գոր ծակցութ յան մե խա նիզմ ներ:

7.23 Ն յու թա կան պա հուս տի ար ժեք նե րի (հա տուկ ապ րանք նե րի) հա մալ րումն էա կան 
է Հա յաս տա նի զո րա հա վա քա յին կա րիք ներն ա պա հո վե լու, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը 
կան խե լու կամ դրանց ա ռա ջաց ման դեպ քում հնա րա վոր հետ ևանք նե րը նվա զեց նե լու ու 
վե րաց նե լու, փրկա րա րա կան ու ան հե տաձ գե լի վթա րա վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք
ներ և քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նութ յան մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար, պա րե
նա յին մա տա կա րար ման ժա մա նա կա վոր խա փա նում նե րին դի մա կա յե լու, մար դա սի րա կան 
օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հա մար:

ԻՆՔ ՆԱ ԲԱՎ ԵՎ ԿԱ ՅՈՒՆ Է ՆԵՐ ԳԵ ՏԻԿ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒՄ

7.24 Հա յաս տա նի է ներ գե տիկ ան կա խութ յան ու է ներ գե տիկ անվ տան գութ յան ա պա հո
վու մը մեր ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից է: Մենք ձգտե լու ենք ինք նա բավ, 
արտա հան մա նը միտ ված, բարձր հու սա լիութ յամբ և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա կան 
հա գեց վա ծութ յամբ զին ված, ար դիա կան են թա կա ռուց վածք նե րով է լեկտ րաէ ներ գե տիկ 
հա մա կար գի կա յաց մա նը: 

7.25 Մեր է ներ գե տիկ քա ղա քա կա նութ յու նը միտ ված է չե զո քաց նե լու ո լոր տի առջև ծա ռա
ցած սպառ նա լիք նե րը. կախ վա ծութ յու նը հե ղուկ և գա զա յին վա ռե լի քի ներկ րում նե րից, 
տա րան ցիկ են թա կա ռուց վածք նե րի հնա րա վոր խա փա նում նե րը, Թուր քիա յի և Ադր բե ջա նի 
կող մից ի րա կա նաց վող տնտե սա կան շրջա փա կու մը և տա րա ծաշր ջա նա յին ծրագ րե րից 
Հա յաս տա նին մե կու սաց նե լու փոր ձե րը:
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7.26 Հա յաս տա նը կշա րու նա կի աշ խա տել է ներ գա կիր նե րի մա տա կա րար ման ե ղա նակ
նե րի և  ու ղի նե րի բազ մա զա նեց ման ուղ ղութ յամբ՝ գոր ծըն կեր պե տութ յուն նե րի հետ է ներ գե
տիկ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը խո րաց նե լու և  է ներ գե տիկ հա մա կար գերն ին տեգ րե լու մի ջո ցով: 

7.27 Որ պես հե ռա հար նպա տակ՝ Հա յաս տա նը նպա տա կաուղղ ված ջան քեր է գոր ծադ րե
լու տա րա ծաշր ջա նա յին է լեկտ րաէ ներ գե տիկ հան գույց դառնալու ուղղությամբ՝ կապելով 
հար ևան երկր նե րի է ներ գա հա մա կար գե րը և Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան ընդ հա
նուր է լեկտ րաէ ներ գե տիկ շու կան:

7.28 Է ներ գե տիկ հա մա կար գի զար գաց ման և բազ մա զա նեց ման ճա նա պար հին 
մենք հեն վե լու ենք տե ղա կան ա ռաջ նա յին (վե րա կանգն վող) է ներ գե տիկ պա շար նե րի` 
բնապահ պա նա կան բո լոր չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, տնտե սա պես արդ յու
նա վետ և  ող ջա միտ օգ տա գործ ման, է ներ գիա յի ստաց ման և կու տակ ման այ լընտ րան
քա յին տեխ նո լո գիա նե րի, է լեկտ րաէ ներ գիա յի շու կա յի ա զա տա կա նաց ման, ինչ պես 
նաև է ներ գաարդ յու նա վետ ու է ներ գախ նա յող տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման վրա:

7.29 Էներգետիկ անկախության և անվտանգության ապահովման համատեքստում մենք 
նաև հետամուտ ենք լինելու ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով զարգացմանը, 
մասնավորապես՝ Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկների կառուցմանը:
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ՀԱՆ ՐԱ ՅԻՆ ԲԱ ՐԵ ԿԵ ՑՈՒԹ ՅԱՆ  
ԵՎ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ

7.30 Հա յաս տանն իր առջև խնդիր է դրել հաս նել հան րա յին բա րե կե ցութ յան և հա մե րաշ
խութ յան` սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յան մար դա կենտ րոն լու ծում նե րի մի ջո ցով:

7.31 Մենք հե տա մուտ ենք Հա յաս տա նում ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան վե րաց մա նը և  
աղ քատութ յան մա կար դա կի էա կան նվա զեց մա նը, քա ղա քա ցի նե րի բա րե կե ցութ յան բարձ
րաց մա նը՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան ո լոր տի կա ռուց ված քա յին բա րե փո խում նե րի և 
սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման արդ յու նա վետ հա մա կար գի ստեղծ ման մի ջո ցով: 

7.32 Սո ցիա լա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման ճա 
նա պար հին Հա յաս տա նը քայ լեր է ձեռ նար կե լու գոր ծա
զրկութ յան ծա վալ նե րը կրճա տե լու, բնակ չութ յան կա յուն 
և ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծութ յունն ա պա հո վե լու, զբաղ
վա ծութ յան մի ջո ցով կյան քի ո րա կը բարձ րաց նե լու, մի ջին 
խավն ընդ լայ նե լու ուղ ղութ յուն նե րով:

7.33 Մենք հանձ նա ռու ենք սո ցիա լա կան տար բեր 
խմբե րի հա մար հա վա սար հնա րա վո րություն նե րի և 
սո ցիա լա կան ու տնտե սա կան նե րա ռա կա նութ յան ա պա
հով մա նը, այդ թվում՝ ար ժա նա պա տիվ ծե րութ յան, 
կա նանց և տ ղա մարդ  կանց ի րա վա հա վա սա րութ յան 
ա պա հով մանն ու բռնու թյան կան խար գել մա նը, ե րե խա
նե րի և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք
նե րի ու շա հե րի արդյու նա վետ պաշտ պա նութ յա նը: 

7.34 Ժո ղովր դագ րութ յու նը հա մա րե լով ա ռա ջան ցիկ զար գաց ման և  անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման ա ռանց քա յին բա ղադ րիչ՝ Հա յաս տանն իր առջև նպա տակ է դրել կա յու նաց
նել բնակ չութ յան թվա քա նա կը և նա խադր յալ ներ ստեղ ծել ժո ղովր դագ րա կան ա ճի հա մար։ 

7.35 Հա յաս տա նը հստակ քայ լեր է ձեռ նար կե լու ինչ պես ծնե լիութ յու նը, այն պես էլ հայ
րե նա դար ձութ յու նը խրա խու սե լու ուղ ղութ յամբ՝ բա րե կե ցիկ և  ար ժա նա պա տիվ կյան քի 
պայ ման ներ ա պա հո վե լու, պե տութ յան կող մից տրա մադր վող ա ջակ ցութ յան հա մա կար գը 
կա տա րե լա գոր ծե լու մի ջոց նե րով: 
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7.36 Հա յաս տա նը վա րում է մտա վոր նե րու ժի հզո րաց մանն ուղղ ված պե տա կան քա ղա քա
կա նութ յուն, ին չը միտ ված է երկ րի անվ տան գա յին հա մա կար գի  դի մա կա յու նութ յան բարձ
րաց մա նը և  երկ րի ա ռա ջան ցիկ զար գաց մա նը: Գի տա կան նե րու ժի բազ մա կողմա նի ներ
գրա վու մը կեն սա գոր ծու նեութ յան բո լոր̀  այդ թվում պաշտ պա նա կան ո լորտնե ր թույլ կտա 
ապահովել դրա արդյունավետ ար դիա կա նացման և զար գացման շարունակականությունը:

7.37 Այս հա մա տեքս տում մենք կար ևո րե լու ենք պե տութ յան հո գա ծութ յան տակ 
գտնվող գի տակր թա կան հա մա կար գի դե րը Հա յաս տա նի՝ որ պես բարձր տեխ նո լո գիա
կան կենտրո նի զար գաց ման գոր ծում: Գի տակր թա կան հա մա կար գի վե րա կա ռու ցու մը 

Մենք հանձ նա ռու ենք 
սոցիա լա կան տարբեր 

խմբե րի համար 
հավա սար հնա րա

վորությունների  
և սո ցիա լա կան  
ու տնտե սա կան  

նե րա ռա կա նութ յան 
ա պա հով մա նը:
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այլ նպա տակ նե րից զատ մեզ թույլ կտա նաև ստեղ ծել եր կա կի նշա նա կութ յան բարձր 
տեխ նո լո գիա կան հե տա զո տութ յուն նե րում գե րա զան ցութ յու նը խթա նող, ինչ պես նաև 
երկ րի տնտե սութ յան մրցու նա կութ յան բարձ րաց մա նը, անվ տան գութ յան ա պա հով մա նը 
նպաս տող հա մա կարգ:  

7.38 Ա ռանց քա յին է կրթութ յան և գի տութ յան ո լոր տի ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նա հեր
թություն նե րի սահ մա նու մը, դ րանց օր գա նա կան կա պի ա պա հո վու մը պե տա կան և մաս
նա վոր կա րիք նե րի, ինչ պես նաև հա մաշ խար հա յին զար գաց ման մի տում նե րի հետ: Բարձր 
տեխ նո լո գիա կան ո լոր տում պե տա կան, ինչ պես նաև մաս նա վոր և  օ տա րերկր յա ներդ րում
նե րի ներգ րավ ման փոխ շա հա վետ մե խա նիզմ նե րի մշակ մամբ պետութ յու նը ա ջակ ցե լու է 
բարձր տեխ նո լո գիա կան հայ կա կան ար տադ րան քի ստեղծ մա նը և  ի րաց մա նը Հա յաս տա
նում և  ար տերկ րում։

7.39 Հա յաս տա նի համար ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նայ նութ յուն է ռազ մարդ յու նա բե րա
կան հա մա լի րի՝ որ պես զին ված ու ժե րի հզո րութ յուն նե րի շա րու նա կա կան ընդլայնման, 
տնտե սա կան ա ճի, գի տա կան և տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցի ա ռանց քա յին գոր ծոնի 
զար գաց ումը: Այս ուղ ղութ յամբ մենք շեշ տը դնե լու ենք ռազ մարդ յու նա բե րութ յան ո լոր
տում պե տա կան ներդ րում նե րի և պատ վեր նե րի կա տար ման ու մաս նա վոր ներդ րում նե րի 
խրա խուս ման, ռազ մարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րի ար տադրան քի բազ մա զա նեց ման և 
ծա վալ նե րի ա վե լաց ման, ռազ մարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում նո րա գույն ու բարձր տեխ
նո լո գիա նե րի խո րը ներ թա փանց ման վրա: Սա թույլ կտա նվա զեց նել Հա յաս տա նի կախ
վա ծութ յու նը սպա ռա զի նութ յան և ռազ մա կան տեխ նի կա յի ներկ րում նե րից, ինչպես նաև 
կտրուկ բարձ րաց նել հայ րե նա կան ար տադ րութ յան ռազ մա կան և բարձր տեխ նո լո գիա
կան ապ րանք նե րի մրցու նա կությու նը մի ջազ գա յին շու կա յում:
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7.40 Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան քա ղա քա կա նու
թյու նը միտ ված է ան հա տի և հան րութ յան ա ռող ջութ յան պահ
պանմա նը, ամ րապնդ մա նը և բա րե լավ մա նը: Այս նպա տա կի 
ի րա գործ ման ճա նա պար հին մենք շա րու նա կե լու ենք շեշ տը 
դնել հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման, հաշ ման դա մու
թյան և մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ նե րի նվա զեց ման, ժա մա նա
կա կից բժշկա գի տութ յան վեր ջին նվա ճում նե րի ներդրմամբ 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման, 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի բա րե լավ ման և 
մատ չե լիութ յան ա պա հով ման, հան րութ յան շրջա նում ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի խթան ման և հան րա յին ա ռող ջութ յան վե րա
բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման վրա: 

7.41 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ա պա հով ման և Հա յաս տա նը բարձր տեխ նո լո գիա կան 
արդյու նա բե րա կան եր կիր դարձ նե լու հա մա տեքս տում մենք խրա խու սե լու ենք ա ռող ջա
պա հութ յան ո լոր տում բարձր տեխ նո լո գիա կան հայ րե նա կան ար տադ րան քի թո ղար կու մը և  
ար տա հա նու մը։

7.42 Մենք կշա րու նա կենք զար գաց նել և  ընդ լայ նել հա մա պար փակ բժշկա կան ա պա հո
վագ րութ յան ինս տի տու տը, ինչն ա ռա վել արդ յու նա վետ և հա սա նե լի կդարձ նի ա ռող ջա
պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը:

Մենք կշարունակենք 
զարգացնել 
և  ընդլայնել 

հա մապարփակ 
բժշկա կան 

ա պահովագ րութ յան 
ինս տի տու տը։
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7.43 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ա պա հով ման հա մա տեքստում մենք շա րու նա կե լու ենք 
կար ևո րել ա ռա վել տա րած ված ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լու մը, վաղ 
հայտ նա բե րու մը և բու ժու մը, վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի բռնկում նե րի և հա մա ճա րակ
նե րի կան խար գե լու մը, նոր և վե րա դար ձող հի վան դութ յուն նե րի, ինչ պես նաև կա ռա վա
րե լի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լումը ի մու նա կան խար գել ման ազ գա յին 
ծրագրով ամ րագր ված պատ վաս տում նե րի ի րա կա նաց ման և պատ վաս տում նե րի վե րա
բեր յալ ա պատե ղե կատ վութ յան տա րած ման դեմ պայ քա րի մի ջո ցով:

7.44 Հա յաս տա նը հզո րաց նե լու է իր կա րո ղութ յուն նե րը ճա ռա գայ թա յին, քի միա կան և 
կեն սա բա նա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կան խար
գել ման և  այդ ի րա վի ճակ նե րին հա կազ դե լու ուղ ղութ յուն նե րով:

7.45 Մենք հա տուկ ու շադ րութ յուն ենք դարձ նե լու մայ րե րի ու մանուկ նե րի պաշտ պա
նությանը, ման կա կան մա հա ցութ յան ցու ցա նիշ նե րի շա րու նա կա կան նվա զեց մա նը և ծ նե
լիության ա ճի խթան մա նը:

7.46 Մենք կար ևո րում ենք ան հա տի, հա սա րա կութ յան, պե տութ յան կեն սանվ տան
գության ա պա հո վու մը, ինչ պես նաև կեն դա նա կան աշ խար հի և շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ
պա նությու նը կեն սա բա նա կան վտան գա վոր գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նից:

7.47 Բ նակ չութ յան կեն սա բա նա կան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով Հա յա
ստա նն իրականացնելու է միաս նա կան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն: Մենք ամ րա
պնդելու ենք կեն սա բա նա կան վտանգ նե րի ու սպառ նա լիք նե րի կան խար գել ման, հա մա
ճա րակ նե րի դեմ  պայ քա րի, ռիս կե րի կա ռա վար ման ու ար ձա գանք ման գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հա մա կար գա յին կա ռա վար ման մե խա նիզմ նե րը, ինչ պես նաև զար գաց նե լու ենք ռե ֆե րենս 
լա բո րա տո րիա նե րի և  անձ նա կազ մե րի մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րը:  

7.48 Մենք շա րու նա կե լու ենք մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կեն սանվ տան գության 
և կեն սա պա հով ման ո լոր տում ինչ պես երկ կողմ, այն պես էլ բազ մա կողմ ձևա չա փով՝ շեշ տը 
դնե լով գոր ծըն կե րա յին հա վա սար և հա մա չափ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման վրա և  
ամ րապն դե լով ո լոր տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յու նը։ 

ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳ ՆՈՒՄ,  
ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ

7.49 Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յու նը և բ նա կան ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ կա ռա
վա րու մը Հա յաս տա նի բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նեութ յան և  ազ գա յին անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման կար ևո րա գույն օ ղակ նե րից են: Հա յաս տանը շրջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար
ման իր քա ղա քա կա նութ յու նը հա վա սա րակշ ռում է սո ցիա լա կան ար դա րութ յան և տն տե սա
կան արդ յու նա վե տութ յան հետ: 

7.50 Մենք հանձ նա ռու ենք Ս ևա նա լճի՝ որ պես Հա յաս տա նի ջրա յին ռե սուրս նե րի ռազ
մավա րա կան պա շա րի է կո հա մա կար գի վե րա կանգն մա նը և պահ պան մա նը, ինչ պես 
նաև ջրա յին ռե սուրս նե րի՝ այդ թվում Ա րա րատ յան ար տեզ յան ա վա զա նի և գե տա յին  
է կոհամակար գե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար մա նը, կեն սա կան նշա նա կութ յան ջրհա վաք 
ա վա զան նե րի ու գեր խո նավ տա րածք նե րի պահ պան մա նը:

7.51 Մենք գոր ծուն քայ լեր ենք ի րա կա նաց նե լու բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի, 
ան տառ նե րի և բ նութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի կա յուն կա ռա վար ման և  
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ընդ լայն ման, ինչ պես նաև երկ րի հո ղա յին ծած կույ թի դեգ րա դաց ման ծա վալ նե րի կրճատ
ման ու ա նա պա տաց ման դեմ պայ քա րի ուղ ղութ յուն նե րով: Մեր ա ռաջ նա հեր թութ յուն
նե րի թվում են բնա կան պա շար նե րի ող ջա միտ օգ տա գոր ծու մը, ըն դեր քօգ տա գործ ման 
հետևանքով խախտ ված տա րածք նե րի ռե կուլ տի վա ցիոն աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը 
և պո չամբար նե րի անվ տան գութ յու նը, ինչ պես նաև կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ պա
նությունն ու կենսանվ տան գութ յան ա պա հո վու մը:

7.52 Շր ջա կա մի ջա վայ րի անվ տան գութ յան ա պա հով ման նպա տա կով մենք կա տա րե
լա գոր ծե լու ենք ռա դիոակ տիվ, քի միա կան և կեն սա բա նա կան վտան գա վոր թա փոն նե րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գը, ս տեղ ծե լու ենք քի միա կան նյու թե րի անվ տանգ կա ռա վար
ման հա մա կարգ։

7.53 Հա յաս տա նը մտա դիր է մշա կել և  ի րա կա նաց նել կա նաչ տնտե սութ յան ներդրմանն 
ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն, զար գաց նել լա վա գույն հա սա նե լի տեխ նո լո գիա ներ և  
է կո լո գիա պես մա քուր ար տադ րութ յուն ներ, ներդ նել և կի րար կել գի տա հենք և ռիս կե րի 
գնա հատ ման վրա հիմն ված մշտա դի տարկ ման հա մա կարգ:

7.54 Ո լոր տում մեր ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից են հա սա րա կութ յան ի րա զեկ վա ծության 
բարձ րա ցու մը և  է կո լո գիա կան գի տակ ցութ յան ար մա տա վո րու մը, ինչ պես նաև է կո լո
գիա կան կրթութ յան հա մա կար գի ներդր ման ա պա հո վու մը։

7.55 Մենք կար ևո րում ենք մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շրջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նութ յան և բ նա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման ո լոր տում՝ հատ կա պես կլի
մա յի գլո բալ փո փո խութ յան բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը մեղ մե լու և հար մար վո ղա կա
նութ յան, դի մա կա յու նութ յան բարձ րաց ման գոր ծըն թաց նե րի ա պա հով ման՝ այդ թվում 
ըն դեր քօգ տա գործ ման հետևանքով խախտ ված տա րածք նե րի նվա զեց ման, կեն սա բազ
մա զա նութ յան կորս տի, բնա կան մի ջա վայ րե րի դեգ րա դաց ման կան խար գել ման, մթնո
լոր տա յին օ դի աղ տոտ վա ծութ յան մա կար դա կի նվա զեց ման ուղ ղութ յուն նե րով:



40 | ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
 
 
8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

8.1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյունն 
ըն դուն վում է որ պես ու ղե նի շա յին փաս տա թուղթ անվ տան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը, սպառ նա լիք նե րը, մար տահ րա վեր ներն ու ա ռաջ նա հեր թու
թյուն նե րը սահ մա նե լու հա մար: 

8.2 Հա յաս տա նի անվ տան գու թյա նը և կա յուն զար գաց մա նը միտ ված ո լոր տա յին բո լոր 
փաս տաթղ թե րը, ո րոնք ու նեն անվ տան գա յին բա ղադ րիչ, բխում են Հա յաս տա նի ազ գա յին 
անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյան հիմ նադ րույթ նե րից և տ րա մա բա նու թյու նից:

8.3 Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից ա մե նամ յա պար բե րա կա նու թյամբ 
Անվտան գու թյան խորհր դի գրա սեն յակ է ներ կա յաց վում Ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ
մա վա րու թյու նում սահ ման ված դրույթ նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու
թյուն, որն ամ փոփ վում և ներ կա յաց վում է ՀՀ վար չա պե տին:

8.4 Ռազ մա վա րու թյու նը են թա կա է վե րա նայ ման ոչ ուշ քան հինգ տա րին մեկ ան գամ, 
ինչ պես նաև ըստ անհ րա ժեշ տու թյան՝ պայ մա նա վոր ված Հա յաս տա նում և  աշ խար հում 
ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րով և գե րա կա յու թյուն նե րի փո փո խու թյուն նե րով: 
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