Հավելված N 12

ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. ՈԼՈՐՏԸ

Արտաքին քաղաքականության ոլորտ.
Արտաքին գործերի նախարարությունը մշակում և իրականացնում է
արտաքին
գործերի,
դիվանագիտական
ծառայության,
միջազգային
հարաբերություններում
Հայաստանի
Հանրապետության
շահերի
և
իրավունքների ներկայացման, օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների
ու օրինական շահերի պաշտպանության, Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային իրավապայմանագրային հարաբերությունների, օտարերկրյա
պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ դիվանագիտական
կամ հյուպատոսական հարաբերությունների իրականացման, համաշխարհային
քաղաքական և տնտեսական իրադրության, օտարերկրյա պետությունների
արտաքին ու ներքին քաղաքականության, միջազգային կազմակերպությունների
գործունեության
վերլուծության
հիման
վրա
համապատասխան
առաջարկությունների ներկայացման, համաշխարհային և տարածաշրջանային
հիմնախնդիրների լուծման գործում Հայաստանի Հանրապետության դերի
բարձրացման, Հայաստանի Հանրապետության պետական արարողակարգի
ապահովման, պետական մարմիններին իրենց գործունեության համար
արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ
ապահովման ոլորտներում Կառավարության քաղաքականությունը: » 1:
Հատումը այլ ոլորտների հետ՝ պաշտպանության և
տնտեսական
զարգացման
և
ներդրումների,
սփյուռքի
ֆինանսավարկային, կրթության, գիտության և մշակույթի:

անվտանգության,
հետ
կապերի,

2. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի (8
փետրվարի, 2019 թվական, որոշում N 65 – Ա) ՀՀ արտաքին քաղաքականությունն
ուղղված է ՀՀ ինքնիշխանության պաշտպանությանը, Հայաստանի և Արցախի
անվտանգության
ապահովմանը,
Հայաստանի
միջազգային
հեղինակության
բարձրացմանը, բոլոր պետությունների հետ փոխշահավետ և և իրավահավասար
հարաբերությունների
շարունակական
զարգացմանը,
միջազգային
և
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«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, 23-ը մարտի 2018 թ.,
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տարածաշրջանային գործընթացներին Հայաստանի ներգրավվածության ավելացմանը,
երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցության խորացմանը՝ Հայաստանի
կայուն զարգացմանը և տնտեսության արդիականացմանը, նոր շուկաներ մուտքի
ապահովմանը, դեպի Հայաստան և Արցախ օտարերկրյա ներդրումների ավելացմանը:
Համաձայն կառավարության ծրագրի և նրանից բխող հնգամյա միջոցառումների
ցանկի՝ ՀՀ ԱԳՆ գործունեության նպատակներն ու հիմնական թիրախներն են՝
 ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում ղարաբաղյան խնդրի
բացառապես խաղաղ կարգավորումը՝ հիմնված միջազգային իրավունքի հիմնարար
սկզբունքների,
մասնավորապես`
ժողովուրդների
իրավահավասարության
և
ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Արցախի կարգավիճակը և անվտանգությունը
բանակցային գործընթացում առաջնային գերակայություններ են:
 Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում և դատապարտում։
 Երկկողմ և բազմակողմ կապերի ակտիվացում՝ ելնելով Հայաստանի
տնտեսական զարգացման օրակարգից. աշխատանք նպատակաուղղված օտարերկրյա
ուղղակի ներդրումների աճին, միջազգային լավագույն օրինակների և փորձի
փոխառմանը, հայրենական արտադրանքի համար նոր շուկաների բացահայտմանը և
արտահանման ավելացմանը, դեպի Հայաստան զբոսաշրջության խթանմանը,
սփյուռքի գործարար ներուժի լիարժեք ներգրավմանը, միջազգային տնտեսական
ինտեգրացիոն կառույցների շրջանակում ՀՀ տնտեսական շահերի առաջմղմանը:
 Հայաստանում և միջազգային ասպարեզում ժողովրդավարական կառույցների
առավել ամրապնդում, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության, իրավունքի գերակայության և արդյունավետ կառավարման
բնագավառներում միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների հետ սերտ
համագործակցություն:
 Ակտիվ մասնակցություն գլոբալ խաղաղության և անվտանգության ապահովման
ուղղությամբ միջազգային հանրության ջանքերին, այդ թվում՝ չտարածման և
սպառազինությունների
վերահսկման,
ահաբեկչության
և
անդրազգային
սպառնալիքների դեմ պայքարի, միջազգային խաղաղության ամրապնդմանն ուղղված
գործողությունների շրջանակում:
 Ցեղասպանության
և
մարդկության
դեմ
հանցագործությունների
կանխարգելմանն ուղղված ակտիվ գործունեություն միջազգային ասպարեզում, այդ
թվում՝
էթնիկ,
կրոնական,
ռասայական
հողի վրա խտրականության
և
անհանդուրժողականության դեմ պայքարի ուղղությամբ:
 Հայ ժողովրդի ինքնության պահպանման, քաղաքակրթական արժեքների և
ժառանգության պաշտպանություն և հանրահռչակում։
 Օտարերկրյա
պետություններում
Հայաստանի
քաղաքացիների
և
իրավաբանական անձանց իրավունքների ու շահերի պաշտպանություն։ Արտակարգ
իրավիճակներում հայտնված հայրենակիցներին աջակցության ցուցաբերում:
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 Համագործակցության բազմակողմ ձևաչափերում.
- Եվրասիական տնտեսական միությանը և Հավաքական անվտանգության
պայմանագրի
կազմակերպությանը
Հայաստանի
անդամակցության
արդյունավետության բարձրացում,
ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և միջազգային այլ կառույցներում
Հայաստանի առավել ակտիվ ներգրավվածություն,
ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցությանն ակտիվ մասնակցություն։
ԱՊՀ երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացում,
ՆԱՏՕ-ի հետ քաղաքական երկխոսության շարունակում, Անհատական
գործընկերության ծրագրի հետևողական իրագործում,
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանի
ներգրավվածության խորացում, ՖՄԿ –ում Հայաստանի նախագահության բարձր
մակարդակի իրականացում։
 Երկկողմ հարաբերություններում.
Ռուսաստանի Դաշնության հետ ամենատարբեր բնագավառներում
ռազմավարական-դաշնակցային հարաբերությունների զարգացում,
ԱՄՆ-ի հետ տարբեր ոլորտներում բարեկամական գործընկերության
հետևողական ամրապնդում և խորացում,
Եվրոպական երկրների հետ բարեկամական և գործընկերական
հարաբերությունների խորացում և ընդլայնում։ ԵՄ-ի հետ Համապարփակ և
ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ամբողջական կիրարկում,
Իրանի և Վրաստանի հետ առանձնահատուկ բարիդրացիական
հարաբերությունների
զարգացում՝
փորձելով
դրանք
զերծ
պահել
աշխարհաքաղաքական գործընթացների ազդեցությունից,
Չինաստանի հետ բարեկամական հարաբերություններին բնորոշ
բազմաոլորտ լայն համագործակցության զարգացում,
Հնդկաստանի և Ճապոնիայի հետ բարեկամական և փոխշահավետ
փոխգործակցության զարգացում և խորացում,
Փոխգործակցության ընդլայնում
Մերձավոր Արեւելքի գործընկեր
երկրների հետ,
Համագործակցության զարգացում Ամերիկայի, Ասիայի, Աֆրիկայի եւ
Օվկիանիայի պետությունների հետ:

3. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության ծախսային գերակայություններն են.
 ՀՀ
կառավարության
արտաքին
քաղաքականության
մշակումը
իրականացումը,
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և








ՀՀ դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության կազմակերպումը և
ղեկավարումը,
անդամակցությունը միջազգային կառույցներին (համագործակցությունն այլ
ձևաչափերով), դրանից բխող պարտավորությունների կատարումը,
միջազգային
իրավունքի
հիման
վրա`
բոլոր
պետությունների
հետ
բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների հաստատումը և
զարգացումը,
Հայաստանի Հանրապետության պետական արարողակարգի ապահովումը,
Դիվանագիտական կադրերի պատրաստումը, և վերապատրաստումը:

4. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Հավելված N 10 . «Ամփոփ ֆինանսական պահանջներ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի
համար»
/հավելվածները կցվում են exel ֆայլով/
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