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Մեծարգո պրն նախագահ, 
Մեծարգո պրն գլխավոր քարտուղար, 
Տիկնայք եւ պարոնայք, 
 
Նախ եւ առաջ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Գլխավոր ասամբլեայի 
նախագահին` այս կարեւոր միջոցառումը կազմակերպելու համար:  
 
Ցանկանում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել ՄԱԿ-ի թմրանյութերի եւ 
հանցավորության հարցերով գրասենյակին (UNODC)` մարդկանց  շահագործման 
(թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի ոլորտում իրենց աշխատանքի համար: Հայաստանն այն 
երկրների թվում էր, որն ի սկզբանե աջակցել է Մարդկանց շահագործման 
(թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի գլոբալ գործողությունների ծրագրի  
ընդունմանը: Հարկ է նշել, որ Գլոբալ ծրագրում նախանշված շատ գործողություններ 
իրականացվել են  Հայաստանի կողմից` ազգային ծրագրերի շրջանակում։  
 
Հայաստանի կառավարությունն ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ թրաֆիքինգի դեմ 
պայքարը հռչակել է որպես գերակայություն, եւ այս տարիների ընթացքում ազգային 
մակարդակով բարեփոխումներ է նախաձեռնել` նաեւ լայնորեն  համագործակցելով 
ոլորտում ակտիվ բոլոր միջազգային կազմակերպությունների հետ: Մեր երկիրն 
արդյունավետ  համագործակցում է նշված կազմակերպությունների հետ  եւ  
հետեւողական քայլեր է իրականացնում  միջազգային պարտավորություններն 
ամբողջությամբ կատարելու համար: 
 
Հայաստանում իրականացված հակաթրաֆիքինգային բոլոր միջոցառումները 
ղեկավարվել են Հայաստանում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) հարցերով 
խորհրդի կողմից:  Կառուցողական մոտեցումը հիմնված էր համագործակցություն 
հաստատելու բոլոր այն գործակալությունների եւ շահագրգիռ մարմինների հետ, 
որոնք առնչվում են այս երեւույթի հետ:  Խորհուրդը բարձր է գնահատում  
շահագրգիռ ՀԿ-ների եւ Հայաստանում ներկայացված միջազգային 
կազմակերպությունների  աշխատանքը:  Հայաստանում իրականացված 
հակաթրաֆիքինգային միջոցառումները հիմնված են երեք մոտեցումների վրա`  
կանխարգելում,  հայտնաբերում, պաշտպանություն եւ դրանց փոխկապակցում։ 
 
Առաջին եւ երկրորդ ազգային ծրագրերի գլխավոր նպատակն անհրաժեշտ   
օրենսդրական  դաշտի  ստեղծումն էր`  միաժամանակ իրականացնելով 
կանխարգելիչ միջոցառումներ եւ թրաֆիքինգի զոհերի աջակցության եւ 
պաշտպանության ծրագրեր:  2010 թվականից  սկսած` միջոցառումները 
հիմնականում միտված են եղել առավելագույնս մեծացնելու պետության ջանքերը 



հատկապես կանխարգելման եւ աջակցության ոլորտներում ` անհրաժեշտ 
կառուցվածքային, ենթաօրենսդրական, ֆինանսական հիմքեր ստեղծելու եւ 
ամրապնդելու, ինչպես նաեւ ոլորտում ակտիվ դերակատարների կարողությունները 
զարգացնելու միջոցով: 
 
Վերջին տասնամյակի ընթացքում էապես բարելավվել է ազգային օրենսդրությունը` 
թրաֆիքինգի բոլոր տեսակների դեմ պայքարի ջանքերի արդյունավետությունը 
բարձրացնելու համար: Քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները, նոր օրենքներն ու 
կարգավորումները հնարավորություն տվեցին ոլորտում ավելի ամբողջական եւ լուրջ 
վերահսկողություն իրականացնել, ներառյալ` կավատների հայտնաբերումը, ինչպես 
նաեւ զոհերի աջակցությունը: 
 
Հայաստանի կառավարության կողմից հավանության է արժանացել զոհերի 
պաշտպանության ոլորտում Ազգային ուղղորդման կարգը:  Փաստաթուղթը 
սահմանում է  այնպիսի համագործակցություն, ըստ որի յուրաքանչյուր պետական 
մարմին պարտավորություն է ստանձնում պաշտպանելու եւ ընդլայնելու   
թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց իրավունքները: 
 
Ազգային ուղղորդման կարգը կենտրոնանում է թրաֆիքինգի զոհերին 
ծառայություններ մատուցելու արդյունավետ ուղին գտնելու վրա, ներառյալ նրանց 
ապաստարանով ապահովումը,  մասնագիտական  բժշկական եւ հոգեբանական 
աջակցության, խորհրդատվության, կրթական կամ ուսումնական ծրագրերի 
հասանելիությունը։ 
 
Ամփոփելով վերոնշյալը՝  կցանկանայի շեշտել մեր խորը համոզմունքը, որ այս 
սարսափելի հանցագործության զոհերի իրավունքների խնդիրը պետք է լինի 
հակաթրաֆիքինգային բոլոր նախաձեռնությունների կենտրոնում։  Այդ իսկ 
պատճառով  մեր կառավարությունը համապատասխան ազգային 
նախաձեռնությունների մշակման, ինչպես նաեւ այլ երկրների, մասնավորապես  
վերջնակետ երկրների, հետ համագործակցության ընթացքում փորձում է կիրառել 
զոհերի պաշտպանությանն ուղղված եւ  զոհակենտրոն մոտեցում։ 
  
Այսօր Հայաստանի գլխավոր օրակարգի կարեւորագույն  ուղղություններից մեկը  
պայքարն է երեխաների թրաֆիքինգի դեմ, որը մեր երկրի համար անընդունելի եւ նոր 
մարտահրավեր է։ Մյուս` համեմատաբար նոր ուղղությունը աշխատանքային 
թրաֆիքինգն է։ Ներկայումս մեր երկիրն ուսումնասիրություն է նախաձեռնել՝  
բացահայտելու համար այդ երեւույթի պատճառները, միտումներն ու իրական 
մասշտաբները։  
 
Հայաստանի կառավարությունը մեծ վճռականությամբ  կշարունակի ջանքեր  
գործադրել ազգային եւ միջազգային մակարդակներում, եւ այս կապակցությամբ  
կցանկանայի նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր միջազգային գործընկերներին`  
Հայաստանում հակաթրաֆիքինգային միջոցառումների իրականացմանն աջակցելու 
համար:  
 



Ամփոփելով, պրն նախագահ, թույլ տվեք ընդգծել տարածաշրջանային եւ 
միջազգային մակարդակներում երկրների միջեւ սերտ համագործակցության  
կարեւորությունը` Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի 
գլոբալ գործողությունների ծրագրի համապատասխան դրույթների իրականացման 
գործընթացում ավելի մեծ առաջընթաց ապահովելու եւ հետագա զարգացումների 
համար: 
 
Շնորհակալություն 


