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1․ ՆԱԽԱԲԱՆ 

2019թ. ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարությունը՝ ՀՀ վարչապետի ուրվագծած արտաքին 

քաղաքականության ուղենիշերի, տրված հանձնարարականների ու ՀՀ 

կառավարության ծրագրի հիման վրա շարունակել է աշխատանքները, որոնք 

ուղղված են եղել Հայաստանի բարեփոխումների և զարգացման օրակարգի 

խթանմանը, մոտեցումների և սկզբունքների հստակեցմանը, ավանդական 

դաշնակիցների և գործընկերների հետ փոխգործակցության ամրապնդմանը, 

համագործակցության նոր ձևաչափերի և բովանդակության հաստատմանը:  

Հայկական դիվանագիտությունն իր գործունեությամբ հաստատել է, որ 

ինքնիշխանությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության 

կարևորագույն սկզբունքն է և երկու մյուս սկզբունքների՝ 

համահայկականության և փոխգործակցության հետ մեկտեղ 

ապահովում է միջազգային ասպարեզում հայ ժողովրդի արժեքների և շահերի 

հետապնդումը: Այս մասին ծավալուն ելույթ է ունեցել ՀՀ ԱԳ նախարար 

Զոհրաբ Մնացականյանը օգոստոսի 27-ից սեպտեմբերի 3-ը կայացած ՀՀ 

ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի և օտարերկրյա պետություններում ՀՀ 

դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների ամենամյա 

համաժողովի ժամանակ, որը նորովի էր թե՛ բովանդակային, թե՛ 

կազմակերպչական ձևաչափով: 

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն 

գերակայությունն է շարունակել մնալ Լեռնային Ղարաբաղի 

հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումը: Հայաստանը շարունակել է սերտ 

համագործակցությունը միջազգային միջնորդների՝ Մինսկի խմբի 

համանախագահների հետ հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, 

որի հիմքում պետք է ընկած լինեն միջազգային իրավունքի հիմնարար 

սկզբունքները, մասնավորապես, ժողովուրդների իրավահավասարությունը և 

ինքնորոշման իրավունքը։ Արցախի կարգավիճակը և անվտանգության 

ապահովումը բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթ 

գերակայություններն են:  

 

 2019թ․ ընթացքում տեղի են ունեցել մի շարք հանդիպումներ 

Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների, ԱԳ նախարարների (Փարիզ-

16.01.2019, Դավոս- 22.01.2019 (ոչ պաշտոնական), Վիեննա-29.03.2019, 

Մոսկվա-15.04.2019, Վաշինգտոն-20.06.2019, Նյու-Յորք-23.09.2019, 

Բրատիսլավա-04.12.2019) միջև՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 

և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի միջնորդությամբ և 

մասնակցությամբ։ Հանդիպումների ընթացքում պայմանավորվածություններ 

են ձեռք բերվել խաղաղության հաստատման համար նպաստավոր միջավայր 

ձևավորելու և բնակչությանը խաղաղության նախապատրաստելու 



4 

վերաբերյալ: 

 

 Նոյեմբերի 17-ից 21-ը տեղի է ունեցել Հայաստանի, Արցախի և 

Ադրբեջանի ԶԼՄ ներկայացուցիչների փոխանակման ծրագիրը: Լրագրողները 

համաժամանակյա այցելություն են իրականացրել համապատասխանաբար 

Ադրբեջան, Հայաստան և Արցախ: Ծրագիրն իրականացվել է բոլոր կողմերի 

ակտիվ մասնակցությամբ՝ կառավարական մակարդակով, ծրագրին լիարժեք 

մասնակցություն է ունեցել նաև Արցախը, ինչը կարևոր է վստահության 

ամրապնդման միջոցառումների հաջողության համար: 

 

 ԼՂ հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում ՀՀ 

դիրքորոշումը հստակորեն ներկայացվել է ՀՀ ԱԳ նախարարի՝ 

Բրատիսլավայում կայացած ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովին ունեցած 

ելույթում՝ ընդգծելով, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անքակտելի 

իրավունքը հանդիսանում է խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքը և 

հիմքը։  

Տարվա ընթացքում սերտ համագործակցություն է ծավալվել 

Հայաստանի և Արցախի ԱԳՆ-ների միջև, որն իրականացվել է Երևանում և 

Ստեփանակերտում պարբերական խորհրդակցությունների ձևով՝ տարբեր 

մակարդակներում: Հուլիսի 5-ին Հայաստանի և Արցախի ԱԳ նախարարների 

կողմից ստորագրվել է Հայաստանի և Արցախի 

արտգործնախարարությունների միջև խորհրդակցությունների պլան, որը 

նախատեսում է 2019-2020թթ. անցկացնել կանոնավոր խորհրդակցություններ 

արցախյան հիմնախնդրի և արտաքին քաղաքական հետաքրքրություն 

ներկայացնող հարցերի շուրջ: Սեպտեմբերի 2-ին տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԳՆ 

կենտրոնական ապարատի և օտարերկրյա պետություններում ՀՀ 

դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների և Արցախի ԱԳՆ 

կենտրոնական ապարատի միջև խորհրդակցություն՝ երկու ԱԳ նախարարների 

նախագահությամբ: 

Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության 

առաջնահերթությունների շարքում շարունակել է մնալ Հայոց 

ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը և դատապարտումը, ինչպես 

նաև՝ Հայաստանի ակտիվ ներգրավվածությունը ցեղասպանությունների, 

մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելմանն ուղղված 

միջազգային հանրության ջանքերին: 

 

 Ապրիլի 10-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ստորագրել 

է ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր ճանաչելու 

մասին հրամանագիրը: Ապրիլի 10-ին Իտալիայի Պատգամավորների 

պալատն ընդունել է նախաձեռնություն, որով կոչ է անում Իտալիայի 
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կառավարությանը ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը: Ապրիլի 26-ին 

Պորտուգալիայի խորհրդարանը դիրքորոշում է արտահայտել Հայոց 

ցեղասպանության վերաբերյալ` հիշատակելով 1․5 մլն անմեղ զոհերին: 

Հոկտեմբերի 30-ին ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Հայոց 

ցեղասպանության վերաբերյալ ԱՄՆ դիրքորոշումը հաստատող բանաձև, իսկ 

դեկտեմբերի 12-ին ԱՄՆ Սենատի կողմից միաձայն ընդունվել է Հայոց 

ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձև: 

Ցեղասպանությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների 

կանխարգելման օրակարգի շրջանակներում ապրիլի 5-ից 7-ը Ռուանդա 

կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում ԱԳ նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանը մասնակցել է Ռուանդայի ցեղասպանության 25-րդ 

տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում 

նշվել է Ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի ու 

արժանապատվության և այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային 

օրը, որի շրջանակներում հարգանքի տուրք է մատուցվել ցեղասպանության 

զոհերի հիշատակին՝ համապատասխան այցելությամբ Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի հուշամալիր, Հոլոքոստի և ցեղասպանության 

զոհերի հուշարձան, եզդի ժողովրդի անմեղ զոհերի հուշարձան-կոթող և ասորի 

ժողովրդի՝ 1915թ. անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան։ 

Հաշվետու տարում շարունակվել են Ռուսաստանի հետ բոլոր 

ուղղություններով դաշնակցային հարաբերությունների և ռազմավարական 

գործընկերության հետագա ամրապնդմանն ու ընդլայնմանն ուղղված 

ջանքերը։ Տարին նշանավորվել է բարձր և բարձրագույն մակարդակներում 

քաղաքական ակտիվ երկխոսությամբ, տարածաշրջանային և միջազգային 

հարթակներում քայլերի համակարգմամբ, տարբեր բնագավառներում սերտ 

համագործակցությամբ, այդ թվում՝ ռազմաքաղաքական, տնտեսական, 

էներգետիկ՝ ներառյալ ատոմային էներգիայի, տրանսպորտի, արտակարգ 

իրավիճակների, ապակենտրոնացված, գյուղատնտեսության, մշակութային, 

հումանիտար և այլ ոլորտներում:  

 

 Հունիսի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում, հոկտեմբերի 1-ին Երևանում 

և հոկտեմբերի 11-ին Աշխաբադում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 

հանդիպել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին: Նոյեմբերի 10-ից 11-ը 

կայացել է ՌԴ ԱԳ նախարարի պաշտոնական այցը Հայաստան:  

ՀՀ համար առանձնահատուկ կարևորություն ունեն ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ 

շրջանակներում ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացները և գործընկերների 

հետ միասնական նպատակների շուրջ համատեղ ծրագրերի մշակումն ու 

իրականացումը: 

 

 Հաշվետու տարվա ընթացքում Հայաստանը նախագահել է 
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Եվրասիական տնտեսական միության մարմիններում: Հունվարի 25-

ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովում ներկայացրել է ՀՀ նախագահության 

առաջնահերթությունները: ՀՀ վարչապետի նախագահությամբ կայացել են 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի երեք նիստ՝ մայիսի 29-

ին՝ Նուր-Սուլթանում, հոկտեմբերի 1-ին՝ Երևանում և դեկտեմբերի 20-ին՝ 

Սանկտ Պետերբուրգում։ Հայաստանի նախագահության ընթացքում մեծ 

ուշադրություն է դարձվել Միության՝ երրորդ երկրների հետ 

համագործակցության խորացմանը: Հոկտեմբերի 1-ին բարձրագույն 

խորհրդի երևանյան նիստին ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ մեկտեղ մասնակցել 

են Սինգապուրի, Իրանի և Մոլդովայի ղեկավարները: Նիստում 

ստորագրվել են Շրջանակային համաձայնագիր տնտեսական 

համագործակցության մասին և համաձայնագիր՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության, նրա անդամ պետությունների և Սինգապուրի Հանրապետության 

միջև ազատ առևտրի մասին: Վերջինս առևտրատնտեսական 

համագործակցության նոր հորիզոններ է բացում Խաղաղօվկիանոսյան 

տարածաշրջանի տեխնոլոգիապես ամենազարգացած և առաջատար 

տնտեսություններից մեկի՝ Սինգապուրի հետ:   

Հաշվետու տարում շարունակվել են քայլեր ձեռնարկվել ՀԱՊԿ 

շրջանակներում իրականացվող համագործակցության հետագա խորացման ու 

կատարելագործման ուղղությամբ։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել ՀԱՊԿ նոր 

գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցում։ Նոյեմբերի 28-ին Բիշքեկում 

անցկացված Հավաքական անվտանգության խորհրդի (ՀԱԽ) համատեղ նիստի 

արդյունքում ընդունվել են Հայաստանի կողմից նախաձեռնված ՀԱՊԿ 

նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին, ՀԱՊԿ 

ՀԱԽ կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին և ՀԱՊԿ 

մարմինների ընթացակարգի կանոններում փոփոխություններ կատարելու 

մասին ՀԱՊԿ ՀԱԽ որոշումները: ՀԱՊԿ նորմատիվ իրավական ակտերում 

փոփոխություններ կատարելու մասին ՀԱԽ որոշումը, մասնավորապես, 

վերաբերում է ՀԱՊԿ ԳՔ նշանակման, վերջինիս լիազորությունների վաղաժամ 

դադերացման ընթացակարգերի հստակեցմանը։ 

 

2019թ. ընթացքում շարունակվել են ակտիվ քայլեր ձեռնարկվել 

Եվրոպական Միության հետ տարբեր ոլորտներում համագործակցության 

ընդլայնման ուղղությամբ: Տեղի են ունեցել բազմաթիվ բարձրաստիճան 

փոխայցելություններ: 

 

 Հաշվետու տարում Հայաստանի Հանրապետություն-Եվրոպական 

Միություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի 

(ՀԸԳՀ) վավերացման համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի 
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ավարտի մասին Եվրոպական խորհրդի և ԵՄ Խորհրդի Գլխավոր 

քարտուղարությանը հայտնել են՝ Միացյալ Թագավորությունը 

(հունվարի 18-ին), Ռումինիան (մարտի 4-ին), Ֆինլանդիան (մայիսի 

7-ին), Հունգարիան (մայիսի 21-ին), Սլովակիան (հունիսի 4-ին), 

Չեխիան (հուլիսի 5-ին), Կիպրոսը (հուլիսի 18-ին), Գերմանիան 

(օգոստոսի 23-ին), Իռլանդիան (դեկտեմբերի 3-ին)։ Շվեդիան, 

Խորվաթիան, Սլովենիան և Բելգիան ևս ավարտին են հասցրել ՀԸԳՀ 

վավերացման համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը, սակայն 

համապատասխան տեղեկատվությունը դեռևս չի հրապարակվել։ 

Համաձայնագիրը վավերացվել է նաև Նիդերլանդների և Ֆրանսիայի 

խորհրդարանների կողմից։  

 

 2019թ. ԱԳ նախարարը մասնակցել է ԱլԳ 10-ամյակին նվիրված մի շարք 

միջոցառումների։ Հունիսին կայացել է Հայաստան-ԵՄ գործընկերության 

երկրորդ նիստը, որը նախագահել են ՀՀ ԱԳ նախարարը և ԵՄ Բարձր 

ներկայացուցիչ Մոգերինին: Երևանում ԱլԳ 10-ամյակի շրջանակներում 

կայացել է «Living Smart-Empowering Youth» միջոցառումը: 

 

2019թ. զգալի աճել է ԵՄ-ի կողմից Հայաստանին տրամադրվող 

ֆինանսական աջակցությունը. 2019թ. տարեկան գործողությունների ծրագրով 

նախատեսված 40 մլն եվրոյի չափով աջակցությանը հավելվել է լրացուցիչ 25 

մլն եվրո հովանոցային ֆոնդից:  

 

Հաշվետու տարվա ընթացքում ԱՄՆ հետ բարեկամական 

գործընկերության զարգացումը կարևոր տեղ է զբաղեցրել Հայաստանի 

արտաքին քաղաքական օրակարգում: Մայիսի 7-ին Երևանում տեղի է ունեցել 

հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության անդրանիկ նիստը: 2019թ. 

ընթացքում պահպանվել է ԱՄՆ հետ տարբեր մակարդակներում ակտիվ 

երկխոսությունը:  

 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ աշխատանքային այցի 

շրջանակներում սեպտեմբերի 23-ին ելույթ է ունեցել Լոս Անջելեսի Գրանդ 

Փարքում հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում: Հոկտեմբերին ՀՀ 

վարչապետն ընդունել է ՀՀ ժամանած ԱՄՆ կոնգրեսականներին:  

 

Սեպտեմբերի 24-ին ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը և 

Կալիֆորնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսըմը Նյու Յորքում ստորագրել են 

Հայաստան-Կալիֆորնիա շրջանակային համաձայնագիրը: 

 

ԱՄՆ կառավարությունն ավելացրել է 2019թ. ՀՀ-ին հատկացվող 

օժանդակությունը շուրջ 40 տոկոսով՝ հասցնելով շուրջ 60 մլն ԱՄՆ դոլարի:  
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Հաշվետու տարում Վրաստանի հետ բարիդրացիական 

հարաբերությունները շարունակել են զարգանալ փոխադարձ 

հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում: Տեղի են ունեցել մի շարք 

բարձրաստիճան փոխայցելություններ:  

 

Հունիսի 26-ից 27-ը Երևանում անցկացվել է հայ-վրացական 

միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական 10-րդ նիստը։ Հունիսի 28-ին 

հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում Դիլիջանում անցկացվել է հայ-

վրացական գործարար համաժողով: Նիստի ընթացքում քննարկվել է երկու 

երկրները կապող ճանապարհների վիճակի բարելավման հարցը: 

Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Հայաստան-Վրաստան 

էլեկտրահաղորդման նոր գծի շինարարության, կրթության ոլորտում հայ-

վրացական համատեղ աշխատանքային խմբի ձևավորման, ինչպես նաև 

երկկողմ օրակարգի տարբեր այլ ոլորտներում համագործակցության 

վերաբերյալ։ 

 

2019թ. շարունակվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության 

հետ բարիդրացիական փոխշահավետ համագործակցության խորացմանն 

ուղղված ջանքեր գործադրվել: Հաշվետու տարում տեղի են ունեցել 

հանդիպումներ երկու երկրների ղեկավարների, ԱԳ նախարարների 

մակարդակով:  

 

Հուլիսի 1-ից 2-ը տեղի ունեցած հայ-իրանական միջկառավարական 

հանձնաժողովի 16-րդ նիստի ընթացքում ձեռք են բերվել 

պայմանավորվածություններ տարբեր ոլորտներում երկկողմ 

համագործակցության խորացմանը միտված կոնկրետ քայլերի շուրջ՝ մինչև 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ն ավարտել Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման 3-

րդ գծի և «Նորավան» ենթակայանի շահագործման հանձնումը, 10-ից 15 

տարվա ընթացքում գնել Մեղրի ՀԷԿ-ի արտադրած էլեկտրաէներգիայի ամբողջ 

ծավալը համաձայնեցված գնով, Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 

առաջին պոչամբարի շրջանառու համակարգի շահագործումը մեկնարկել մինչև 

2021թ․ առաջին եռամսյակը և այլն։ 

Հաշվետու տարում հայ-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում 

դրական տեղաշարժ չի դիտվել Թուրքիայի ապակառուցողական 

դիրքորոշման պատճառով։ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի հետ 

հարաբերությունների հաստատման մերժումը, Հայաստանի տնտեսական 

շրջափակումը, Հայոց ցեղասպանության շարունակական ժխտումը, իսկ վերջին 

շրջանում արդեն ցեղասպան գործողությունների արդարացումը, Ադրբեջանին 

ղարաբաղյան հիմնախնդրում անվերապահ և բացահայտ աջակցությունը 

ստեղծում են Հայաստանի համար անվտանգության լուրջ սպառնալիք, որին 

շարունակաբար դիմակայելու անհրաժեշտությունը պայմանավորում է 
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տարածաշրջանային անվտանգության պահպանմանն ուղղված Հայաստանի 

քաղաքականությունը, այդ թվում արտաքին քաղաքական 

առաջնահերթությունների մասով: 

Հաշվետու տարում շարունակվել են քայլեր ձեռնարկվել Հայաստանի և 

Եվրասիական տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունների 

հետագա զարգացման ուղղությամբ: 2019թ․ նշանակվել է ՀՀ ոչ ռեզիդենտ 

դեսպան Ուզբեկստանում: 

Եվրոպական երկրների հետ համագործակցության խորացումն ու 

զարգացումը շարունակել է հանդիսանալ որպես ՀՀ արտաքին 

քաղաքականության կարևոր ուղղություն: 2019թ. տեղի են ունեցել և 

բազմաթիվ փոխայցելություններ և երկկողմ հանդիպումներ միջազգային 

համաժողովների շրջանակներում:  

 Երկկողմ համագործակցության աշխուժացման ուղղությամբ վարվող 

արտաքին քաղաքականությանը զուգահեռ՝ Հայաստանն ակտիվորեն 

ներգրավված է նաև եռակողմ ձևաչափի մեջ: Հունիսի 3-ից 4-ը ՀՀ ԱԳ 

նախարարի Կիպրոս և Հունաստան կատարած այցի արդյունքում ձևավորվել 

է Կիպրոս-Հայաստան-Հունաստան համագործակցության եռակողմ ձևաչափը: 

Սա պատմական, քաղաքակրթական արժեքների վրա հիմնված 

բարեկամություն է, որը բոլոր մասնակիցների ջանքերի շնորհիվ պետք է 

վերածվի գործնական համագործակցության՝ ի շահ մեր ազգերի և 

ժողովուրդների: Համագործակցության այս նոր հարթակի նպատակն է 

համագործակցության օրակարգ ձևավորել՝ միտված տարածաշրջանային 

խաղաղության, կայունության և համագործակցությանը: 2020թ․ Երևանում 

տեղի կունենա Կիպրոս-Հայաստան-Հունաստան ձևաչափով գագաթաժողով: 

 

Հաշվետու տարում Սլովակիայի և Սերբիայի կառավարությունները 

որոշում են կայացրել դեսպանություններ բացել Երևանում: 

 

Տարեվերջին Նիդերլանդների խորհրդարանն ընդունել է ԱԳՆ 2020թ. 

բյուջեի լրացումը, որով անհրաժեշտ միջոցներ է հատկացվում Երևանում 

Նիդերլանդների դեսպանության բացման համար։ 

  

2019 թվականն ակտիվ էր Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան 

տարածաշրջանի երկրների հետ բարձրաստիճան շփումների և բազմաբնույթ 

համագործակցության ընդլայնման և խորացման առումով:  

 

Տարածաշրջանի մի շարք երկրների հետ կնքվել են համաձայնագրեր, 

որոնք երկարաժամկետ դրական ազդեցություն կունենան ինչպես երկկողմ 

միջպետական հարաբերությունների զարգացման առումով, այնպես էլ՝ մեր 

քաղաքացիների համար արտաքին գործակցության ու միջմարդկային 
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շփումների նոր հնարավորությունների ստեղծման տեսանկյունից: 

 

Ակտիվ է եղել բարձր մակարդակի երկխոսությունը Չինաստանի, 

Հնդկաստանի, Ճապոնիայի, Սինգապուրի, Վիետնամի, Ինդոնեզիայի 

և այլ երկրների հետ: 

 

Ապրիլին անցկացվել են առաջին հայ-կամբոջական քաղաքական 

խորհրդակցությունները:  

 2019թ. Շանհայում կայացած Չինաստանի միջազգային ներկրման 

ցուցահանդեսի բացմանը Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացված է եղել 

առանձին տաղավարով: Հայաստանը մասնակցել է նաև Չինաստանում 

կայացած Պեկինի միջազգային այգեգործական ցուցահանդեսին, որտեղ 

Հայաստանի տաղավարը արժանացել է ոսկե մրցանակի: Նոյեմբերին 

Հայաստանը մասնակցել է Սինգապուրում կայացած ITB-Asia զբոսաշրջային 

ցուցահանդեսին և Նյու Դելիում կայացած «FICCI Higher Education Summit 2019» 

15-րդ միջազգային ամենամյա համաժողով-ցուցահանդեսին: 

 

2019թ. ուժի մեջ են մտել Հայաստանի և Ճապոնիայի, ինչպես նաև 

Հայաստանի և Կորեայի Հանրապետության միջև «Ներդրումների 

խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին համաձայնագրերը։ 

Հայաստանը մեծապես կարևորում է Մերձավոր և Միջին Արևելքի 

երկրների հետ հարաբերությունների և համագործակցության զարգացումը: 

Հայաստանի Հանրապետությունն ուշի ուշով հետևում է Մերձավոր Արևելքում 

ընթացող աշխարհաքաղաքական գործընթացներին: Հայաստանը քայլեր է 

ձեռնարկել Մերձավոր Արևելքի բոլոր երկրների հետ հարաբերությունների 

զարգացման ուղղությամբ առանց բացառության՝ հիմնվելով իր արտաքին 

քաղաքական հռչակված սկզբունքների վրա: 

 

Հայաստանը խիստ մտահոգված է Սիրիայում շարունակվող 

երկարատև ճգնաժամով, մեր երկրի հարևանությամբ գտնվող տարածաշրջանի 

խաղաղությանն ու կայունությանը սպառնացող վտանգներով: 

Մերձավորարևելյան տարածաշրջանի կայունությանն ուղղված 

քաղաքականության շրջանակներում 2019թ. փետրվարից Սիրիայում 

գործում է հայկական մարդասիրական առաքելությունը, որը նպատակ ունի 

օժանդակություն ցուցաբերել հումանիտար ծանր վիճակում հայտնված մեր 

հայրենակիցներին և սիրիացի բարեկամ ժողովրդին: Այդ նպատակով 

Հայաստանը համագործակցում է նաև ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Սիրիայում 

մարդասիրական գործունեություն ծավալող միջազգային կառույցների և 

սիրիական իշխանությունների հետ: 

 

 Տարեսկզբին Կատարի Պետությունում բացվել է ՀՀ դեսպանություն և 
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նշանակվել է ռեզիդենտ դեսպան:  

 

Ակտիվ են եղել շփումները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների 

հետ: Մայիսի 2-ից 3-ը Երևանում կայացել է հայ-էմիրաթական 

միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստը։ 

 

Սեպտեմբերի 19-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունել է որոշում՝ 

Իսրայելի Պետությունում ՀՀ դեսպանություն (նստավայրը՝ Թել Ավիվ) 

բացելու մասին: 

Հայաստանը շարունակել է աշխատանքները Հյուսիսային և 

Հարավային Ամերիկայի երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման 

ուղղությամբ: Միջազգային համաժողովների շրջանակներում տեղի են ունեցել 

տարածաշրջանային երկրների ղեկավարների, ԱԳ նախարարների հետ 

հանդիպումներ:  

 

 Հունիսի 14-ին տեղի է ունեցել Հայաստանում Մեքսիկական 

Միացյալ Նահանգների պատվո հյուպատոսության բացման հանդիսավոր 

արարողությունը, իսկ դեկտեմբերի 5-ին՝ Չիլիի պատվո հյուպատոսության։ 

 

 Ուրուգվայի արտաքին հարաբերությունների նախարարի այցի 

շրջանակներում՝ օգոստոսի 16-ին պաշտոնապես բացվել է Ուրուգվայի 

գլխավոր հյուպատոսությունը։  

2019թ. ընթացքում Հայաստանը գործնական քայլեր է կատարել 

աֆրիկյան ուղղությամբ, որն օժտված է զարգացման և հետագա ընդլայնման 

ներուժով: Աֆրիկյան ուղղությունը կարևորվում է նաև զարգացման օրակարգի 

առաջմղման տեսակետից։ Ապրիլի 2-ից 6-ը տեղի են ունեցել ԱԳ նախարարի 

պաշտոնական այցերը Եթովպիա և Ռուանդա, որի ընթացքում ձեռք են 

բերվել մի շարք առարկայական պայմանավորվածություններ, որոնցից 

առանցքայինների շարքում է Ադիս Աբեբայում ՀՀ դեսպանություն 

հիմնելու մասին որոշումը, որը նաև Աֆրիկյան Միության 

կենտրոնակայանն է: Նպատակ ունենալով զարգացնել Մաղրիբի երկրների 

հետ հարաբերությունները՝ Հայաստանը ոչ ռեզիդենտ դեսպան է 

հավատարմագրել Թունիսում և Մարոկկոյում (նստավայրը՝ Երևան):  

Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակել է խորացնել իր 

ներգրավվածությունը Միավորված ազգերի կազմակերպության 

կառույցներում: Սեպտեմբերի 22-ից 28-ը կայացել է ՄԱԿ-ի գլխավոր 

ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածը, որին մասնակցել 

է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը: 

 

 Մարտի 22-ին Հայաստանը ստանձնել է ՄԱԿ Կանանց 
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կարգավիճակով հանձնաժողովի (CSW) նախագահությունը: 

Հոկտեմբերի 17-ին Հայաստանն ընտրվել է Մարդու իրավունքների 

խորհրդի անդամ՝ 2020-2022թթ․ ժամանակահատվածի համար։  

 

 Դեկտեմբերի 12-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան միաձայն ընդունել է 

հուլիսի 20-ը Շախմատի համաշխարհային օր հռչակելու մասին 

Հայաստանի կողմից նախաձեռնած բանաձևը: 

 

 ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 12-ին մասնակցել է 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գլխավոր կոնֆերանսի 40-րդ նստաշրջանի շրջանակներում 

կայացած «Երիտասարդության հեռանկարը բազմակողմ քաղաքականության 

մեջ» խորագրով բարձրաստիճան քննարկմանը: Դեկտեմբերի 11-ին 

«Հայկական տառարվեստը և դրա մշակութային դրսևորումները» 

ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային 

ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում: 

Շարունակվել է Հայաստանի նախագահությունը Ֆրանկոֆոնիայի 

գագաթաժողովում, որի շրջանակներում նախաձեռնվել են մի շարք 

միջոցառումներ: Հոկտեմբերի 30-ից 31-ը Մոնակոյում ՀՀ ԱԳ նախարարի 

նախագահությամբ տեղի ունեցած Ֆրանկոֆոնիայի 36-րդ նախարարական 

համաժողովին Հայաստանի կողմից ներկայացվել և միաձայն ընդունվել է 

Գիտության, կրթության և թվային տնտեսության զարգացման գործում 

նորարարության ունեցած դերի վերաբերյալ բանաձև: Բանաձևի ընդունումը 

կարևոր քայլ է Ֆրանկոֆոն տարածքում առկա թվային ներուժի լիարժեք 

իրացման և նոր գաղափարներով հանդես գալու ճանապարհին: Նիստի 

ավարտին 37-րդ նախարարական համաժողովի նախագահությունը 

հանդիսավոր արարողությամբ Հայաստանից փոխանցվել է Թունիսին:  

Համագործակցությունն ԱՊՀ շրջանակներում շարունակել է մնալ ՀՀ 

արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը: Հայաստանն 

ակտիվ գործնական մասնակցությունն է ունեցել կազմակերպությունում 

ծավալվող գործընթացներին:  

2019թ. շարունակվել են ՀՀ-ԵԱՀԿ համագործակցության ծրագրերի 

իրականացման աշխատանքները: Տեղի են ունեցել մի շարք բարձրաստիճան 

հանդիպումներ ԵԱՀԿ գործող նախագահության, կազմակերպության 

կառույցների ղեկավարների հետ:  

Հաշվետու տարվա ընթաքում Հայաստան-Եվրոպայի խորհուրդ (ԵԽ) 

օրակարգն առանձնացել է նշանակալի ակտիվությամբ: Ապրիլի 10-ից 11-ը 

ՀՀ վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնական այց է կատարել ԵԽ և ելույթ է 

ունեցել ԵԽԽՎ-ում։ Հունիսին ազդարարվել է Հայաստան-Եվրոպայի 

խորհուրդ քառամյա 2019-2022թթ. Գործողությունների ծրագրի մեկնարկը, որի 



13 

ժամանակ նաև նշվել է Գործողությունների ծրագրի 18,9 մլն եվրո բյուջեի մոտ 

57 տոկոսի երաշխավորման մասին ՀՀ կառավարության կողմից 

առաջնահերթություն հռչակված ոլորտներում, ներառյալ՝ դատաիրավական 

ոլորտում բարեփոխումների իրականացման համար:  

Սեպտեմբերին Նյու Յորքում տեղի է ունեցել ՀՀ վարչապետի և ՆԱՏՕ 

գլխավոր քարտուղարի հանդիպումը: Բանակցման փուլում է թվով 6-րդ 

ԱԳԳԾ-ն՝ 2020-2022թթ. համար: 

 

 ՀՀ ԶՈւ խաղաղապահ ուժերի ստորաբաժանումները շարունակել են 

իրենց մասնակցությունը Լիբանանում, Մալիում, Կոսովոյում և 

Աֆղանստանում իրականացվող խաղաղապահ գործողություններին: 

2019թ. ընթացքում նախարարության կողմից պատրաստվել և 

ստորագրման է ներկայացվել 61 միջազգային պայմանագիր և 

միջազգային պայմանագիր չհանդիսացող միջազգային բնույթի 26 

փաստաթուղթ, իրականացվել է 40 միջազգային պայմանագրի 

վավերացման կամ հաստատման գործընթաց։ 

ԱԳՆ կողմից մշակվել և կառավարության կողմից ընդունվել է «Արտաքին 

գործերի բնագավառում պետական կառավարման համակարգի մարմինների 

փոխգործակցության կարգը և գործադիր իշխանության մարմինների 

բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից այլ պետությունների և 

միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ պաշտոնական 

հանդիպումների և բանակցությունների մասին ամփոփ տեղեկատվությունը 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն 

ներկայացնելու կարգը» հաստատելու մասին որոշումը։  

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը և ՀՀ դիվանագիտական 

ներկայացուցչությունները աջակցել են խորհրդարանական 

դիվանագիտության ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին: Լրացուցիչ 

ջանքեր են գործադրվել մի շարք երկրների հետ ապակենտրոնացված 

համագործակցության զարգացման ուղղությամբ:  

Արտգործնախարարության մշտական ուշադրության կենտրոնում է եղել 

արտերկրում ՀՀ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանությունը, ճգնաժամային իրավիճակներում 

հայտնված ՀՀ քաղաքացիներին և ազգությամբ հայերին օգնության 

ցուցաբերումը: ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչության և հյուպատոսական 

հիմնարկների կողմից 2019թ. սպասարկվել է շուրջ 155․ 000 քաղաքացի: 

Ընթացիկ տարում ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանվել է առանց 

մուտքի արտոնագրի ռեժիմ Կատարի Պետության և Սերբիայի 
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Հանրապետության կողմից, իսկ փոխադարձության սկզբունքով՝ 

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կողմից: Հաշվետու 

տարվա ընթացքում E-visa համակարգի միջոցով տրամադրվել է 39․ 614 

մուտքի արտոնագիր։ 

Ընդհանուր առմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է ՀՀ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 23, նախագահ Արմեն Սարգսյանի 19, ԱԳ 

նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի 32 այց: Հայաստան են այցելել 8 

պետությունների ղեկավարներ, 8 երկրների կառավարությունների 

ղեկավարներ, 9 երկրների արտաքին գործերի նախարարներ, 7 միջազգային 

կազմակերպությունների ղեկավարներ: 

Դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել Հյուսիսային 

Մակեդոնիայի, Դոմինիկայի Ընկերակցության, Ջիբութիի հետ:  

Տարվա ընթացքում շարունակվել են ՀՀ արտաքին քաղաքականության 

դիրքորոշումների վերաբերյալ միջազգային իրազեկվածության 

բարձրացմանը, մեր երկրի միջազգային հեղինակության ամրապնդմանն 

ուղղված քայլերը:  

ԱԳՆ կողմից ակտիվ քայլեր են ձեռնարկվել Հայաստանի այցեքարտ 

հանդիսացող ՏՏ ոլորտի ձեռքբերումների և օտարերկրյա գործընկերներին՝ 

տվյալ ոլորտում փորձի փոխանակման հնարավորությունների ներկայացման 

ուղղությամբ: 

2. Ղարաբաղյան հիմնահարց 

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն 

գերակայությունն է շարունակել մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի 

խաղաղ կարգավորումը: Այդ նպատակով Հայաստանը շարունակել է սերտ 

համագործակցությունը միջազգային միջնորդների՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

համանախագահների հետ ԼՂ հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման 

ուղղությամբ, որի հիմքում պետք է ընկած լինեն միջազգային իրավունքի 

հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես՝ ժողովուրդների 

իրավահավասարությունը և ինքնորոշման իրավունքը։ Արցախի 

կարգավիճակը և անվտանգության ապահովումը բանակցային գործընթացում 

Հայաստանի առաջնահերթ գերակայություններն են:  

Մայիսի 12-ին լրացել է Արցախի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև 

հրադադարի ռեժիմի հաստատման 25-ամյակը։ 1994թ. մայիսի 5-ին Արցախի, 

Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների ղեկավարների միջև 

ստորագրված Բիշքեկյան արձանագրությունը ճանապարհ է հարթել 

ռազմական գործողությունների դադարեցման և դրան հաջորդած 1994 և 
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1995թթ. հրադադարի եռակողմ համաձայնագրերի կնքման համար: 

Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ լինել 1994-1995թթ. հրադադարի 

համաձայնագրերի տառին և ոգուն: Համաձայնագրերը շարունակում են 

ծառայել որպես հիմնասյուն՝ ուժի կիրառումը մերժելու և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

համանախագահների՝ միջազգայնորեն ճանաչված միջնորդության ներքո 

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման 

բանակցություններում իրական առաջխաղացում ապահովելու համար: 

Հրադադարի ռեժիմի հաստատման 25-ամյակը վկայում է 1994-95թթ. 

համաձայնագրերի եռակողմ ձևաչափի իսկության և կենսունակության, 

ինչպես նաև հակամարտության տևական հանգուցալուծման նպատակով 

Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք ներգրավվածության անհրաժեշտության 

մասին։ 

2019թ. տեղի են ունեցել մի շարք հանդիպումներ, որոնց ընթացքում 

պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել խաղաղության հաստատման 

համար նպաստավոր միջավայր ձևավորելու և բնակչությանը խաղաղության 

նախապատրաստելու վերաբերյալ: 

Հաշվետու տարում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով 

ընդունվել է 8 հայտարարություն: Դեկտեմբերի 5-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների կողմից 

ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովի շրջանակներում ընդունվել է 

համամատեղ հայտարարություն:  

Փետրվարի 20-ին, մայիսի 27-ին, հոկտեմբերի 10-ին և 

հոկտեմբերի 29-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, 

Ստեֆան Վիսկոնտիին, Էնդրյու Շոֆերին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի 

անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին ընդունել է ՀՀ վարչապետ 

Նիկոլ Փաշինյանը: ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ մի շարք 

հանդիպումներ է ունեցել նաև Հայաստանի ԱԳ նախարարը Զոհրաբ 

Մնացականյանը: 

Հունվարի 16-ին Փարիզում տեղի ունեցել Զոհրաբ Մնացականյանի 

հանդիպումը Էլմար Մամեդյարովի հետ:  

Հունվարի 22-ին Դավոսում տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ 

Ալիևի ոչ պաշտոնական հանդիպումը: 

Մարտի 29-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 

նախաձեռնությամբ Վիեննայում կայացել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինյանի ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցությունները: 

Հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը վկայակոչել են Դուշանբեում 

ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, կարևորել հրադադարի ռեժիմի 

ամրապնդման ուղղությամբ քայլերի իրականացումն ու ուղիղ 
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հաղորդակցության մեխանիզմների բարելավումը: Զրուցակիցներն ընդգծել են 

հակամարտության խաղաղ կարգավորման հասնելու նպատակով 

նպաստավոր մթնոլորտ ձևավորելու և այդ ուղղությամբ շոշափելի քայլերի 

իրականացման կարևորությունը: Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 

իրականացնել մի շարք մարդասիրական միջոցառումներ: Հանդիպման 

արդյունքներով Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների և ԵԱՀԿ Մինսկի 

խմբի համանախագահների կողմից ընդունվել է համատեղ հայտարարություն: 

Ապրիլի 15-ին Մոսկվայում ռուսաստանյան կողմի նախաձեռնությամբ 

տեղի է ունեցել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ԱԳ նախարարներ 

Սերգեյ Լավրովի, Էլմար Մամեդյարովի և Զոհրաբ Մնացականյանի 

աշխատանքային հանդիպումը, որին միացել են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

համանախագահները և ԵԱՀԿ գործող նախագահի՝ Լեռնային Ղարաբաղի 

հարցով անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը: Նախարարները 

պատրաստակամություն են հայտնել գործնական միջոցներ ձեռնարկել 

մարդկանց միջև շփումների հաստատման ուղղությամբ, այդ թվում՝ ԶԼՄ-ների 

ներկայացուցիչների փոխադարձ այցելությունների միջոցով: Հանդիպման 

արդյունքներով ընդունվել է համատեղ հայտարարություն: 

Հունիսի 20-ին Վաշինգտոնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի 

մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ 

Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հերթական հանդիպումը, 

սակայն Ադրբեջանի կողմից հրադադարի շարունակական դատապարտելի 

խախտումները և սադրիչ գործողությունները, որոնք պատճառ էին դարձել 

մարդկային անդառնալի կորուստների և հանգեցրել շփման գծում իրավիճակի 

լուրջ լարմանը, ձևավորել էին հանդիպմանն ընդառաջ ոչ նպաստավոր 

միջավայր։ 

Հունիսի 28-ին Հայաստանի իշխանությունների և Հայաստանում 

ԿԽՄԿ պատվիրակության ներկայացուցիչներին է փոխանցվել 2017թ. հունիսի 

20-ին չբացահայտված պայմաններում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված ՀՀ 

քաղաքացի Զավեն Կարապետյանը: Հայաստանի Հանրապետությունն իր 

հերթին, հավատարիմ մնալով միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

նորմերին և իր ստանձնած միջազգային հանձնառություններին՝ Կարմիր խաչի 

միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) օժանդակությամբ և նրա հովանու ներքո, ՀՀ 

պետական սահմանը մարտի 16-ին ապօրինի հատած Ադրբեջանի քաղաքացի 

Էլվին Արիֆ Օղլու Իբրահիմովը հանձնվեց Ադրբեջանում ԿԽՄԿ 

պատվիրակության և Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչներին: 

Նույն օրը փոխանակումը ողջունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահը: 

Սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի 
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մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ 

Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ 

Սեպտեմբերի 26-ին ԱՄՆ աշխատանքային այցի շրջանակում 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ 

նստաշրջանին հանդես է եկել ելույթով՝ նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտության խաղաղ կարգավորումն առանցքային նշանակություն ունի 

մեր տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության համար: Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի 

Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար: 

Նոյեմբերի 17-ից 21-ը տեղի է ունեցել Հայաստանի, Արցախի և 

Ադրբեջանի ԶԼՄ ներկայացուցիչների փոխանակման ծրագիրը, ովքեր 

իրականացրել են համաժամանակյա այցելություն համապատասխանաբար 

Ադրբեջան, Հայաստան և Արցախ: Ծրագիրն իրականացվել է բոլոր կողմերի 

ակտիվ մասնակցությամբ՝ կառավարական մակարդակով, ծրագրին լիարժեք 

մասնակցություն է ունեցել նաև Արցախը, ինչը կարևոր է վստահության 

ամրապնդման միջոցառումների հաջողության համար: 

Դեկտեմբերի 4-ին Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական 

խորհրդաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ 

նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը և Էլմար Մամեդյարովը: Հանդիպումը 

անց է կացվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի 

(Ռուսաստան), Ստեֆան Վիսկոնտիի (Ֆրանսիա), Էնդրյու Շոֆերի (ԱՄՆ) և 

ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի 

միջնորդությամբ և մասնակցությամբ: Քննարկվել են հրադադարի 

ամրապնդման, վստահության ամրապնդման միջոցառումների 

իրականացման, ինչպես նաև հաջորդ տարվա սկզբին համատեղ աշխատանքը 

շարունակելու ծրագրերը, դիտարկվել է լրագրողների, հասարակությունների 

միջև ուղիղ ներգրավվածության շարունակման հնարավորությունը: ԼՂ 

խաղաղ կարգավորման գործընթացում ՀՀ դիրքորոշումը հստակորեն 

ներկայացվել է ՀՀ ԱԳ նախարարի ելույթում՝ ընդգծելով, որ Արցախի ժողովրդի 

ինքնորոշման անքակտելի իրավունքը հանդիսանում է խաղաղ կարգավորման 

հիմնարար սկզբունքը և հիմքը։  

Տարվա ընթացքում սերտ համագործակցություն է ծավալվել 

Հայաստանի և Արցախի ԱԳՆ-ների միջև, որը իրականացվել է Երևանում և 

Ստեփանակերտում տարբեր մակարդակներում պարբերական 

խորհրդակցությունների անցկացմամբ: Հուլիսի 5-ին Հայաստանի և Արցախի 

ԱԳ նախարարների կողմից ստորագրվել է Հայաստանի և Արցախի 

արտգործնախարարությունների միջև խորհրդակցությունների պլանը: 

Սեպտեմբերի 2-ին տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի և 

օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության 
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մարմինների ղեկավարների և Արցախի ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի միջև 

խորհրդակցություն՝ երկու ԱԳ նախարարների նախագահությամբ: 

3. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, 

դատապարտում և կանխարգելման օրակարգի առաջմղում 

2019թ. Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության 

առաջնահերթությունների շարքում շարունակել է մնալ Հայոց 

ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը և դատապարտումը, ինչպես նաև՝ 

Հայաստանի ակտիվ ներգրավվածությունը ցեղասպանությունների, 

մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելմանն ուղղված 

միջազգային հանրության ջանքերին: 

ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունները սփյուռքահայ 

համայնքային կազմակերպությունների հետ համատեղ կազմակերպել են 

ոգեկոչման միջոցառումներ` նվիրված Հայոց ցեղասպանության 104-րդ 

տարելիցին: 

Ապրիլի 10-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ստորագրել 

է ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր ճանաչելու 

մասին հրամանագիրը: 

Ապրիլի 10-ին Իտալիայի Պատգամավորների պալատն ընդունել է 

նախաձեռնություն, որով կոչ է անում Իտալիայի կառավարությանը ճանաչել 

Հայոց ցեղասպանությունը: 

Ապրիլի 26-ին Պորտուգալիայի խորհրդարանը դիրքորոշում է 

արտահայտել Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ` հիշատակելով 1․5 մլն 

անմեղ զոհերին: 

Հոկտեմբերի 30-ին ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է 

Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ԱՄՆ դիրքորոշումը հաստատող 

բանաձև:  

Դեկտեմբերի 12-ին ԱՄՆ Սենատի կողմից միաձայն ընդունվել է Հայոց 

ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձև: 

 

Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերակայությունների շարքում է 

եղել նաև կանխարգելման օրակարգի առաջմղումը:  

Ապրիլին տեղի է ունեցել ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այցը 

Ռուանդա, որի ընթացքում ԱԳ նախարարը մասնակցել է «Կվիբուկա 25»-ին՝ 
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Ռուանդայի թութսիների ցեղասպանության ոգեկոչման 25-ամյակին նվիրված 

միջոցառումներին։ 

Նոյեմբերի 13-ին ԱԳՆ աջակցությամբ Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարանում բացվել է Հայոց ցեղասպանության վերապրածների 

բանավոր պատմության կենտրոնը: 

Դեկտեմբերին Հայաստանը դարձել է «Զանգվածային 

ոճրագործությունների դեմ ուղղված գլոբալ գործունեություն» (GAAMAC) 

ցանցի գործընկեր պետություն: 

Դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում նշվել է Ցեղասպանության 

հանցագործության զոհերի հիշատակի ու արժանապատվության և այդ 

հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրը, որի շրջանակներում 

հարգանքի տուրք է մատուցվել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին՝ 

համապատասխան այցելությամբ Հայոց ցեղասպանության զոհերի 

հուշամալիր, Հոլոքոստի և ցեղասպանության զոհերի հուշարձան, եզդի 

ժողովրդի անմեղ զոհերի հուշարձան-կոթող և ասորի ժողովրդի 1915թ. անմեղ 

զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան։ 

ՄԱԿ հայաստանյան գրասենյակում Ցեղասպանության 

հանցագործության զոհերի հիշատակի միջազգային օրվան նվիրված 

միջոցառմանը ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդես է եկել 

ելույթով: Միջոցառման շրջանակներում տեղի է ունեցել նաև ՀՀ ԱԳ 

նախարարության և Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի կողմից 

հայտարարված «Ցեղասպանության կանխարգելում» թեմայով ելույթ-

շարադրությունների մրցույթի արդյունքների ամփոփումը:  

4. Ռուսաստանի Դաշնություն 

Հաշվետու տարում շարունակվել են բոլոր ուղղություններով հայ-

ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների և ռազմավարական 

գործընկերության հետագա ամրապնդմանն ու ընդլայնմանն ուղղված 

ջանքերը։ 

Տարին նշանավորվել է բարձր և բարձրագույն մակարդակներում 

քաղաքական ակտիվ երկխոսությամբ, տարածաշրջանային և միջազգային 

հարթակներում քայլերի համակարգմամբ, տարբեր բնագավառներում սերտ 

համագործակցությամբ, այդ թվում՝ ռազմաքաղաքական, տնտեսական, 

էներգետիկ՝ ներառյալ ատոմային էներգիայի, տրանսպորտի, արտակարգ 

իրավիճակների, ապակենտրոնացված, գյուղատնտեսության, մշակութային, 

հումանիտար և այլ ոլորտներում:  
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2019թ. ընթացքում երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով կայացել են ՀՀ 

վարչապետի՝ ՌԴ նախագահի և կառավարության նախագահի հետ մի շարք 

հանդիպումներ։ Հունիսի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում (Միջազգային 

տնտեսական համաժողովի շրջանակներում), հոկտեմբերի 1-ին Երևանում 

(Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի շրջանակներում) և 

հոկտեմբերի 11-ին Աշխաբադում (ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների 

խորհրդի նիստի շրջանակներում) ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել 

է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին: Հաշվետու տարվա ընթացքում 

վարչապետ Փաշինյանը 4 անգամ հանդիպել է ՌԴ կառավարության նախագահ 

Դմիտրի Մեդվեդևի հետ:  

Հուլիսի 7-ին Սլովակիայում կայացած ԵԱՀԿ ԱԳ նախարարների 

խորհրդի նիստի շրջանակներում տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանի և ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը: 

Նախարարները հանդիպել են նաև հոկտեմբերի 10-ին Աշխաբադում 

կայացած ԱՊՀ ԱԳ նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում: 

Նոյեմբերի 10-ից 11-ը կայացել է ՌԴ ԱԳ նախարարի պաշտոնական 

այցը Հայաստան, որի շրջանակներում ՌԴ ԱԳ նախարարը նաև 

դասախոսությամբ հանդես է եկել ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցի 

շրջանավարտների համար, ստորագրվել է արտաքին գործերի 

նախարարությունների միջև խորհրդակցությունների մասին 2020-2021թթ․ 

ծրագիրը: 

Ապրիլի 4-ին Մոսկվայում կայացել է հայ-ռուսական տնտեսական 

համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 19-րդ նիստը:  

Ծավալվել է ակտիվ միջխորհրդարանական համագործակցություն: 

Ազգային Ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը փետրվարին Մոսկվայում 

հանդիպել է ՌԴ Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահի հետ, 

ելույթով հանդես է եկել Դաշնության խորհրդի նիստին: Նոյեմբերի 6-ին 

Գյումրիում կայացել է ՀՀ ԱԺ և ՌԴ ԴԺ միջև համագործակցության 

միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական՝ 32-րդ նիստը: 

Ինտենսիվ են եղել միջգերատեսչական և միջտարածաշրջանային 

կապերը: Բազմաթիվ փոխայցելություններ են տեղի ունեցել տարբեր 

գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով։  

 

5. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 

Հաշվետու տարվա ընթացքում հայ-ամերիկյան բարեկամական 

գործընկերության զարգացումը կարևոր տեղ է զբաղեցրել Հայաստանի 
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արտաքին քաղաքական օրակարգում: 2019թ. ընթացքում պահպանվել է ԱՄՆ 

հետ տարբեր մակարդակներում ակտիվ երկխոսությունը: 

Մյունխենի անվտանգության 55-րդ գագաթաժողովի շրջանակներում 

փետրվարի 15-ին ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպել է ԱՄՆ 

Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ռոբերտ 

Մենենդեսի, իսկ փետրվարի 16-ին` ԱՄՆ Ազգային անվտանգության 

խորհրդի Եվրոպայի ու Ռուսաստանի հարցերով ավագ տնօրեն Ֆիոնա Հիլի 

հետ: 

Ապրիլի 18-ից 20-ը Հայաստանում էր ԱՄՆ ներկայացուցիչների 

պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնաժողովի (House 

Democracy Partnership) պատվիրակությունը: Մայիսի 7-ին Երևանում տեղի է 

ունեցել հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության անդրանիկ նիստը: 

Հունիսի 19-ից 20-ը ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է 

ԱՄՆ պետքարտուղարի՝ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալի 

պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի, ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական 

հարցերով տեղակալ Դեյվիդ Հեյլի, ԱՄՆ նախագահի անվտանգության 

հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ: ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի 

և Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերին 

նախարար Մնացականյանը հանդիպել է նաև հուլիսի 18-ին՝ Կրոնական 

ազատության հարցերով երկրորդ նախարարական համաժողովի, 

սեպտեմբերի 25-ին՝ ՄԱԿ-ի ԳԱ 74-րդ նստաշրջանի և դեկտեմբերի 6-ին՝ 

Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ նախարարական 26-րդ համաժողովի շրջանակներում: 

 

Սեպտեմբերի 11-ին ԱԳ նախարարը Երևանում ընդունել է ԱՄՆ 

պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Լորա Քուփերի գլխավորած 

պատվիրակությանը:  

 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ աշխատանքային այցի 

շրջանակներում սեպտեմբերի 23-ին ելույթ է ունեցել Լոս Անջելեսի Գրանդ 

Փարքում հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում: Այցի ընթացքում 

վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ 

Գարսեթիի, Կալիֆորնիայի փոխնահանգապետ Էլենի Կունալակիսի, Լոս 

Անջելես մարզի կառավարիչ Քեթրին Բարգերի, նահանգային սենատի անդամ 

Էնթոնի Պորտանտինոյի և Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամների և 

Կալիֆորնիայի հայ համայնքի կառույցների ղեկավարների հետ, ինչպես նաև 

այցելել է Սիլիկոնյան հովիտ: 
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Սեպտեմբերի 24-ին ԱԳ նախարար Մնացականյանը և Կալիֆորնիայի 

նահանգապետ Նյուսըմը Նյու Յորքում ստորագրել են Հայաստան-Կալիֆորնիա 

շրջանակային համաձայնագիրը: 

 

Սեպտեմբերի 25-ին Նյու Յորքում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 

հանդիպել է Կոլումբիայի համալսարանի ղեկավարության ու ուսանողների 

հետ և ելույթով հանդես եկել Աշխարհի առաջնորդների ֆորումում:  

 

Հոկտեմբերին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ՀՀ 

ժամանած ԱՄՆ կոնգրեսականներին: 

 

ԱՄՆ կառավարությունն ավելացրել է 2019թ. ՀՀ-ին հատկացվող 

օժանդակությունը շուրջ 40 տոկոսով՝ հասցնելով շուրջ 60 մլն ԱՄՆ դոլարի:  

6. Եվրոպական Միություն 

2019թ. ընթացքում շարունակվել են ակտիվ քայլեր ձեռնարկվել 

Եվրոպական Միության հետ տարբեր ոլորտներում համագործակցության 

ընդլայնման ուղղությամբ:  

Հունվարի 29-ին Երևան է այցելել ԵՄ հարևանության և ընդլայնման 

բանակցությունների հարցերով հանձնակատար Յոհաննես Հանը։ 

Փետրվարի 11-ին, հունիսի 26-ին և հոկտեմբերի 16-ից 17-ը 

Հայաստան է այցելել Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի 

հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը։ 

Մարտի 4-ից 6-ը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային 

այց է կատարել ԵՄ կառույցներ։ Վարչապետը հանդիպումներ է ունեցել 

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի, Եվրոպական 

խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և 

անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ 

Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ, ելույթ է ունեցել Եվրոպական խորհրդարանի 

արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ 

Մարտի 7-ին տեղի է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի 

փոխնախագահ, ԵՄ թվային միացյալ շուկայի հարցերով հանձնակատար 

Անդրուս Անսիպի այցը Հայաստան։ 

Հունիսի 13-ին Բրյուսելում տեղի է ունեցել ՀՀ-ԵՄ Գործընկերության 

խորհրդի երկրորդ նիստը՝ ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և ԵՄ 

բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի համանախագահությամբ։  
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Հուլիսի 10-ին ՀՀ նախագահը և վարչապետը ընդունել են 

տարածաշրջանային այցի շրջանակներում ՀՀ-ում գտնվող Եվրոպական 

խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին։ 

Սեպտեմբերի 19-ին տեղի է ունեցել Եվրոպական միության և 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

Հայաստանում մեկնարկած մասնավոր բաժնեմասնակցային ներդրումային 

ֆոնդի բացման արարողությունը: 

Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր 

2019թ. ՀԸԳՀ վավերացման համար անհրաժեշտ ներպետական 

ընթացակարգերի ավարտի մասին Եվրոպական խորհրդի և ԵՄ Խորհրդի 

Գլխավոր քարտուղարությանը հայտնել են՝ Միացյալ Թագավորությունը 

(հունվարի 18-ին), Ռումինիան (մարտի 4-ին), Ֆինլանդիան (մայիսի 

7-ին), Հունգարիան (մայիսի 21-ին), Սլովակիան (հունիսի 4-ին), 

Չեխիան (հուլիսի 5-ին), Կիպրոսը (հուլիսի 18-ին), Գերմանիան 

(օգոստոսի 23-ին) և Իռլանդիան (դեկտեմբերի 3-ին)։ 

Շվեդիան, Խորվաթիան, Սլովենիան և Բելգիան ևս ավարտին են 

հասցրել ՀԸԳՀ վավերացման համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը, սակայն 

համապատասխան տեղեկատվությունը դեռևս չի հրապարակվել ԵՄ Գլխավոր 

քարտուղարության կայքէջում։ Համաձայնագիրը վավերացվել է նաև 

Նիդերլանդների և Ֆրանսիայի խորհրդարանների կողմից։ 

Հունիսի 1-ին ՀՀ վարչապետի համապատասխան որոշմամբ 

հաստատվել է ՀԸԳՀ կիրարկման ճանապարհային քարտեզը։ 

 

Արևելյան գործընկերություն (ԱլԳ) 

Փետրվարի 8-ին ԱԳ նախարարը Տալինում մասնակցել է ԱլԳ 6-րդ 

տարեկան համաժողովին։ 

Փետրվարի 13-ին ՀՀ վարչապետը և ԱԳ նախարարը Երևանում 

ընդունել են ԵՄ անդամ երկրների ԱլԳ հարցերով հատուկ բանագնացներին։ 

Մայիսի 6-ին ԱԳ նախարարը մասնակցել է Բրատիսլավայում կայացած 

Վիշեգրադյան քառյակի և ԱլԳ երկրների արտաքին գործերի նախարարների 

ամենամյա հանդիպմանը։ 

Մայիսի 13-ից 14-ը Բրյուսելում ՀՀ վարչապետը և ԱԳ նախարարը 

մասնակցել են ԱլԳ 10-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ 
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Հուլիսի 11-ին ԱԳ նախարարը Թբիլիսիում մասնակցել է ԱլԳ 10-

ամյակին նվիրված Բաթումի 16-րդ միջազգային համաժողովին։ 

Հոկտեմբերի 9-ին Հայաստանը հյուրընկալել է ԱլԳ 10-ամյակին 

նվիրված «Living Smart-Empowering Youth» համաժողովը։  

Նոյեմբերի 5-6-ը ԱԳ նախարարը մասնակցել է Ստոկհոլմի 

նախարարական երկխոսության շրջանակներում ԱլԳ 10-ամյակին նվիրված 

միջոցառումներին։ 

Դեկտեմբերի 4-ին ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովի 

շրջանակներում ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Բրատիսլավայում 

մասնակցել է նորանշանակ ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Բորելի և ԱլԳ 

երկրների ԱԳ նախարարների հանդիպմանը: 

2019թ. զգալիորեն աճել է ԵՄ-ի կողմից Հայաստանին տրամադրվող 

ֆինանսական աջակցությունը. 2019թ. տարեկան գործողությունների ծրագրով 

նախատեսված 40 մլն եվրոյի չափով աջակցությանը հավելվել է լրացուցիչ 25 

մլն եվրո հովանոցային ֆոնդից:  

 

7. Հարևան երկրներ 

2019թ. շարունակվել են ակտիվ աշխատանքները Վրաստանի և Իրանի 

հետ սերտ համագործակցություն և առանձնահատուկ բարիդրացիական 

հարաբերություններ զարգացնելու ուղղությամբ, որոնք զերծ են 

աշխարհաքաղաքական ազդեցություններից: 

7.1. Վրաստան 

Հաշվետու տարում հայ-վրացական բարիդրացիական 

հարաբերությունները շարունակել են զարգանալ փոխադարձ 

հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում: Տարվա ընթացքում տեղի 

են ունեցել մի շարք բարձրաստիճան փոխայցելություններ: 

Հունվարի 15-ին և մարտի 24-ին համապատասխանաբար 

Բոլնիսիում (Վրաստան) և Ենոքավանում (Հայաստան) տեղի են ունեցել 

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Վրաստանի վարչապետ 

Մամուկա Բախտաձեի ոչ պաշտոնական հանդիպումները։ 

Մարտի 13-ից 14-ը տեղի է ունեցել Վրաստանի նախագահ Սալոմե 

Զուրաբիշվիլիի պաշտոնական այցը Հայաստան։  

Հոկտեմբերի 15-ին տեղի է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Գիորգի 

Գախարիայի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Այցի շրջանակներում տեղի է 
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ունեցել նաև ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Վրաստանի ԱԳ 

նախարար Դավիդ Զալկալիանիի երկկողմ հանդիպումը։ 

Հուլիսի 24-ից 25-ը տեղի է ունեցել ՀՀ արտաքին գործերի նախարար 

Զոհրաբ Մնացականյանի պաշտոնական այցը Վրաստան, որի շրջանակներում 

կայացել են Զոհրաբ Մնացականյանի բանակցությունները Վրաստանի 

արտաքին գործերի նախարար Դավիդ Զալկալիանիի հետ։ ՀՀ ԱԳ նախարարը 

հանդիպումներ է ունեցել նաև Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի 

ու խորհրդարանի նախագահ Արչիլ Թալակվաձեի հետ։ 

Հունիսի 26-ից 27-ը Երևանում անցկացվել է հայ-վրացական 

միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական 10-րդ նիստը, որի արդյունքում 

ստորագրվել է 10-րդ նիստի արձանագրությունը։ Հունիսի 28-ին 

հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում Դիլիջանում անցկացվել է հայ-

վրացական գործարար համաժողով: Նիստի ընթացքում քննարկվել է երկու 

երկրները կապող ճանապարհների վիճակի բարելավման հարցը: 2019թ. 

վրացական կողմն ավարտել է Հայաստանի սահմանից Նինոծմինդա տանող 

մոտ 23 կմ ճանապարհի 15 կմ հատվածի վերանորոգման աշխատանքները, 

մնացած 7,5 կմ հատվածի վերանորոգման աշխատանքները շարունակվելու են 

2020թ.: 2019-2020թթ. նախատեսվում է իրականացնել նաև Սափարլո-

Գուգութի-Հայաստանի սահման 14 կմ ճանապարհահատվածի վերանորոգման 

աշխատանքներ։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Հայաստան-

Վրաստան էլեկտրահաղորդման նոր գծի շինարարության, կրթության 

ոլորտում հայ-վրացական համատեղ աշխատանքային խմբի ձևավորման, 

ինչպես նաև՝ երկկողմ օրակարգի տարբեր այլ ոլորտներում 

համագործակցության վերաբերյալ։ 

Շարունակվել են ակտիվ շփումները գերատեսչությունների 

ղեկավարների մակարդակով: 

 

7.2. Իրանի Իսլամական Հանրապետություն 

2019թ. շարունակվել են ջանքեր գործադրվել` ուղղված ԻԻՀ հետ 

բարիդրացիական փոխշահավետ համագործակցության խորացմանը: 

Փետրվարի 16-ին Մյունխենում տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԳ նախարար 

Մնացականյանի և ԻԻՀ ԱԳ նախարար Զարիֆի հանդիպումը, որի ընթացքում 

քննարկվել է հայ-իրանական բարիդրացիական հարաբերություններին 

առնչվող հարցերի լայն շրջանակ՝ որպես համագործակցության կարևոր 

ուղղություններ առանձնացնելով առևտրատնտեսական, էներգետիկ, 

տրանսպորտի, զբոսաշրջության ոլորտները: 

 



26 

Փետրվարի 27-ից 28-ը Իրան պաշտոնական այց է կատարել ՀՀ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: Այցի շրջանակներում հանդիպումներ են տեղի 

ունեցել ԻԻՀ հոգևոր առաջնորդի, ԻԻՀ նախագահի և ԻԻՀ Մեջլիսի նախագահի 

հետ, Թեհրանի և Սպահանի հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ: Այցի 

շրջանակներում ստորագրվել է երկու հուշագիր՝ ՀՀ Տնտեսական զարգացման 

և ներդրումների նախարարության և ԻԻՀ Ազատ առևտրի, արդյունաբերական 

և հատուկ տնտեսական գոտիների գերագույն խորհրդի և ԻԻՀ 

արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարության միջև: 

Հուլիսի 1-ից 2-ը Թեհրանում կազմակերպվել է հայ-իրանական 

միջկառավարական հանձնաժողովի 16-րդ նիստը։ Նիստի արդյունքներն 

ամփոփվել են Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական 

Հանրապետության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 

տասնվեցերորդ նիստի մասին փոխըմբռնման հուշագրում։ 

Հոկտեմբերի 1-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով ԵԱՏՄ 

բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով կայացել է ԻԻՀ 

նախագահ Հասան Ռոհանիի այցը Հայաստան: ՀՀ նախագահի և ՀՀ 

վարչապետի հետ երկկողմ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են մի շարք 

օրակարգային հարցեր: Վարչապետի հետ հանդիպմանը ԻԻՀ նախագահ 

Հասան Ռոհանին ընդգծել է երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների աճի 

կարևորությունը և հավելել, որ իրենք պատրաստակամ են քննարկել նաև 

Մեղրիի ՀԷԿ-ի կառուցման ծրագրի իրականացման գործընթացը, երկկողմ 

կապիտալ ներդրումների, ազատ առևտրի գոտիների միջոցով ընդլայնել 

առևտրաշրջանառության ծավալները: 

Հաշվետու տարում կայացել են նաև տարբեր գերատեսչությունների 

ղեկավարների մակարդակով հանդիպումներ: 

2019թ. կայացած միջկառավարական հանձնաժողովի ընթացքում 

համաձայնություն է ձեռք բերվել մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը ավարտել 

Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի և «Նորավան» ենթակայանի 

շահագործման հանձնումը։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել 10-ից 15 տարվա 

ընթացքում գնել Մեղրի ՀԷԿ-ի արտադրած էլեկտրաէներգիայի ամբողջ ծավալը 

համաձայնեցված գնով։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Ագարակի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատի առաջին պոչամբարի շրջանառու 

համակարգի շահագործումը մեկնարկել մինչև 2021թ․  առաջին եռամսյակը, և 

որոշվել է, որ կոմբինատի պոչամբարների վթարային ելքերից հնարավորինս 

կանխվի կեղտաջրերի մուտքն Արաքս գետ։ 
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7.3. Թուրքիա  

2019թ․  հայ-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում դրական 

տեղաշարժ չի դիտվել Թուրքիայի Հանրապետության (ԹՀ) 

ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով։ 

Հաշվետու տարում Հայաստանի իշխանությունները վերահաստատել են 

հայկական կողմի դիրքորոշումը՝ Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների 

դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 

պատրաստակամության մասին՝ նշելով, որ Հայոց ցեղասպանության 

միջազգային ճանաչումը ՀՀ չի համարում ԹՀ հետ հարաբերությունների համար 

նախապայման և այդ ճանաչումը կարևոր գործընթաց է 

ցեղասպանությունների գլոբալ կանխարգելման համատեքստում։ 

Սակայն, Թուրքիան շարունակում է վարել Հայաստանի շրջափակման և 

հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների կարգավորումը ԼՂ հարցով 

պայմանավորելու քաղաքականություն, շարունակում է հանդես գալ 

հակահայկական բանաձևերի ընդունման նախաձեռնություններով և ոչ 

կառուցողական հայտարարություններով։ 

Թուրքիայի կողմից Հայաստանի հետ հարաբերությունների 

հաստատման մերժումը, Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը, Հայոց 

ցեղասպանության շարունակական ժխտումը, իսկ վերջին շրջանում արդեն 

ցեղասպան գործողությունների արդարացումը, Ադրբեջանին ղարաբաղյան 

հակամարտության շրջանակում անվերապահ և բացահայտ աջակցությունը 

ստեղծում են Հայաստանի համար անվտանգության լուրջ սպառնալիք, որին 

շարունակաբար դիմակայելու անհրաժեշտությունը պայմանավորում է 

տարածաշրջանային անվտանգության պահպանմանն ուղղված Հայաստանի 

քաղաքականությունը, այդ թվում՝ արտաքին քաղաքական 

առաջնահերթությունների մասով: 

 

8. Եվրասիական տարածաշրջանի երկրներ 

Հաշվետու տարում շարունակվել են քայլեր ձեռնարկվել Հայաստանի և 

Եվրասիական տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունների հետագա 

զարգացման ուղղությամբ: 

Մարտի 25-ին ՀՀ Ազգային ժողովում ձևավորվել է Հայաստան-

Ղազախստան բարեկամական խումբ: Մայիսի 16-ին Նուր-Սուլթանի 

տնտեսական 12-րդ համաժողովի շրջանակում տեղի են ունեցել ՀՀ նախագահ 

Արմեն Սարգսյանի երկկողմ հանդիպումները ՂՀ նախագահի, Սենատի 

նախագահի, ՂՀ վարչապետի և այլ պաշտոնատար անձանց հետ: Մայիսի 28-

ից 29-ը ՀՀ վարչապետը, ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստի 
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շրջանակներում, Նուր-Սուլթանում երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել ՂՀ 

նախագահի, ՂՀ առաջին նախագահի, ինչպես նաև՝ տեղի հայ գործարար 

շրջանակների հետ: Սեպտեմբերի 19-ին Վայոց ձորի Եղեգնաձոր քաղաքում 

բացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ղազախստանի 

Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսությունը: Սեպտեմբերի 23-ին 

տեղի է ունեցել ՀՀ Աժ նախագահ Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային այցը 

Ղազախստան: Հոկտեմբերի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած Եվրասիական 

տնտեսական միության Բարձրագույն խորհրդի նիստի շրջանակներում 

կայացել է ՀՀ վարչապետի և Ղազախստանի նախագահի երկկողմ 

հանդիպումը: Նոյեմբերի 14-ին կայացել է ՂՀ խորհրդարանի Սենատի 

նախագահ Դարիգա Նազարբաևայի գլխավորած պատվիրակության այցը 

Երևան: 

Մայիսի 20-ին Ուկրաինայի նախագահի երդմնակալության 

արարողությանը մասնակցել է ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի 

գլխավորած պատվիրակությունը։ 

Ապրիլի 30-ին Երևանում կայացած Եվրասիական միջկառավարական 

խորհրդի նիստին մասնակցել է Բելառուսի վարչապետ Սերգեյ Ռումասի 

գլխավորած պատվիրակությունը: Մայիսի 15-ից 18-ը Երևանում անցկացվել 

են Բելառուսի մշակույթի օրեր։ Հունիսի 7-ից 15-ը Հայաստան է այցելել 

Բելառուսի ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ, Մինսկի և Զոսլավսկի մետրոպոլիտ 

Պավելը: Հունիսի 21-ին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և ԿԳՄՍ 

նախարար Արայիկ Հարությունյանը մասնակցել են Մինսկում անցկացված 2-

րդ Եվրոպական խաղերի բացման արարողությանը: Հունիսի 30-ին ՀՀ 

նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Բելառուսի 

Հանրապետություն՝ մասնակցելու 2-րդ Եվրոպական խաղերի փակման 

արարողությանը: Այցի շրջանակում նախագահ Սարգսյանը հանդիպում է 

ունեցել է Բելառուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հետ: 

Մայիսի 30-ին ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հանդիպում է 

ունեցել Թուրքմենստանի նախագահի հետ։ Հունիսի 1-ին Աշխաբադում 

Հայաստանի և Թուրքմենստանի ԱԳ նախարարությունների միջև անցկացվել 

են քաղաքական, իսկ հունիսի 6-ից 7-ը Երևանում՝ հյուպատոսական 

խորհրդատվություններ: Ակտիվ են եղել Հայաստան-Թուրքմենստան 

միջգերատեսչական շփումները: Հոկտեմբերի 9-ին ԱՊՀ արտաքին գործերի 

նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում, տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԳ նախարար 

Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Թուրքմենստանի ԱԳ նախարար Ռաշիդ 

Մերեդովի հետ: Հոկտեմբերի 11-ին կայացել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինյանի հանդիպումը Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի 

Բերդիմուհամեդովի հետ։ Նոյեմբերի 5-ից 7-ը Թուրքմենստանում 

անցկացվել են Հայաստանի մշակույթի օրեր: 
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Օգոստոսի 9-ին Եվրասիական տնտեսական միության երկրների 

կառավարությունների ղեկավարների հերթական նիստի շրջանակներում ՀՀ 

վարչապետը հանդիպում է ունեցել Ղրղզստանի նախագահ Սորոնբայ 

Ժեենբեկովի հետ: Վերոնշյալ այցի ընթացքում ստորագրվել է և այժմ 

վավերացման փուլում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ղրղզստանի կառավարության միջև եկամուտների և գույքի 

կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին 

համաձայնագիրը: Նոյեմբերի 28-ին աշխատանքային այցով Բիշքեկում 

գտնվող վարչապետ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Ղրղզստանի 

նախագահի հետ: 

Սեպտեմբերի 6-ին Երևանում բացվել է Մոլդովայի 

Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսությունը: Ուշադրություն է 

դարձվել երկկողմ ու բազմակողմ ձևաչափերում հայ-մոլդովական 

միջպետական երկխոսության աշխուժացմանը։ Հոկտեմբերի 1-ին Երևանում 

կայացած Եվրասիական տնտեսական միության Բարձրագույն խորհրդի նիստի 

շրջանակներում, տեղի է ունեցել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 

հանդիպումը Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնի հետ: 

Հոկտեմբերի 23-ին Տոկիոյում՝ Ճապոնիայի կայսեր գահակալության 

արարողության շրջանակներում, կայացել է ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի 

հանդիպումը Ուզբեկստանի Օլի Մաժլիսի (խորհրդարանի) Սենատի 

նախագահ Տանզիլա Նարբաևայի հետ: 

Նոյեմբերի 4-ին ՀԱՊԿ Խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ 

լիագումար նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանած 

Տաջիկստանի խորհրդարանի նախագահ Շուքուրջոն Զուխուրովը հանդիպել 

է ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ: 

 

9. Եվրոպական երկրներ 

Եվրոպական երկրների հետ համագործակցության խորացումն ու 

զարգացումը շարունակել է հանդիսանալ ՀՀ արտաքին քաղաքականության 

կարևոր ուղղություն: 

Հունվարի 28-ին Դավոսի միջազգային տնտեսական 

համաժողովի շրջանակներում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում 

է ունեցել Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցի, Նիդերլանդների 

Թագավորության վարչապետ Մարկ Ռուտեի, Շվեյցարիայի 

Համադաշնության նախագահ Ուելի Մաուրերի հետ: 

Հունվարի 31-ից փետրվարի 2-ը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 

պաշտոնական այցով եղել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում։ 
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Կայացել են հանդիպումներ ԳԴՀ բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Այցի 

ընթացքում ստորագրվել են Մտադրությունների մասին հուշագիր` 

տեղեկատական տեխնոլոգիաների ոլորտում հայաստանյան և գերմանական 

բիզնես ասոցիացիաների միջև համագործակցության վերաբերյալ, ինչպես 

նաև Քյոլնի տեխնիկական համալսարանի և Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական ինստիտուտի միջև համագործակցության մասին 

հուշագիր: 

Փետրվարի 6-ին աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող ՀՀ 

նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի 

հասարակական, գործարար ու մշակութային շրջանակների ղեկավարների 

հետ՝ քննարկելու հայ-ֆրանսիական համագործակցության 

հնարավորություններն ու հեռանկարներն այդ ոլորտներում։ Ապրիլի 16-ից 

17-ը պաշտոնական այցով Ֆրանսիա է մեկնել ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանը, որտեղ հանդիպել է Ֆրանսիայի` Եվրոպայի և արտաքին 

հարաբերությունների նախարար Ժան-Իվ լը Դրիանի հետ։ Նոյեմբերի 12-ին 

Փարիզյան խաղաղության ֆորումի շրջանակներում կայացել է ՀՀ վարչապետ 

Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի 

հետ։ 

Փետրվարի 7-ից 8-ը ՀՀ ԱԳ նախարար Մնացականյանը պաշտոնական 

այցով գտնվել է Էստոնիայում։ Այցի ընթացքում նախարարը հանդիպումներ 

է ունեցել Էստոնիայի վարչապետի, ԱԳ նախարարի և այլ բարձրաստիճան 

պաշտոնյաների հետ։ Հոկտեմբերի 21-ին աշխատանքային այցով 

Ճապոնիայում գտնվող ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է 

Էստոնիայի Հանրապետության նախագահ Կերստի Կալյուլայդի հետ: 

Փետրվարի 13-ին Երևանում կայացել է ԱԳ նախարար 

Մնացականյանի հանդիպումը Կիպրոսի պաշտպանության նախարար 

Սավաս Անգելիդիսի հետ։ Փետրվարի 17-ին Մյունխենի անվտանգության 

համաժողովի շրջանակներում ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

հանդիպել է Կիպրոսի ԱԳ նախարար Նիկոս Խրիստոդուլիդեսի հետ։ Ապրիլի 

6-ից 10-ը Դոհայում Միջխորհրդարանական միության 140-րդ վեհաժողովի 

շրջանակներում տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի 

հանդիպումը Կիպրոսի Ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Դեմետրիս 

Սիլուրիսի հետ, իսկ հուլիսի 3-ից 6-ը կայացել է ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ 

Միրզոյանի պաշտոնական այցը Կիպրոս։ 

Փետրվարի 15-ին Մյունխենի անվտանգության միջազգային 

համաժողովի շրջանակներում կայացել է ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանի հանդիպումը Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի և 

Ամերիկայի հարցերով պետնախարար Ալան Դանքնի հետ: Հուլիսի 30-ին ոչ 

պաշտոնական այցով ՄԹ-ում գտնվող ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը 
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հանդիպել է ՄԹ Եվրոպայի և Ամերիկայի հարցերով պետնախարար Քրիստոֆեր 

Պինչերի հետ։ Հոկտեմբերի 21-ին Լոնդոն կատարած աշխատանքային այցի 

շրջանակներում կայացել են ՀՀ ԱԳ նախարարի հանդիպումները ՄԹ Եվրոպայի 

և Ամերիկայի հարցերով պետնախարար Քրիստոֆեր Պինչերի և ԱԳ 

նախարարության մշտական քարտուղար Սայմոն ՄքԴոնալդի հետ: 

Փետրվարի 15-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի 

շրջանակներում տեղի է ունեցել ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումն 

Ալբանիայի նախագահ Իլիր Մետայի հետ։ Դեկտեմբերի 5-ին 

Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ նախարարական հանդիպմանը ՀՀ ԱԳ նախարար 

Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպում է ունեցել Ալբանիայի Եվրոպայի և ԱԳ 

նախարարի պաշտոնակատար Գենտ Ցակայի հետ։ 

Փետրվարին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի 

շրջանակներում կայացել է ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի 

հանդիպումը Մալթայի իր գործընկերոջ՝ Կարմելո Աբելայի հետ: Հանդիպմանը 

կողմերը ստորագրել են «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության և Մալթայի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության միջև քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու 

մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը: Հունիսի 27-ին Մալթայի արտաքին 

գործերի և առևտրի խթանման նախարար Կարմելո Աբելան աշխատանքային 

այցով Հայաստանում է գտնվել, ում նախարար Մնացականյանը հանդիպել է 

նաև սեպտեմբերի 24-ին Նյու Յորքում՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ 

նստաշրջանի շրջանակում: Հանդիպմանը կողմերը ստորագրել են 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մալթայի 

Հանրապետության կառավարության միջև եկամուտի կրկնակի հարկումը 

բացառելու և հարկեր չվճարելն ու հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» 

համաձայնագիրը: 

Փետրվարի 17-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի 

շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը հանդիպել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդար Վուչիչի հետ։ 

Սեպտեմբերի 25-ին ՄԱԿ ԳԱ 74-րդ նստաշրջանի շրջանակներում ԱԳ 

նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպել է Սերբիայի ԱԳ նախարար 

Իվիցա Դաչիչի հետ: Հոկտեմբերի 3-ից 5-ը կայացել է ՀՀ նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի պաշտոնական այցը Սերբիա: Հոկտեմբերի 10-ին կայացել է 

Սերբիայի ԱԳՆ գլխավոր քարտուղար Վելյկո Օդալովիչի աշխատանքային այցը 

Հայաստան: Հոկտեմբերի 22-ին Ճապոնիա կատարած աշխատանքային 

այցի շրջանակում ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Սերբիայի 

վարչապետ Անա Բռնաբիչի հետ: Հոկտեմբերի 25-ին Սերբիայի 

կառավարությունը միակողմանի որոշում է ընդունել՝ վերացնելու սովորական 

անձնագրեր կրող ՀՀ քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրի պահանջը։ 
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Ըստ երկրի գործող կարգի՝ որոշումն ուժի մեջ է մտել ս․թ․ նոյեմբերի 2-ին։ 

Որոշման համաձայն՝ ՀՀ քաղաքացիները կարող են Սերբիայի 

Հանրապետության տարածքում առանց մուտքի արտոնագրի պահանջի մնալ 

առավելագույնը 90 օր ժամկետով՝ 180 օրվա ընթացքում։ 2019թ. Սերբիայի 

կառավարությունը ՀՀ-ում Սերբիայի դեսպանություն բացելու վերաբերյալ 

որոշում է կայացրել:  

Մյունխենի անվտանգության միջազգային համաժողովի 

շրջանակներում ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպումներ է 

ունեցել ԳԴՀ կանցլերի արտաքին քաղաքականության հարցերով 

խորհրդական Յան Հեքերի, Նիդերլանդների Թագավորության ԱԳ 

նախարար Ստեֆ Բլոկի, Լիխտենշտայնի Իշխանապետության ԱԳ, 

մշակույթի և արդարադատության նախարար Աուրելիա Ֆրիքի, Խորվաթիայի 

ԱԳ նախարար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչի, Բելգիայի ԱԳ նախարար Դիդիե 

Ռեյնդերսի և մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց հետ:  

Մարտի 3-ին ՀՀ վարչապետ Փաշինյանն աշխատանքային այցով 

մեկնել է Բրյուսել, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել երկրի ղեկավարության և 

Եվրախորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ։ 

Մարտի 13-ին Հայաստան էր ժամանել ԵԱՀԿ գործող նախագահ, 

Սլովակիայի արտաքին և եվրոպական գործերի նախարար Միրոսլավ 

Լայչակը: Վերջինս հայտարարել է, որ Սլովակիայի կառավարությունը որոշում 

է կայացրել դեսպանություն բացել Երևանում: Նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանը հանդիպել է Սլովակիայի արտաքին և եվրոպական գործերի 

նախարարին նաև սեպտեմբերին Նյու Յորքում՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր 

Ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի շրջանակներում և՝ դեկտեմբերին 

Բրատիսլավայում՝ ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի շրջանակներում: 

Մարտի 13-ին Երևանում տեղի է ունեցել Առևտրատնտեսական և 

գիտատեխնիկական համագործակցության հարցերով հայ-բուլղարական 

միջկառավարական հանձնաժողովի 8-րդ նիստը։ Հունիսի 7-ին Սանկտ 

Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Բուլղարիայի նախագահ 

Ռումեն Ռադևի հետ: Հոկտեմբերի 6-ից 9-ը «WCIT 2019» ՏՏ 23-րդ 

համաշխարհային համաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան էր 

ժամանել Բուլղարիայի Հանրապետության փոխվարչապետ Մարիանա 

Նիկոլովան: Սեպտեմբերի 28-ին կայացել է Բուլղարիայի ԱԳ նախարար 

Եկատերինա Զախարիևայի պաշտոնական այցը Հայաստան: Այցի ընթացքում 

ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և 

Բուլղարիայի Հանրապետության Կառավարության միջև Հայաստանի 

Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև՝ առանց թույլտվության 

բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիա) մասին համաձայնագրի 
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կիրարկման մասին» արձանագրությունը և «Հայաստանի Հանրապետության 

Կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության Կառավարության միջև 

միջազգային ավտոմոբիլային ուղևորափոխադրումների և 

բեռնափոխադրումների մասին» համաձայնագիրը: 

Մարտի 21-ին Երևանում կայացել է ՀՀ ԱԳ նախարարի հանդիպումը 

Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության նախարար 

Փիթեր Էրիքսոնի հետ։ Հուլիսի 9-ին Սլովակիայում անցկացված ԵԱՀԿ ոչ 

պաշտոնական նախարարական հանդիպման շրջանակներում կայացել է 

նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Շվեդիայի ԱԳ նախարար 

Մարգոտ Վալստրյոմի հետ։ Նոյեմբերի 4-ից 6-ը ՀՀ ԱԳ նախարար 

Մնացականյանի Ստոկհոլմ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում 

կայացել են երկկողմ հանդիպումներ Շվեդիայի ԱԳ նախարար Ան Լինդեի և 

Միջազգային զարգացման համագործակցության նախարար Փիթեր Էրիքսոնի 

հետ։ Այցի շրջանակներում ստորագրվել է SIDA-ի՝ Շվեդիայի միջազգային 

զարգացման համագործակցության գործակալության կողմից ներկայացված 

Շվեդիայի և ՀՀ-ի միջև համագործակցության զարգացման վերաբերյալ 

համաձայնագիրը: 

Ապրիլի 3-ին մեկնարկել է Բուխարեստ-Երևան-Բուխարեստ ուղիղ 

չվերթը, որն իրականացվում է Ռումինիայի ազգային ավիափոխադրող 

«TAROM» ընկերության կողմից շաբաթական երեք անգամ: Ապրիլի 4-ին 

Երևանում տեղի է ունեցել ԱլԳ 10-ամյակին նվիրված համաժողով, որը 

կազմակերպել էին ՀՀ ԱԳՆ-ն ու ՀՀ-ում Ռումինիայի դեսպանությունը: 

Սեպտեմբերին Ռումինիայի խորհրդարանի երկու պալատներն ընդունել են 

«Հոկտեմբերի 12-ը Ռումինիայում Հայոց լեզվի, այբուբենի և մշակույթի օր 

հռչակելու մասին» օրենքը, որը Ռումինիայի նախագահը ստորագրել է 

հոկտեմբերի 11-ին: Սեպտեմբերի 26-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի ԳԱ 74-րդ 

նիստի շրջանակներում ՀՀ ԱԳ նախարար Մնացականյանը հանդիպել է 

Ռումինիայի ԱԳ նախարար Տեոդոր-Վիորել Մելեշկանուին: Հոկտեմբերի 

28-ից 30-ը ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով Հայաստան է այցելել 

Ռումինիայի արքայազն Ռադուն: Հունվարին Դավոսի տնտեսական ֆորումի 

շրջանակներում կայացել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Լեհաստանի 

վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկիի հանդիպումը: 

Ապրիլի 7-ից 9-ը ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային 

այցով գտնվել է Պորտուգալիայում: 

Ապրիլի 9-ին Երևանում ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության 

և Չեխիայի Հանրապետության միջև ռազմատեխնիկական 

համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Սեպտեմբերի 24-ին ԱՄՆ 

աշխատանքային այցի շրջանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի 

կենտրոնակայանում հանդիպել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ։ 
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Մայիս 12-ից 13-ը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ՀՀ ԱԳ նախարար 

Զոհրաբ Մնացականյանն աշխատանքային այցով եղել են 

Լյուքսեմբուրգում։ Կայացել են հանդիպումներ Լյուքսեմբուրգի 

կառավարության ղեկավար Քսավյե Բեթելի, Պատգամավորների պալատի 

նախագահ Ֆերնան Էտգենի հետ։ 

Մայիսի 13-ին աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող ՀՀ ԱԳ 

նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպել է Իռլանդիայի ԱԳ նախարար 

Սայմոն Քովենիի հետ։ 

Մայիսի 21-ին Վարշավայում ստորագրվել է «Հայաստանի 

Հանրապետության Կառավարության և Լեհաստանի Հանրապետության 

Կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական 

միության միջև՝ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման 

մասին համաձայնագրի կիրարկման մասին» արձանագրությունը: Հունիսի 5-

ից 6-ը կայացել է ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած 

պատվիրակության այցը Լեհաստան՝ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 

պետությունների խորհրդարանների նախագահների 4-րդ գագաթաժողովին 

մասնակցելու նպատակով: Դեկտեմբերին ԱԳ նախարար Մնացականյանը և 

ԼՀ ԱԳ նախարար Յացեկ Չապուտովիչը հանդիպել են Միլանում՝ ԵԱՀԿ 

նախարարական խորհրդի շրջանակներում: 

Հունիսի 4-ին Աթենքում տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանի հանդիպումը Հունաստանի ԱԳ նախարար Յորգոս 

Կատրուգալոսի հետ։ Հուլիսի 18-ին Վաշինգտոնում անցկացված Կրոնական 

ազատության նախարարական համաժողովի շրջանակներում կայացել է ԱԳ 

նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Հունաստանի ԱԳ նախարար 

Նիկոս Դենդիասի հետ։ Սեպտեմբերի 25-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր 

ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի շրջանակներում տեղի է ունեցել ՀՀ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Հունաստանի վարչապետ 

Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ, իսկ նոյեմբերի 5-ից 6-ը տեղի է ունեցել 

Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիոս Պավլոպուլոսի պաշտոնական այցը 

Հայաստան։ 

Հունիսի 4-ին Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս եռակողմ 

համագործակցության շրջանակներում Նիկոսիայում տեղի է ունեցել 

Հայաստանի, Հունաստանի և Կիպրոսի ԱԳ նախարարների առաջին եռակողմ 

հանդիպումը։ Հանդիպման ավարտին ընդունվել է համատեղ 

հայտարարություն։ Սա պատմական, քաղաքակրթական արժեքների վրա 

հիմնված բարեկամություն է, որը, բոլոր մասնակիցների ջանքերի շնորհիվ, 

պետք է վերածվի գործնական համագործակցության՝ միտված 

տարածաշրջանային խաղաղությանը, կայունությանը և 

համագործակցությանը: Սեպտեմբերի 25-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր 

https://www.facebook.com/hashtag/%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJD222NlV_TvWrbL53pRTucE0gY6H5NwsSAV8R_o4p6aka1YCXeKr09cJJIIHpsFXr758VatoYgfs7r2HbNnEPPwjxbaOtppjn4wS0QJ7O7gEBInpkzQfP5Z7WI-Elhxk26vIMubnXIWTQl2QZrg5YPvLycG03ME8zVQmZzKsKByfqEgN2HT-JFCuU3JNrPVidZzB4BA5tHxGnjMq9a84fK_abu7lmmfFZ9674hr4l8AXzVyjI1g--H80SdcGHQrgBYNawzGNFuZHciJjj_LVImmd2EaT2UCIo0tiD1vbSBQc1aelnDSgjWOMdwhIom7MZgyrevbXu8VEM5C29dpBes2_Su7ky6BaWPVkYNkrcAuaJooEOevfM5V2fEU6lSHEsVRs1mbiWB0XObbv5o9CqDZxmftgOOByJiiaJQFL5ydG0-h_0ig1_NM5COX65_RX2M60Vlv-Xk10AcyQ_JuAW3IQzdnQ09HuTNtatPJorV_WFMZ2uRixwN2rs&__tn__=%2ANKH-R
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ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի շրջանակներում տեղի է ունեցել Հայաստանի, 

Հունաստանի և Կիպրոսի ԱԳ նախարարների երկրորդ եռակողմ հանդիպումը։ 

2020թ․ Երևանում տեղի կունենա Կիպրոս-Հայաստան-Հունաստան ձևաչափով 

գագաթաժողով: 

Հունիսի 24-ից 29-ը կայացել է ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը 

աշխատանքային այցը Շվեյցարիա։ Այցի շրջանակներում ՀՀ նախագահը 

մասնակցել է «Crans Montana» համաժողովին, որտեղ արժանացել է «Prix de la 

Fondation 2019» մրցանակին։ 

Սեպտեմբերի 16-ից 17-ը ԱԳ նախարար Մնացականյանը 

պաշտոնական այցով գտնվել է Լիտվայում, որի ընթացքում հանդիպումներ 

է ունեցել Լիտվայի ԱԳ նախարար Լինաս Լինկևիչուսի, Լիտվայի վարչապետ 

Սաուլիուս Սկվերնելիսի, Լիտվայի խորհրդարանի (Սեյմաս) խոսնակ 

Վիկտորաս Պրանցկետիսի, Լիտվայի խորհրդարանի (Սեյմաս) Հայաստանի 

հետ բարեկամության խմբի և Լիտվայի էկոնոմիկայի և նորարարության 

նախարարի տեղակալ Գինտարաս Վիլդայի հետ։ 

Սեպտեմբերի 17-ից 18-ը ՀՀ ԱԳ նախարար Մնացականյանը 

պաշտոնական այցով գտնվել է Լատվիայում, որի ընթացքում 

հանդիպումներ է ունեցել Լատվիայի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարար էդգարս Ռինկևվիչսի, Լատվիայի նախագահ Էգիլս Լևիթսի, 

Լատվիայի խորհրդարանի (Սեյմաս) խոսնակ Ինարա Մուրնիեցեի, Լատվիայի 

փոխվարչապետ, պաշտպանության նախարար Արտիս Պաբրիկսի և 

խորհրդարանի Հայաստանի հետ բարեկամության խմբի հետ: 

Սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանն 

աշխատանքային այցով գտնվել է Իտալիայում: Նոյեմբերի 20-ից 22-ը ՀՀ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով գտնվել է Իտալիայում: 

Այցի շրջանակում ստորագրվել են «Հայաստանի Հանրապետության և 

Իտալիայի Հանրապետության միջև «Քրեական գործերով փոխադարձ 

օգնության մասին 1959թ․ ապրիլի 20-ի եվրոպական կոնվենցիայի կիրառումը 

դյուրացնելու մասին» համաձայնագիրը, «Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

և Իտալիայի Հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահության 

քաղաքացիական պաշտպանության դեպարտամենտի միջև քաղաքացիական 

պաշտպանության բնագավառում համագործակցության և արտակարգ 

իրավիճակներում աջակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը փոփոխող 

արձանագրությունը։ 2019թ. ընթացքում Հայաստանի և Իտալիայի միջև 

ստորագրվել են ոլորտային մի շարք այլ համաձայնագրեր: 
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Սեպտեմբերի 24-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ ԳԱ 74-րդ նիստի 

շրջանակներում ՀՀ ԱԳ նախարարը հանդիպել է Ֆինլանդիայի ԱԳ նախարար 

Պեկկա Հաավիստոյի և Նորվեգիայի ԱԳ նախարար Ինե Սորեյդեի հետ 

Սեպտեմբերի 27-ին Նյու Յորքում՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 74-

րդ նստաշրջանի շրջանակներում ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

հանդիպում է ունեցել Հյուսիսային Մակեդոնիայի ԱԳ նախարար Նիկոլա 

Դիմիտրովի հետ։ Նույն օրը կողմերը ստորագրել են Հայաստանի 

Հանրապետության և Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետության միջև 

դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին 

արձանագրություն։ 

Նոյեմբերի 9-ին պաշտոնական այցով Հայաստանում է գտնվել Սուրբ 

Աթոռի պետությունների հետ հարաբերությունների քարտուղար, արք. Պոլ 

Ռիչարդ Գալագերը: 

 

10. Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրներ 

Հաշվետու տարին ակտիվ էր Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան 

տարածաշրջանի երկրների հետ բարձրաստիճան շփումների և բազմաբնույթ 

համագործակցության ընդլայնման և խորացման առումով: Տարածաշրջանի մի 

շարք երկրների հետ կնքվել են համաձայնագրեր, որոնք երկարաժամկետ 

դրական ազդեցություն կունենան ինչպես երկկողմ միջպետական 

հարաբերությունների զարգացման առումով, այնպես էլ՝ մեր քաղաքացիների 

համար արտաքին գործակցության ու միջանձնային շփումների նոր 

հնարավորությունների ստեղծման տեսանկյունից: 

 

Հունվարի 22-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում 

կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ամենամյա հանդիպման 

շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Ճապոնիայի միջազգային 

համագործակցության գործակալության (JICA) նախագահ Շինիչի Կիտաոկայի 

հետ: Մայիսին կայացել է Ճապոնիայի կառավարության կողմից ՀՀ 

արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը 36 հրշեջ մեքենաների 

տրամադրման ծրագրի պաշտոնական արարողությունը, իսկ սեպտեմբերին՝ 

Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության 

աջակցությամբ իրականացված Հանրային հեռուստաընկերության 

արխիվային նոր մասնաշենքի արխիվային նյութերի թվայնացման և 

վերականգնման ժամանակակից սարքավորումներով համալրման ծրագրի 

շնորհանդեսը։ Հոկտեմբերին կայացել է ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի 

այցը Ճապոնիա՝ կայսր Նարուհիտոյի գահակալության արարողությանը 

մասնակցելու նպատակով։ ՀՀ նախագահն այցի ընթացքում հանդիպում է 

ունեցել Ճապոնիայի վարչապետ Շինձո Աբեի հետ, այցելել Ճապոնիայի մի 
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շարք առաջատար գիտական կենտրոններ և ընկերություններ: Հոկտեմբերին 

Ճապոնիայի վարչապետի հատուկ խորհրդական Էիչի Հասեգավան այցելել է 

Հայաստան՝ մասնակցելու Հայաստանում կայացած Global Innovation Forum-ին։ 

Ճապոնիայի «Գակեն» ընկերութան և «Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների 

կենտրոնի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ճապոնիայում 

«Թումո» կենտրոնի բացման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու 

վերաբերալ: 

Մայիսի 14-ից 15-ը կայացել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը 

Չինաստան, որտեղ նա մասնակցել է Ասիական քաղաքակրթությունների 

երկխոսության համաժողովին, հանդիպումներ ունեցել ՉԺՀ նախագահի, ՉԺՀ 

պետխորհրդի վարչապետի և մի շարք չինական խոշոր ընկերությունների 

ղեկավարների հետ: ՉԺՀ նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում 

պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի և Չինաստանի միջև 

մուտքի արտոնագրերի ազատականացման վերաբերյալ: 

Մայիսի 25-ից 26-ը կայացել է ՉԺՀ պետխորհրդի անդամ, ԱԳ 

նախարար Վանգ Յի պաշտոնական այցը Հայաստան: Այցի ընթացքում 

ստորագրվել է մուտքի արտոնագրի պահանջի փոխադարձաբար վերացման 

մասին համաձայնագիրը, ՀՀ և ՉԺՀ միջև հանձնման պայմանագիրը և 

Հայաստանից Չինաստան արտահանվող մեղրի պարենային անվտանգության, 

անասնաբուժության ոլորտի և բույսերի պահպանության մասին 

արձանագրությունը: 

Հաշվետու տարում Հայաստան են այցելել ՉԺՀ կառավարության 

Եվրասիայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լի Հուեյի, Չինաստանի 

միջազգային զարգացման համագործակցության պետական գործակալության 

նախագահի տեղակալ Դենգ Բոցինգի գլխավորած պատվիրակությունները, 

կայացել է հայ-չինական առևտրատնտեսական համատեղ հանձնաժողովի 10-

րդ նիստը, որի ընթացքում կողմերը, ի թիվս այլ հարցերի, պայմանավորվել են 

Հայաստանում ներդնել չինական «Unionpay» վճարային համակարգը: 

Հունիսին Հայաստան է ժամանել Ինդոնեզիայի Հանրապետության 

հետազոտությունների, տեխնոլոգիաների և բարձրագույն կրթության 

նախարարության պատվիրակությունը։ Այցի ընթացքում ստորագրվել է «ՀՀ 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և ԻՀ 

հետազոտությունների, տեխնոլոգիաների և բարձրագույն կրթության 

նախարարության միջև տեխնոլոգիական բիզնես ինկուբատորների և 

գիտատեխնոլոգիական պարկերի հարցերով համագործակցության 

վերաբերյալ» կիրարկող համաձայնագիր։  

Հուլիսի 4-ից 7-ը կայացել է ՀՀ վարչապետի այցը Վիետնամի 

Սոցիալիստական Հանրապետություն։ ՀՀ վարչապետը հանդիպումներ է 

ունեցել Վիետնամի վարչապետի, ԱԺ նախագահի, Վիետնամի գործարար 

շրջանների ներկայացուցիչների հետ: Այցի ընթացքում Հայաստանի 
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Հանրապետության և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության 

կառավարությունների միջև ստորագրվել է «Կրթության և գիտության 

բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը, 

պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել «Հայաստանի և Վիետնամի միջև 

զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» 

համաձայնագիր ստորագրելու վերաբերյալ, որը կնքվել է հոկտեմբերի 21-ին: 

Հուլիսի 8-ից 10-ը կայացել է ՀՀ վարչապետի պաշտոնական այցը 

Սինգապուրի Հանրապետություն: Այցի ընթացքում ստորագրվել են մի 

շարք հուշագրեր: Սեպտեմբերի 29-ից 30-ը կայացել է Սինգապուրի 

Վարչապետ Լի Սիան Լունի պաշտոնական այցը Հայաստան: Հոկտեմբերի 1-

ին ՍՀ վարչապետը մասնակցել է ԵԱՏՄ հնգամյակին նվիրված 

գագաթաժողովին: Այցի ընթացքում ստորագրվել են տնտեսական 

համագործակցության վերաբերյալ ընդգրկուն համաձայնագրեր, որոնք նոր 

հորիզոններ են բացում տարածաշրջանի տեխնոլոգիապես ամենազարգացած 

և առաջատար տնտեսություններից մեկի՝ Սինգապուրի հետ 

համագործակցության համար։ 

Սեպտեմբերի 25-ին Նյու Յորքում՝ ՄԱԿ ԳԱ 74-րդ նստաշրջանի 

աշխատանքների շրջանակներում, կայացել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 

և Հնդկաստանի Հանրապետության վարչապետ Նարենդրա Մոդիի 

հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են փոխադարձ 

հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ: 

2019թ. ուժի մեջ են մտել Հայաստանի և Ճապոնիայի, ինչպես նաև 

Հայաստանի և Կորեայի Հանրապետության միջև «Ներդրումների 

խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագրերը։ 

Շանհայում կայացած Չինաստանի միջազգային ներկրման 

ցուցահանդեսի բացմանը Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացված է 

եղել առաձին տաղավարով: Հայաստանը մասնակցել է նաև Չինաստանում 

կայացած Պեկինի միջազգային այգեգործական ցուցահանդեսին, 

որտեղ Հայաստանի տաղավարն արժանացել է ոսկե մրցանակի: Նոյեմբերին 

Հայաստանը մասնակցել է Սինգապուրում կայացած «ITB-Asia» 

զբոսաշրջային ցուցահանդեսին և Նյու Դելիում կայացած «FICCI Higher 

Education Summit 2019» 15-րդ միջազգային ամենամյա համաժողով-

ցուցահանդեսին։ 

2019թ. տեղի են ունեցել առաջին հայ-կամբոջական քաղաքական 

խորհրդակցությունները, որի նպատակով Հայաստան է ժամանել Կամբոջայի 

արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարարության 

պետական քարտուղար Ուչ Բորիտի գլխավորած պատվիրակությունը:  

Տարվա ընթացքում քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացվել 

նաև Ճապոնիայի, Չինաստանի և Հարավային Կորեայի հետ: Ակտիվ է եղել 
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տարածաշրջանի երկրների հետ միջխորհրդարանական 

համագործակցությունը:  

 

11. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ 

Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակել է քայլեր ձեռնարկել 

Մերձավոր և Միջին Արևելքի ավանդական բարեկամ պետությունների հետ 

տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ 

Աշխատանքներ են տարվել տարբեր ոլորտներում Միջին Արևելքի 

երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ: 

Ուշադրության կենտրոնում են եղել Սիրիայում, Լիբանանում և Իրաքում 

ներքաղաքական անկայուն իրավիճակի հետ կապված հայ համայնքների 

անվտանգության խնդիրները:  

Տարվա ընթացքում շարունակվել է Սիրիայի ժողովրդին 

մարդասիրական օգնության ցուցաբերումը: Փետրվարին բժիշկներից և 

սակրավորներից կազմված հումանիտար առաքելություն է ուղարկվել Հալեպ:  

Հունվարի 14-ից 18-ը կայացել է ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի 

պաշտոնական այցը Արաբական Միացյալ Էմիրություներ, որի 

ընթացքում նախագահը հանդիպումներ է ունեցել Աբու Դաբիի թագաժառանգ, 

ԱՄԷ-ի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալի, Դուբայի 

կառավարչի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ: Մայիսի 2-ից 3-ը 

Երևանում կայացել է հայ-էմիրաթական միջկառավարական համատեղ 

հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Ստորագրվել է 3 փաստաթուղթ: Հունիսի 11-

ից 13-ը կայացել են հայ-էմիրաթական քաղաքական խորհրդակցություններ 

Աբու Դաբիում։ Նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 2-ը կայացել է ՀՀ նախագահ 

Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցն ԱՄԷ, որի շրջանակներում 

էմիրաթական «Մասդար» ընկերության և Հայաստանի պետական 

հետաքրքրությունների ֆոնդի միջև ստորագրվել է համատեղ զարգացման 

մասին համաձայնագիր (ավելի քան 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում ՀՀ-ում՝ 

վերականգնվող էներգիայի ոլորտում)։ 

ՀՀ կառավարության փետրվարի 6-ի որոշմամբ Կատարի 

Պետությունում բացվել է ՀՀ դեսպանություն և մայիսից նշանակվել ՀՀ 

ռեզիդենտ դեսպան: Փետրվարին աշխատանքային այցով Գերմանիայում 

գտնվող ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Կատարի 

էմիրի հետ։ Նոյեմբերի 17-ից 20-ը ՀՀ նախագահը պաշտոնական այցով 

մեկնել է Կատար, որի ընթացքում հանդիպումներ է ունեցել Կատարի 

բարձրաստիճան այրերի հետ: Դեկտեմբերի 8-ից ՀՀ քաղաքացիների համար 

չեղարկվել է Կատարի Պետության մուտքի արտոնագրի պահանջը։ ՀՀ 
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քաղաքացիներին թույլատրվում է առաջին մուտքի օրվանից 6 ամսվա 

ընթացքում Կատարի Պետությունում մնալ 90 oր ժամկետով։ Դեկտեմբերի 

14-ից 15-ը ՀՀ նախագահն աշխատանքային այցով մեկնել է Կատար՝ 

մասնակցելու «Դոհա ֆորումին»։ Այցի ընթացքում նախագահը մի շարք 

հանդիպումներ է ունեցել: 

Փետրվարին ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Մյունխենի 

անվտանգության համաժողովի շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել 

Եգիպտոսի, Օմանի ԱԳ նախարարների և Արաբական պետությունների 

լիգայի գլխավոր քարտուղարի հետ հետ։ 

Մարտի 4-ից 6-ը Երուսաղեմում կայացել են հայ-իսրայելական 

քաղաքական խորհրդակցություններ։ Հունիսի 7-ին Սանկտ Պետերբուրգի 

միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինյանը հանդիպել է Իսրայելի էկոնոմիկայի նախարարության 

նորարարության գերատեսչության տնօրենի հետ: Դիտարկվել են 

Հայաստանում իսրայելական ՏՏ ոլորտի ներկայացուցչության ստեղծման և 

միջպետական պայմանագրի ստորագրման հարցերը: Սեպտեմբերի 19-ին ՀՀ 

կառավարությունն ընդունել է որոշում՝ Իսրայելի Պետությունում ՀՀ 

դեսպանություն (նստավայրը՝ Թել Ավիվ) բացելու մասին: 

Ապրիլին ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանն Ամմանում մասնակցել է 

Մերձավոր Արևելքին և Հյուսիսային Աֆրիկային նվիրված Համաշխարհային 

տնտեսական 10-րդ համաժողովին և այցի շրջանակներում հանդիպում ունեցել 

Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ Երկրորդի հետ: Դեկտեմբերի 2-ից 3-ը 

պաշտոնական այցով Հայաստան է այցելել Հորդանանի ԱԳ նախարար Այման 

Ալ-Սաֆադին: 

Սեպտեմբերին ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ՄԱԿ 

Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի շրջանակներում հանդիպումներ է 

ունեցել Լիբանանի, Իրաքի, Սիրիայի, Թունիսի ԱԳ նախարարների, ԱՄԷ 

պետնախարարի հետ: 

 

12. Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի երկրներ 

Հայաստանը շարունակել է աշխատանքները Հյուսիսային և Հարավային 

Ամերիկայի երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ: 

Հունվարի 22-ին Դավոսում՝ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 

շրջանակներում, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Բրազիլիայի 

նախագահ Ժաիր Բոլսոնարոյի հետ: 
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Մարտի 21-ին ՄԱԿ-ի Հարավ-Հարավ համագործակցության բարձր 

մակարդակով երկրորդ միջազգային համաժողովի շրջանակներում տեղի է 

ունեցել Հայաստանի ԱԳ նախարարի տեղակալ Արտակ Ապիտոնյանի 

գլխավորած պատվիրակության հանդիպումը Արգենտինայի ԱԳ արտաքին 

հարաբերությունների քարտուղար (փոխարտգործնախարար) Գուստավո 

Սլաուվինենի հետ:  

Հունիսի 14-ին տեղի է ունեցել Հայաստանում Մեքսիկական 

Միացյալ Նահանգների պատվավոր հյուպատոսության բացման 

հանդիսավոր արարողությունը, իսկ դեկտեմբերի 5-ին՝ Չիլիի պատվավոր 

հյուպատոսության։ 

Հունիսի 26-ից 28-ը Կոլումբիայի Մեդելյին քաղաքում Ամերիկյան 

պետությունների կազմակերպության Գլխավոր ասամբլեայի հերթական 

նստաշրջանին մասնակցել է ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Գրիգոր 

Հովհաննիսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ի թիվս տարածաշրջանի 

երկրների արտաքին գերատեսությունների ղեկավարների հետ մի շարք 

հանդիպումների, ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալը հանդիպել է ԱՊԿ Գլխավոր 

քարտուղար Լուիս Ալմագրոյի հետ։  

Հուլիսի 18-ին Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում նախարար 

Մնացականյանը հանդիպում է ունեցել Ամերիկյան պետությունների 

կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լուիս Ալմագրոյի հետ։ 

Օգոստոսի 14-ին ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

հանդիպել է պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Ուրուգվայի 

Արևելյան Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների նախարար 

Ռոդոլֆո Նին Նովոային։ Օգոստոսի 16-ին երկու նախարարների 

մասնակցությամբ Երևանում պաշտոնապես բացվել է Ուրուգվայի գլխավոր 

հյուպատոսությունը։  

Սեպտեմբերի 24-ին ՄԱԿ ԳԱ 74-րդ նստաշրջանի շրջանակներում 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է Կանադայի նախկին 

վարչապետ Ժան Քրեթյենի գլխավորած պատվիրակության հետ: 

Հոկտեմբերի 6-ից 9-ը WCIT 2019 շրջանակներում Հայաստան է 

այցելել Բրազիլիայի Գիտության, տեխնոլոգիայի, նորարարության և կապի 

փոխնախարար Ժուլիո Ֆրանցիսկո Սեմեգինի Նետոյի գլխավորած 

պատվարակությունը:  

Դեկտեմբերի 5-ին Գվատեմալայի Հանրապետության Կոնգրեսի 

առաջին փոխնախագահ Ֆելիպե Ալեխոս Լորենզանան և Կոնգրեսի 
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պատգամավոր, նախագահության քարտուղար Խուան Ռամոն Լաուն այցելել 

են Հայաստան: 

Դեկտեմբերի 9-ից 11-ը տեղի է ունեցել ԱԳ նախարարի տեղակալ 

Գրիգոր Հովհաննիսյանի այցը Արգենտինա՝ Արգենտինայի նորընտիր 

նախագահ Ալբերտո Ֆերնանդեսի երդմնակալության արարողությանը 

մասնակցելու նպատակով։ Այցի ընթացքում հանդիպում է տեղի ունեցել 

Արգենտինայի արտաքին գործերի և պաշտանմունքի նորանշանակ նախարար 

Ֆելիպե Սոլայի հետ:  

Հաշվետու տարում Խաղաղօվկիանոսյան դաշինք 

կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետությունը դիտորդի 

կարգավիճակ է ստացել: 

 

13․ Աֆրիկյան մայրցամաքի երկրներ 

Հաշվետու տարում քայլեր են ձեռնարկվել աֆրիկյան երկրների հետ 

հարաբերություները զարգացնելու, մայրցամաքում Հայաստանի 

ներկայությունն ամրապնդելու ուղղությամբ:  

Ապրիլի 2-ից 4-ը տեղի է ունեցել ԱԳ նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանի այցը Եթովպիա, որի ընթացքում ԱԳ նախարարը հանդիպել 

է Եթովպիայի նախագահի, ԱԳՆ պետնախարարի, նորարարության և 

տեխնոլոգիայի նախարարի, Եթովպիայի Ժողովրդի ներկայացուցիչների 

պալատի նախագահի, ինչպես նաև՝ Աֆրիկյան միության տնտեսական 

հարցերով հանձնակատարի հետ։  

Ապրիլի 5-ից 7-ը տեղի է ունեցել ԱԳ նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանի այցը Ռուանդա, որի ընթացքում ԱԳ նախարարը հանդիպել 

է Ռուանդայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահի, 

արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարարի, 

տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների, նորարարության 

նախարարի, Ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարի հետ, ինչպես նաև 

մասնակցել է «Կվիբուկա 25»-ին՝ Ռուանդայի թութսիների ցեղասպանության 

ոգեկոչման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ 

Նպատակ ունենալով զարգացնել Մաղրիբի երկրների հետ 

հարաբերությունները՝ Հայաստանը ոչ ռեզիդենտ դեսպան է հավատարմագրել 

Թունիսում և Մարոկկոյում (նստավայրը՝ Երևան): 

ՀՀ կառավարության սեպտեմբերի 19-ի որոշմամբ 2020թ. Ադիս 

Աբեբայում կբացվի ՀՀ դեսպանություն։ 
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14. Միջազգային բազմակողմ համագործակցություն 

14.1 Եվրասիական տնտեսական միություն 

Հաշվետու տարվա ընթացքում Հայաստանը նախագահել է 

Եվրասիական տնտեսական միության մարմիններում: Հայաստանի 

նախագահության ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվել Միության՝ երրորդ 

երկրների հետ համագործակցության խորացմանը: Հունվարի 25-ին ՀՀ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում 

ներկայացրել է ՀՀ նախագահության առաջնահերթությունները: 

ՀՀ վարչապետ Փաշինյանի նախագահությամբ կայացել է Եվրասիական 

տնտեսական բարձրագույն խորհրդի երեք նիստ՝ մայիսի 29-ին՝ Նուր-

Սուլթանում, հոկտեմբերի 1-ին՝ Երևանում և դեկտեմբերի 20-ին՝ Սանկտ 

Պետերբուրգում։ 

Մայիսի 29-ին Նուր-Սուլթանում կայացած ԵԱՏՄ ԲԽ նիստը նվիրված է 

եղել Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի ստորագրման 

հնգամյակին: Ստորագրվել են ԵԱՏՄ մասին 2014թ. մայիսի 29-ի 

պայմանագրում փոփոխությունների իրականացման արձանագրությունները, 

ԵԱՏՄ 2017թ. ապրիլի 11-ի Մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրում 

փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը, ԵԱՏՄ մաքսային 

տարածք ներմուծվող ապրանքների շարժին հետևելու մեխանիզմի մասին 

համաձայնագիրը: 

Հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայացած նիստում քննարկվել են ԵԱՏՄ 

անդամ երկրների միջև ֆինանսատնտեսական, մաքսային ոլորտներում 

փոխգործակցության զարգացման, ԵԱՏՄ միջազգային համագործակցության 

խորացմանը վերաբերող և մի շարք այլ հարցեր: Եվրասիական տնտեսական 

միության և Սինգապուրի միջև ստորագրվել է 2 համաձայնագիր՝ 

«Եվրասիական տնտեսական միության և նրա անդամ պետությունների՝ մի 

կողմից և Սինգապուրի Հանրապետության՝ մյուս կողմից միջև Համապարփակ 

տնտեսական համագործակցության մասին» շրջանակային համաձայնագիրը և 

«Եվրասիական տնտեսական միության և նրա անդամ պետությունների՝ մի 

կողմից և Սինգապուրի Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի 

մասին» համաձայնագիրը։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

նիստի շրջանակներում կայացել է նաև «Եվրասիական աշխարհամասի 

տարանցիկ ներուժը» խորագրով միջազգային համաժողովը: 

Դեկտեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած ԵՏԲԽ նիստի 

օրակարգում ընդգրկված էին ինտեգրացիայի խորացմանը, Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի և հանձնաժողովի կազմի, 

«Մինչև 2025թ. եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիայի զարգացման 
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ռազմավարական ուղղությունները որոշող փաստաթղթին» վերաբերող և մի 

շարք այլ հարցեր։ 

Հաշվետու տարում անցկացվել է Եվրասիական միջկառավարական 

խորհրդի չորս նիստ՝ փետրվարի 1-ին՝ Ալմաթիում, ապրիլի 30-ին՝ 

Երևանում, օգոստոսի 9-ին՝ Չոլպոն-Աթայում և հոկտեմբերի 25-ին՝ 

Մոսկվայում: 

Հոկտեմբերի 25-ին ստորագրվել է ԵԱՏՄ-ի և Սերբիայի միջև ազատ 

առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագիր: ԵԱՏՄ-ի և Չինաստանի միջև 

առևտրատնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրի` 2019թ. 

հոկտեմբերի 25-ից ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ ընդունվել է ԵԱՏՄ 

անդամ-պետությունների և ՉԺՀ-ի համատեղ հայտարարություն: 

ՀՀ փոխվարչապետի նախագահությամբ անցկացվել են Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 11 նիստ։ 

 

14.2 Հավաքական անվտանգության պայմանագրի 

կազմակերպություն 

Հաշվետու տարում շարունակվել են քայլեր ձեռնարկվել ՀԱՊԿ 

շրջանակներում իրականացվող համագործակցության հետագա խորացման ու 

կատարելագործման ուղղությամբ։ 

Համաձայնություն է ձեռք բերվել ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի 

նշանակման հարցում։ 

Մայիսի 22-ին Բիշքեկում ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

մասնակցել է ՀԱՊԿ ԱԳ նախարարների խորհրդի նիստին: 

Սեպտեմբերի 27-ին Նյու Յորքում՝ ՄԱԿ Գլխավոր ասամբլեայի 

շրջանակներում, ԱԳ նախարար Մնացականյանը մասնակցել է ՀԱՊԿ անդամ 

պետությունների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը: 

ՀՀ վարչապետի, արտաքին գործերի ու պաշտպանության 

նախարարների և Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գլխավորած 

պատվիրակությունները մասնակցել են նոյեմբերի 28-ին Բիշքեկում 

անցկացված ՀԱԽ նստաշրջանին ու ԱԳՆԽ, ՊՆԽ և ԱԽՔԿ համատեղ նիստին, 

որի արդյունքում ընդունվել են Հայաստանի կողմից նախաձեռնված ՀԱՊԿ 

նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին, 

ՀԱՊԿ ՀԱԽ կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին և ՀԱՊԿ 

մարմինների ընթացակարգի կանոններում փոփոխություններ կատարելու 

մասին ՀԱՊԿ ՀԱԽ որոշումները: ՀԱՊԿ նորմատիվ իրավական ակտերում 
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փոփոխություններ կատարելու մասին ՀԱԽ որոշումը, մասնավորապես, 

վերաբերում է ՀԱՊԿ ԳՔ նշանակման, վերջինիս լիազորությունների վաղաժամ 

դադերացման ընթացակարգերի հստակեցմանը։ 

Դեկտեմբերի 5-ին Բրատիսլավայում՝ ԵԱՀԿ նախարարական 

համաժողովի շրջանակներում, ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

մասնակցել է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ԱԳ նախարարների 

հանդիպմանը:  

 

14.3 Միավորված ազգերի կազմակերպություն  

Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակել է խորացնել իր 

ներգրավվածությունը Միավորված ազգերի կազմակերպության 

կառույցներում: 

2019թ. սեպտեմբերի 22-ից 28-ը կայացել է ՄԱԿ-ի գլխավոր 

ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածը, որին մասնակցել 

է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը: ԳԱ 74-րդ 

նստաշրջանի շրջանակներում վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է մի շարք 

բազմակողմ և համայնքային միջոցառումների, ելույթներով հանդես է եկել 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում և «Կայուն զարգացման նպատակներ. 

2020-2030 տեսլական» խորագրով գագաթաժողովին: Սեպտեմբերի 25-

ին ԳԱ–ում ունեցած ելույթի ընթացքում վարչապետն անդրադարձել է վերջին 

ներքաղաքական զարգացումներին, ՀՀ արտաքին քաղաքականության 

օրակարգային հարցերին և Հայաստան-ՄԱԿ համագործակցությանը: ՀՀ 

վարչապետն ունեցել է երկկողմ հանդիպումներ ՄԱԿ ԳՔ-ի, ՆԱՏՕ-ի ԳՔ-ի, 

Հունաստանի, Չեխիայի, Հնդկաստանի վարչապետների հետ։ 

ՀՀ վարչապետի գլխավորած պատվիրակության կազմում Նյու Յորք 

մեկնած ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցել է մի շարք 

բազմակողմ միջոցառումների, այդ թվում՝ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ԱԳ 

նախարարների հանդիպմանը, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության 

ԱԳ նախարարների խորհրդի ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, Հնագույն 

քաղաքակրթությունների ֆորումի նախարարական հանդիպմանը և այլն։ 

Միջազգային դաշնագրերին նվիրված միջոցառման շրջանակներում ԱԳ 

նախարարը ստորագրել է 3 փաստաթուղթ՝ «Քաղաքացիական և քաղաքական 

իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի՝ մահապատժի վերացմանն 

ուղղված երկրորդ կամընտիր արձանագրությունը, «Երեխայի իրավունքների 

մասին» կոնվենցիայի՝ անհատական հաղորդումների ընթացակարգի 

վերաբերյալ կամընտիր արձանագրությունը, «Միջնորդության արդյունքում 

միջազգային կարգավորման համաձայնագրերի մասին» ՄԱԿ կոնվենցիան։ 
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Բարձրաստիճան շաբաթվա ընթացքում ԱԳ նախարարը ելույթ է ունեցել 

«Տարածաշրջանային և ենթատարածաշրջանային 

կազմակերպությունների հետ միջազգային խաղաղության և 

անվտանգության պահպանման նպատակով. ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի և ՇՀԿ-

ի ներդրումը ահաբեկչության սպառնալիքի դիմագրավման 

գործում» ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի հանդիպման, ինչպես նաև՝ 

Քաղաքակրթությունների դաշինքի Բարեկամների խմբի նախարարական 

հանդիպման ընթացքում։ 

ԱԳ նախարարն ունեցել է մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, որոնց 

ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ՀՀ-ի հետ երկկողմ և բազմակողմ 

համագործակցությանը, քննարկվել են տարբեր երկրների հետ հետագա 

փոխգործակցության հեռանկարները, համագործակցության խորացման 

ուղիները և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ հարցեր։ 

Հոկտեմբերի 29-ին տարածաշրջանային այցի շրջանակներում 

Հայաստան է այցելել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, Քաղաքական և 

խաղաղարարության հարցերի դեպարտամենտի ղեկավար Ռոզմարի 

Դիկարլոն։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Հայաստանում տեղի 

ունեցած Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած փոփոխությունները, որոնք 

ուղղված են Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ 

Անդրադարձ է կատարվել 2018թ. դեկտեմբերին Հայաստանում տեղի ունեցած 

ազատ, արդար և ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող 

արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում ամբողջությամբ կատարելով 

անդամակցության գծով միջազգային կազմակերպություններին ֆինանսական 

պարտավորությունները՝ Հայաստանը հանդիսանում է լիարժեք անդամ և 

ձայնի իրավունք ունի ՀՀ կողմից անդամակցվող բոլոր միջազգային 

կազմակերպություններում: 2019թ. Հայաստանը ներառվել է ՄԱԿ-ի պատվո 

ցանկում` կազմակերպության կանոնավոր բյուջեին ժամանակին և 

ամբողջությամբ կատարված անդամավճարների համար:  

ՅՈՒՆԵՍԿՕ և բազմակողմ կրթամշակութային համագործակցություն 

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 12-ին մասնակցել է 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գլխավոր կոնֆերանսի 40-րդ նստաշրջանի շրջանակներում 

կայացած «Երիտասարդության հեռանկարը բազմակողմ քաղաքականության 

մեջ» խորագրով բարձրաստիճան քննարկմանը, որին մասնակցել են նաև մի 

շարք երկրների և պատվիրակությունների ղեկավարներ: Իր խոսքում 

վարչապետն անդրադարձել է Հայաստանում պետական կառավարման 

համակարգի, ինչպես նաև՝ կրթության ոլորտում իրականացվող 

բարեփոխումներին: Նիկոլ Փաշինյանը կրթության որակի բարձրացումը 
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համարել է ռազմավարական խնդիր և նշել, որ ոլորտի զարգացումը գտնվում է 

ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում: Այցի շրջանակում ՀՀ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր 

տնօրեն Օդրի Ազուլեի հետ:  

Նոյեմբերի 21-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գլխավոր կոնֆերանսի 40-րդ 

նստաշրջանի շրջանակներում, Հայաստանն ընտրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

կրթության միջազգային բյուրոյի խորհրդի (2019-2023թթ. 

ժամանակահատվածի համար) և Գլխավոր կոնֆերանսի իրավական կոմիտեի 

անդամ (41-րդ նստաշրջանի համար)։ 

Նոյեմբերի 25-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր կոնֆերանսի 40-րդ 

նստաշրջանն ընդունել է որոշում՝ ընդգրկելու կոմպոզիտոր Ալեքսանդր 

Սպենդիարյանի ծննդյան 150-ամյա և կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի 

100-ամյա հոբելյանները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հռչակավոր մարդկանց և կարևոր 

իրադարձությունների 2020-2021թթ. օրացույցում։  

Դեկտեմբերի 11-ին Կոլումբիայում ընթացող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ 

նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին 

կոնվենցիայի միջկառավարական կոմիտեի 14-րդ նիստին ընդունվել է 

Հայաստանի կողմից ներկայացված հայտը՝ «Հայկական տառարվեստը և 

դրա մշակութային դրսևորումները» ներառելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 

ներկայացուցչական ցանկում:  

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում մեծ շուքով նշվել են Հովհաննես 

Թումանյանի և Կոմիտաս Վարդապետի ծննդյան 150-ամյա 

հոբելյանները, որոնք ընդգրկված են եղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հռչակավոր 

մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների օրացույցում։ Հոբելյանական 

տարվա շրջանակներում տեղի են ունեցել այլ բազմաթիվ միջոցառումներ 

Ռուսաստանում, Արգենտինայում, Բրազիլիայում, Բուլղարիայում, 

Բելառուսում, Վրաստանում, Գերմանիայում, Ղազախստանում, Իսպանիայում 

և այլ երկրներում։ 

Սեպտեմբերի 25-ին ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

մասնակցել է ՄԱԿ Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի շրջանակներում 

կայացած «Հնագույն քաղաքակրթությունների ֆորում»-ի 

հանդիպմանը։  

Դեկտեմբերի 12-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան միաձայն ընդունել է 

հուլիսի 20-ը Շախմատի համաշխարհային օր հռչակելու մասին 

Հայաստանի կողմից նախաձեռնած բանաձևը: 
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14.4 Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպություն 

Շարունակվել է Հայաստանի նախագահությունը Ֆրանկոֆոնիայի 

գագաթաժողովում, որի շրջանակներում նախաձեռնվել են մի շարք 

միջոցառումներ: 

2019թ. հունվարի 17-ին Զոհրաբ Մնացականյանը Փարիզում 

հանդիպել է Ֆրանկոֆոնիայի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Լուիզ 

Մուշիկիվաբոյին։ Հանդիպման ընթացքում, որպես Հայաստանի 

նախագահություն առաջնահերթ նպատակ, ընդգծվել է ջանքերի գործադրումը 

ՖՄԿ և ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՖՄԿ և այլ կազմակերպությունների միջև առավել շոշափելի 

ծրագրերի մշակման ուղղությամբ:  

Հոկտեմբերի 24-ին Երևան է այցելել Ֆրանկոֆոնիայի Գլխավոր 

քարտուղարի հատուկ բանագնաց, դիվանագիտական հարցերով խորհրդական 

Դեզիրե Նյարուհիրիրան:  

Հոկտեմբերի 30-ից 31-ը Մոնակոյում ՀՀ ԱԳ նախարարի 

նախագահությամբ տեղի ունեցած Ֆրանկոֆոնիայի 36-րդ նախարարական 

համաժողովին Հայաստանի կողմից ներկայացվել և միաձայն ընդունվել է 

Գիտության, կրթության և թվային տնտեսության զարգացման գործում 

նորարարության ունեցած դերի վերաբերյալ բանաձև: Բանաձևի ընդունումը 

կարևոր քայլ է Ֆրանկոֆոն տարածքում առկա թվային ներուժի լիարժեք 

իրացման և նոր գաղափարներով հանդես գալու ճանապարհին: Նիստի 

ավարտին 37-րդ նախարարական համաժողովի նախագահությունը 

հանդիսավոր արարողությամբ Հայաստանից փոխանցվել է Թունիսին:  

Նոյեմբերի 11-ից 12-ը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է 

Ֆրանսիայի Հանրապետություն՝ մասնակցելու Փարիզի խաղաղության 

երկրորդ համաժողովին և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 40-րդ Գլխավոր կոնֆերանսին։ Փարիզ 

այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը այցելել է Ֆրանկոֆոնիայի 

միջազգային կազմակերպության գրասենյակ և հանդիպում ունեցել 

Ֆրանկոֆոնիայի Գլխավոր քարտուղար Լուիզ Մուշիկիվաբոյի հետ։ 

 

14.5 Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության 

կազմակերպություն 

2019թ. շարունակվել են ՀՀ-ԵԱՀԿ համագործակցության ծրագրերի 

իրականացման աշխատանքները: Տեղի են ունեցել մի շարք բարձրաստիճան 

հանդիպումներ ԵԱՀԿ գործող նախագահության, ինչպես նաև 

կազմակերպության կառույցների ղեկավարների հետ: Հայաստանը 



49 

շարունակել է ակտիվ մասնակցությունը ԵԱՀԿ գործունեության բոլոր երեք 

հարթություններում։  

Մարտի 4-ին ՀՀ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

հանդիպել է Սլովակիայի ԱԳ նախարար, ԵԱՀԿ գործող նախագահ Միրոսլավ 

Լայչակի հետ: 

Սեպտեմբերի 26-ին Նյու Յորքում ՀՀ արտգործնախարարը հանդիպել 

է ԵԱՀԿ Գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հետ: 

Նոյեմբերի 25-ին ՀՀ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն 

ընդունել է ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Գեորգի 

Ծերեթելիին, իսկ նոյեմբերի 26-ին՝ ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով 

ներկայացուցիչ Արլեմ Դեզիրին և Ժողովրդավարական հաստատությունների և 

մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրեն Ինգիբյորգ Գիսլադոտիրին: 

Դեկտեմբերի 5-ից 6-ը ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 

մասնակցել է Բրատիսլավայում կայացած ԵԱՀԿ Նախարարական խորհրդին և 

հանդես է եկել ելույթով: 

 

14.6 Եվրոպայի խորհուրդ 

Հաշվետու տարվա ընթաքում ընթացքում Հայաստան-Եվրոպայի 

խորհուրդ (ԵԽ) օրակարգն առանձնացել է նշանակալի ակտիվությամբ ինչպես 

բարձրաստիճան փոխայցերի և քաղաքական երկխոսության, այնպես էլ՝ 

ծրագրերի իրականացման և հետագա աշխատանքների ուրվագծման առումով։ 

Մարտի 26-28-ը Հայաստան է այցելել Եվրոպայի խորհրդի 

խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) նախագահ Լիլիան Մորի Պասկիեն։ 

Ապրիլի 10-ից 11-ը ՀՀ վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնական այց է 

կատարել ԵԽ և ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ-ում։ ՀՀ վարչապետի՝ Ստրասբուրգ 

կատարած այցի շրջանակներում, ապրիլի 11-ին ԵԽԽՎ շենքում բացվել է 

«Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունը» խորագրով լուսանկարչական 

ցուցահանդեսը: 

Մայիսի 16-ից 17-ը ՀՀ ԱԳ նախարար Մնացականյանը Հելսինկիում 

մասնակցել է ԵԽ նախարարական համաժողովին, իսկ հունիսի 17-ին 

կայացել է ԵԽ ԳՔ տեղակալ Գաբրիելա Բատաինի-Դրագոնիի այցը Հայաստան, 

ազդարարվել է Հայաստան-Եվրոպայի խորհուրդ քառամյա 2019-2022թթ. 

Գործողությունների ծրագրի մեկնարկը, որի ժամանակ նաև նշվել է 

Գործողությունների ծրագրի 18,9 մլն եվրո բյուջեի մոտ 57 տոկոսի 

երաշխավորման մասին ՀՀ կառավարության կողմից առաջնահերթություն 

հռչակված ոլորտներում, ներառյալ՝ դատաիրավական ոլորտում 

բարեփոխումների իրականացման համար։ 
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Հոկտեմբերի 24-ից 25-ը Ստրասբուրգում կայացած 

Խորհրդարանների նախագահների եվրոպական համաժողովին մասնակցել է 

ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը: 

2019թ. նշվել է Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրման 70-ամյակը: Այդ 

առիթով մարտի 28-ին Երևանի Հյուսիսային պողոտայում բացվել է 

«Եվրոպայի հրապարակ»-ը, իսկ հունիսի 17-ին ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ 

Մնացականյանի և ԵԽ ԳՔ տեղակալ Գաբրիելա Բատաինի-Դրագոնի կողմից 

տեղի է ունեցել ԵԽ-ի 70-ամյակի առթիվ թողարկված հոբելյանական բացիկի 

պաշտոնական մարման արարողությունը: 

Հոկտեմբերի 2-ին Հայաստանը ստորագրել է «Անձնական տվյալների 

ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» 

ԵԽ կոնվենցիան փոփոխող արձանագրությունը: 

 

14.7 Անկախ պետությունների համագործակցություն 

Համագործակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում շարունակել է մնալ ՀՀ 

արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը: Հայաստանն 

ակտիվ գործնական մասնակցություն է ունեցել կազմակերպությունում 

ծավալվող գործընթացներին: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 11-ին Աշխաբադում 

մասնակցել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, իսկ ՀՀ 

փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը՝ ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների 

խորհրդի նիստերին՝ մայիսի 31-ին՝ Աշխաբադում և հոկտեմբերի 25-ին՝ 

Մոսկվայում։ 

Փոխվարչապետ Գրիգորյանը մասնակցել է ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 

չորս եռամսյակային (81-84-րդ) նիստերին: Հայաստանյան կողմը ներկայացվել 

է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ԱԳ նախարարների խորհրդի երկու 

նիստերին՝ ապրիլի 5-ին Մոսկվայում և հոկտեմբերի 10-ին Աշխաբադում: 

 

14.8 Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպություն 

2019թ. շարունակվել է ՆԱՏՕ-ի հետ քաղաքական երկխոսությունը: Տեղի 

են ունեցել մի շարք բարձրաստիճան հանդիպումներ և այցեր: 

Սեպտեմբերին Նյու Յորքում հանդիպել են ՀՀ վարչապետը և ՆԱՏՕ 

գլխավոր քարտուղարը: Մարտին Հայաստանում կազմակերպած 

«Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի շաբաթ» միջոցառման շրջանակներում Հայաստան են 

այցելել Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի ԳՔ հատուկ 

ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայը, ինչպես նաև Կանանց, խաղաղության և 
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անվտանգության հարցերով ՆԱՏՕ ԳՔ տեղակալ Քլեր Հաթչինսոնը: ՆԱՏՕ ԽՎ 

ասոցացված անդամ հանդիսացող ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը մասնակցել է 

կառույցի նիստերին:   

Շարունակվել է Հայաստան-ՆԱՏՕ Անհատական գործընկերության 

գործողությունների ծրագրի (ԱԳԳԾ), ինչպես նաև Պլանավորման և 

վերանայման գործընթացով (ՊՎԳ) նախատեսված քաղաքական (այդ թվում՝ 

ժողովրդավարական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների մասով), 

անվտանգության, պաշտպանական և ռազմական, հասարակության 

իրազեկման, գիտության, բնապահպանության, արտակարգ իրավիճակների և 

հարակից այլ ոլորտներում ՀՀ-ՆԱՏՕ համագործակցությունը: Բանակցվում է 

2020-2022թթ. համար թվով 6-րդ ԱԳԳԾ-ը: 

Կոսովոյում և Աֆղանստանում իրականացվող խաղաղապահ 

գործողությունների շրջանակներում Հայաստանն շարունակել է 

համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ: 

 

15. Միջազգային տնտեսական համագործակցություն 

ՀՀ ԱԳՆ և ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների 

գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը եղել է ՀՀ-ում օտարերկրյա 

ներդրումների ավելացման, հայկական արտադրանքի արտահանման 

ծավալների մեծացման համար պայմանների ստեղծման, դեպի Հայաստան 

զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացման, միջազգային հեղինակավոր գործարար 

համաժողովներում և փառատոններում ՀՀ մասնակցության ապահովման հետ 

կապված հարցերը: 

Ծավալվել է համագործակցությունը տնտեսական և ֆինանսական 

մասնագիտացված կազմակերպությունների և հաստատությունների, 

մասնավորապես՝ ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 

տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի (UN ESCAP), ՄԱԿ-ի Առևտրի և 

զարգացման համաժողովի (UNCTAD), ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման 

կազմակերպության (UNIDO), ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 

կազմակերպության (UN FAO), Սևծովյան տնտեսական համագործակցության 

կազմակերպության (ՍԾՏՀԿ), Համաշխարհային բանկի (WB), Վերակառուցման 

և զարգացման եվրոպական բանկի (EBRD-ՎԶԵԲ), Եվրոպական ներդրումային 

բանկի (EIB-ԵՆԲ) և այլ կառույցների հետ: 

Հունվարի 22-ից 26-ը ՀՀ վարչապետը մասնակցել է Դավոսի 

համաշխարհային տնտեսական ֆորումին: 

Փետրվարի 25-ին վարչապետ Փաշինյանն ընդունել է Արժույթի 

միջազգային հիմնադրամի (IMF) գործադիր խորհրդի տնօրեն Ռիչարդ 
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Դորնբոշին, ով ներկայացնում է Հայաստանը ԱՄՀ-ում: Վարչապետը նշել է, որ 

ՀՀ կառավարությունը կարևորում է ԱՄՀ հետ շարունակական 

համագործակցությունը և շահագրգռված է կառուցողական գործընկերության 

հետագա խորացմամբ: 

Օգոստոսի 12-ին ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն ընդունել է 

«Մուդիզ» միջազգային վարկանշային կազմակերպության 

ներկայացուցիչներին։  

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հոկտեմբերի 31-ին ընդունել է 

Եվրոպական ներդրումային բանկի (EIB-ԵՆԲ) պատվիրակությանը՝ 

բանկի փոխնախագահ Վազիլ Հուդակի գլխավորությամբ։  

Նոյեմբերի 20-ին ՀՀ վարչապետը հանդիպել է Համաշխարհային 

մաքսային կազմակերպության (WCO) գլխավոր քարտուղար Կունիո 

Միկուրիայի հետ: Քննարկվել են ՀՀ և Համաշխարհային մաքսային 

կազմակերպության միջև հարաբերությունները և հետագա 

համագործակցության հնարավորությունները: 

Դեկտեմբերի 4-ից 7-ը Հայաստանի պատվիրակությունը Բաքվում 

մասնակցել է Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա միջազգային տրանսպորտային 

միջանցքի (ՏՐԱՍԵԿԱ) Միջկառավարական հանձնաժողովի 14-րդ 

նստաշրջանին և կառույցի 20-ամյակին նվիրված ժողովին: 

 

Համաշխարհային բանկ (WB) 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 15-ին ընդունել է 

Համաշխարհային բանկի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով 

փոխնախագահ Սիրիլ Մյուլերին: Վարչապետը նշել է, որ կառավարությունը 

շահագրգռված է խորացնել հետագա համագործակցությունը և բարձրացնել 

իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունն ու հասցեականությունը: 

Դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ վարչապետը հանդիպել է Համաշխարհային բանկի 

Հարավային կովկասի տարածաշրջանային տնօրեն Սեբաստիան Մոլենիուսի 

հետ: Քննարկվել են Համաշխարհային բանկի ընթացիկ ծրագրերը և ՀՀ 

կառավարության հետ շարունակական համագործակցության 

ուղղությունները: 

 

Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպություն 

(ՍԾՏՀԿ) 

2019թ. հոկտեմբերի 8-ին ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն 

ընդունել է ՍԾՏՀԿ մշտական միջազգային քարտուղարության գլխավոր 
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քարտուղար Մայքլ Քրիստիդեսին: Գլխավոր քարտուղարը կարևորել է 

հոկտեմբերի 7-ին Երևանում կայացած ՀՀ կառավարության և Սևծովյան 

տնտեսական համագործակցություն կազմակերպության (ՍԾՏՀԿ)՝ ՄԱԿ-ի 

Զարգացման Ծրագրի (ՄԱԶԾ) հետ համատեղ «Օգտագործելով 

տեխնոլոգիական ուժը ազդեցության համար. ՍԾՏՀ տարածաշրջանային 

համագործակցության հեռանկար» խորագրով բարձրաստիճան հարակից 

միջոցառումը։ 

 

ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի (UNCTAD) 

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հոկտեմբերի 24-ին Ժնևում հանդիպել 

է ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի (UNCTAD) գլխավոր քարտուղար 

Մուքիսա Քիթուիի հետ: UNCTAD-ի գլխավոր քարտուղարը շնորհակալություն է 

հայտնել նախագահ Սարգսյանին՝ իր առաջարկությունն ընդունելու և 

համաժողովի՝ Նշանավոր անձանց քննարկմանը (UNCTAD Panel of Eminent 

Persons) միանալու համար: Նախագահն իր հերթին շնորհակալություն է 

հայտնել Համաժողովին և անձամբ գլխավոր քարտուղարին՝ Հայաստանի 

ներդրումային քաղաքականությանը վերաբերող զեկույցի անհատույց 

պատրաստումը ձեռնարկելու համար: 

 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (EBRD-ՎԶԵԲ)  

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նոյեմբերի 22-ին Լոնդոնում 

մասնակցել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) 

Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) առաջին ներդրումային գագաթաժողովին։ 

Վերահաստատվել է Հայաստանի կողմից 2021թ. ՎԶԵԲ տարեկան ժողովը 

հյուրընկալելու առաջարկությունը։ 

 

16. Մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր 

2019 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը՝ 

ստանձնած միջազգային պարտավորությունների համաձայն 

նախապատրաստել է մի շարք զեկույց - հաշվետվություններ: 

Փետրվարի 28-ին հաստատվել է ՀՀ ԱԳՆ համակարգմամբ մշակված 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325 «Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն» բանաձևի դրույթների իրականացման 2019-2021 

թվականների գործողությունների ազգային ծրագիրը և ծրագրի 

իրականացման ժամանակացույցը:  
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Մարտի 14-ին ԱԳՆ-ում տեղի է ունեցել «Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն. միջազգային և հայաստանյան պրակտիկա» համաժողովը: 

Մարտի 22-ին Հայաստանը ստանձնել է ՄԱԿ Կանանց 

կարգավիճակով հանձնաժողովի (CSW) նախագահությունը 2020-

2021թթ. համար՝ երկու տարի ժամկետով: 

Մայիսի 20-ից 21-ին Հայաստան է այցելել ՄԱԿ Կանայք (UN Women) 

կազմակերպության գործադիր տնօրենի տեղակալ, ՄԱԿ-ի Գլխավոր 

քարտուղարի օգնական տիկին Օսա Ռեգները: 

Հունիսի 24-ից 25-ը նախարար Մնացականյանը Ժնև կատարած 

աշխատանքային այցի շրջանակներում մասնակցել է ՄԻԽ 41-րդ նստաշրջանի 

բարձրաստիճան պաշտոնյաների հատվածին, ՄԱԿ-ի Ժնևյան գրասենյակում 

Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության կողմից կազմակերպված 

Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությանը նվիրված ցուցահանդեսի բացման 

պաշտոնական արարողությանը և «Հայաստան. ժողովրդավարական անցման 

մեկ տարին» խորագրով միջոցառմանը։  

Հուլիսի 18-ին Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցել է Վաշինգտոնում 

անցկացվող Կրոնական ազատության հարցերով նախարարական 

համաժողովին, որին մասնակցում էին ավելի քան երկու տասնյակ 

պատվիրակություն նախարարների մակարդակով և քաղաքացիական 

հասարակության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ 

Սեպտեմբերի 26-ին ՄԱԿ ԳԱ 74-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան 

շաբաթվա ընթացքում պայմանագրերի ստորագրմանը նվիրված միջոցառման 

շրջանակներում ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ստորագրել է 

«Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային 

դաշնագրի՝ մահապատժի վերացմանն ուղղված երկրորդ կամընտիր 

արձանագրությունը, «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի՝ 

անհատական հաղորդումների ընթացակարգի վերաբերյալ կամընտիր 

արձանագրությունը և «Միջնորդության արդյունքում միջազգային 

կարգավորման համաձայնագրերի մասին» ՄԱԿ կոնվենցիան: 

Հոկտեմբերի 17-ին ՄԱԿ Գլխավոր ասամբլեայում կայացած 

ընտրությունների արդյունքում Հայաստանն ընտրվել է Մարդու 

իրավունքների խորհրդի անդամ 2020-2022թթ․  

ժամանակահատվածի համար։ ՄԻԽ ընտրություններում 

Արևելաեվրոպական երկրների տարածաշրջանային խմբին հատկացված երկու 

թափուր տեղերի համար ներկայացված էին երեք երկրների՝ Հայաստանի, 

Լեհաստանի և Մոլդովայի թեկնածությունները: Քվեարկության ընթացքում 

Հայաստանը ստացել է 144 ձայն՝ ընտրվելով առաջին փուլով։  
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Հոկտեմբերի 31-ին ԱԳՆ-ում տեղի է ունեցել «Ազգային 

փոքրամասնությունների մասին օրենքի նախագիծ` նկատառումներ, 

խնդիրներ, հնարավորություններ» խորագրով փորձագիտական 

խորհրդաժողով: 

Նոյեմբերի 19-ին ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի են 

ունեցել մարդու իրավուքների հարցերին նվիրված խորհրդակցություններ 

Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև 

Մարդու իրավունքների հարցերով տնօրինությունների ղեկավարների 

մակարդակով:  

 

17. Գլոբալ անվտանգություն և ոչ կոնվենցիոնալ խնդիրներ  

ՄԱԿ ԳԱ Զինաթափման և միջազգային անվտանգության 

հարցերով առաջին կոմիտեում Հայաստանը համահեղինակել է մի շարք 

բանաձևեր՝ ուղղված միջուկային զենքերի չտարածմանը և տիեզերքի 

չռազմականացմանը։ 

ՀՀ կառավարության ապրիլի 25-ի N 475-ն որոշմամբ՝ Հայաստանը 

թարմացրել է արտահանվող և ՀՀ տարածքով տարանցիկ փոխադրվող երկակի 

նշանակության հսկվող ապրանքների, ինչպես նաև փոխանցվող երկակի 

նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների` 

հսկվող ոչ նյութական արժեքների ցանկերը: 

Ապրիլի 29-ից մայիսի 1-ը աշխատանքային այցով Հայաստանի 

Հանրապետություն է այցելել Ատոմային էներգիայի միջազգային 

գործակալության գլխավոր տնօրեն Յուկիա Ամանոն։ Այցի շրջանակներում 

անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և ԱԷՄԳ-ի միջև փոխգործակցության 

օրակարգի մի շարք հարցերի, մասնավորապես՝ Մեծամորի ատոմակայանի 

աշխատանքի ժամկետի երկարաձգման, միջուկային էներգետիկայի 

զարգացման, միջուկային անվտանգության հարցերին: 

Սեպտեմբերի 16-ից 20-ը Վիեննայում ՀՀ պատվիրակությունը՝ 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն 

Պապիկյանի գլխավորությամբ մասնակցել է Ատոմային էներգիայի 

միջազգային գործակալության գլխավոր համաժողովի 63-րդ նստաշրջանին։ 

ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը սեպտեմբերի 25-ին 

ելույթով հանդես է եկել ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի հանդիպմանը «ՄԱԿ-

ի համագործակցությունը տարածաշրջանային և ենթատարածաշրջանային 

կազմակերպությունների հետ միջազգային խաղաղության և անվտանգության 
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պահպանման նպատակով. ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի և ՇՀԿ-ի ներդրումն ահաբեկչության 

սպառնալիքի դիմագրավման գործում» խորագրով հանդիպմանը: 

Նոյեմբերի 25-29-ը Հաագայում ՀՀ պատվիրակությունը մասնակցել է 

Քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի անդամ պետությունների 24-

րդ համաժողովին։ 

 

18. Խաղաղապահ գործունեություն 

ՀՀ ԱԳՆ-ն իր իրավասությունների շրջանակներում շարունակել է 

համակարգել Լիբանանում և Մալիում ՄԱԿ-ի հովանու ներքո 

իրականացվող բազմազգ խաղաղապահ գործողություններին ՀՀ զինված 

ուժերի խաղաղապահ անձնակազմի մասնակցությանն առնչվող քաղաքական 

ու կազմակերպչական բնույթի հարցերը: Այդ համատեքստում ՀՀ ԱԳՆ կողմից 

շարունակական համագործակցություն է իրականացվել ՄԱԿ 

քարտուղարության խաղաղապահ գործողությունների դեպարտամենտի 

(DPKO) հետ: 

ՀՀ ԶՈՒ խաղաղապահ ուժերի ստորաբաժանումները շարունակել են 

իրենց մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո Կոսովոյում և 

Աֆղանստանում իրականացվող խաղաղապահ գործողություններին: 

 

19. Իրավապայմանագրային դաշտ 

2019թ. ընթացքում նախարարության կողմից պատրաստվել և 

ստորագրման է ներկայացվել 61 միջազգային պայմանագիր և 

միջազգային պայմանագիր չհանդիսացող միջազգային բնույթի 26 

փաստաթուղթ, իրականացվել է 40 միջազգային պայմանագրի 

վավերացման կամ հաստատման գործընթաց։ 

Նախարարության կողմից իրականացվել է ՀՀ միջազգային 

պայմանագրերի նախագծերի օրենքով սահմանված փորձաքննություն և 

տրամադրվել 297 եզրակացություններ։ 

2019թ. ավարտի դրությամբ նախագծային և փոխհամաձայնեցման 

ընթացակարգերի որևէ փուլում են գտնվում 500-ից ավելի միջազգային 

պայմանագրերի նախագծեր։  

ԱԳՆ կողմից մշակվել և կառավարության կողմից ընդունվել է «Արտաքին 

գործերի բնագավառում պետական կառավարման համակարգի մարմինների 

փոխգործակցության կարգը և գործադիր իշխանության մարմինների 
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բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից այլ պետությունների և 

միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ պաշտոնական 

հանդիպումների և բանակցությունների մասին ամփոփ տեղեկատվությունը 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն 

ներկայացնելու կարգը» հաստատելու մասին որոշումը։  

Տարվա ընթացքում նախարարության կողմից ՀՀ Կառավարության 

քննարկման են ներկայացվել և ընդունվել 42 որոշման նախագիծ: Մշակվել 

և պետական կառավարման մարմիններ է ներկայացվել 109 օրենսդրական 

և ենթաօրենսդրական ակտերի վերաբերյալ ՀՀ ԱԳՆ դիրքորոշումը։ 

  

20. Հյուպատոսական ծառայություն  

ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչության և հյուպատոսական հիմնարկների 

կողմից 2019թ. սպասարկվել է շուրջ 155 000 քաղաքացի: 

 

Տարվա ընթացքում փոփոխություններ են կատարվել գործող 

իրավական ակտերում, որոնցով կանոնակարգվել և ավելի են դյուրացվել 

քաղաքացիներին մատուցվող հյուպատոսական ծառայությունները: 

 

Հաշվետու տարում շարունակվել են աշխատանքներն օտարերկրյա 

պետություններում ՀՀ քաղաքացիների խախտված իրավունքները 

վերականգնելու և օրինական շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ: 

 

ՀՀ ԱԳՆ իրավասության շրջանակներում շարունակվել է աջակցությունը 

սիրիահայերին, լիբանանահայերին և իրաքահայությանը: 

 

Նախաձեռնվել է տեսակապի միջոցով հյուպատոսական 

ծառայություններ մատուցելու նպատակով մշակված օրենսդրական 

փոփոխությունների փաթեթը, որի նպատակն է ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ընդլայնել հյուպատոսական ծառայությունների 

մատուցման եղանակները՝ քաղաքացու անձամբ ներկայանալու պահանջին 

ստեղծելով այլընտրանք՝ քաղաքացիներին հնարավորություն ընձեռելով 

աշխարհի ցանկացած վայրից տեսակապով դիմել ՀՀ դիվանագիտական 

ծառայության մարմիններ և ստանալ հյուպատոսական մի շարք 

ծառայություններ։ 

 

Պիլոտային ծրագրով տեսակապի միջոցով ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական 

վարչության կողմից տրամադրվել են ՀՀ վերադարձի վկայականներ և ՀՀ 

քաղաքացու անձնագրեր՝ ՌԴ հեռավոր մարզերում և Ավստրալիայում բնակվող 

ՀՀ քաղաքացիներին: 
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Ընթացիկ տարում ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանվել է առանց 

մուտքի վիզայի ռեժիմ Կատարի Պետության և Սերբիայի 

Հանրապետության կողմից, իսկ փոխադարձության սկզբունքով՝ 

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության և Հոնկոնգի (ՉԺՀ 

Հոնկոնգի հատուկ վարչական շրջան) կողմից: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում E-visa համակարգի միջոցով տրամադրվել 

է 39 614 մուտքի արտոնագիր։ 

 

21. ՀՀ ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի և օտարերկրյա 

պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության 

մարմինների ղեկավարների համաժողով 

Օգոստոսի 27-ից սեպտեմբերի 3-ը կայացել է ՀՀ ԱԳՆ կենտրոնական 

ապարատի և օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական 

ծառայության մարմինների ղեկավարների ամենամյա համաժողովը՝ նոր 

բովանդակային և կազմակերպչական ձևաչափով: Այն անցել է «Արժեքներ 

գործողության մեջ. Հայաստանի դիվանագիտությունը փոփոխվող 

աշխարհում» խորագրի ներքո: Համաժողովին ողջույնի խոսքով է հանդես 

եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: 

Համաժողովի բացման օրը ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն իր 

ելույթում ընդգծել է, որ հայկական դիվանագիտությունն իր գործունեությամբ 

հաստատել է, որ ինքնիշխանությունը Հայաստանի արտաքին 

քաղաքականության կարևորագույն սկզբունքն է և երկու մյուս սկզբունքների՝ 

համահայկականության և փոխգործակցության հետ մեկտեղ 

ապահովում է միջազգային ասպարեզում հայ ժողովրդի արժեքների և շահերի 

հետապնդումը:  

ՀՀ ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի և օտարերկրյա պետություններում ՀՀ 

դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների ամենամյա 

համաժողովի մասնակիցներին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդը: ՀՀ Ազգային ժողովում տեղի է ունեցել 

համաժողովի մասնակիցները հանդիպումը Աժ խորհրդի անդամների, 

խորհրդարանական պատվիրակությունների և բարեկամության խմբերի 

ղեկավարների հետ: Մասնակիցները պաշտպանության նախարարի 

ուղեկցությամբ այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն:  

Համաժողովի շրջանակներում կայացել է այց Գյումրի, որտեղ ՀՀ 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն 

Պապիկյանի և ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի 
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նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել ՀՀ մարզպետների և համայնքային 

ղեկավարների հետ հանդիպում-քննարկում: 

Սեպտեմբերի 1-ին ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի և օտարերկրյա 

պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների 

ղեկավարների ամենամյա համաժողովի մասնակիցները մեկնել են Արցախ, 

որտեղ տեղի է ունեցել ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի և օտարերկրյա 

պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների 

ղեկավարների ամենամյա համաժողովի մասնակիցների խորհրդակցությունը 

Արցախի ԱԳՆ անձնակազմի հետ՝ Հայաստանի և Արցախի ԱԳ նախարարների 

նախագահությամբ: Համաժողովի մասնակիցներին ընդունել է Արցախի 

նախագահ Բակո Սահակյանը:  

Համաժողովի շրջանակներում տեղի են ունեցել մի շարք թեմատիկ 

քննարկումներ՝ «Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության արտաքին մարտահրավերների համապատկերը», 

«Տարածաշրջանը՝ տրանսպորտային և էներգետիկ 

հաղորդակցությունների խաչմերուկում», «Հայաստանի արտաքին 

տնտեսական ներգրավվածության ընդլայնման 

հնարավորությունները», «ՀՀ զարգացման օրակարգը», 

«Ավանդական նկարագիր և իմիջային ադապտացիա (պատմություն 

և հայկական ինքնություն)», «Նոր իմիջային հնարավորություններ 

(ժողովրդավարություն, նորարարություն, ներգրավվածություն, 

փոքր պետությունների համերաշխություն)» խորագրերով: 

 

22. Հանդիպումներ և փոխադարձ այցելություններ 

Ընդհանուր առմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է ՀՀ 

նախագահ Արմեն Սարգսյանի 19 (3 պաշտոնական և 16 աշխատանքային), 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 23 (5 պաշտոնական և 18 աշխատանքային), ԱԳ 

նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի 32 (6 պաշտոնական և 26 

աշխատանքային) այց: 

Հայաստան են այցելել 8 պետությունների ղեկավարներ, 8 երկրների 

կառավարությունների ղեկավարներ, 9 երկրների արտաքին գործերի 

նախարարներ, 7 միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ: 

Արտաքին գործերի նախարարն ավելի քան 140 հանդիպում է ունեցել 

տարբեր երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների և 

միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ 
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Համապատասխան աջակցություն է ցուցաբերվել ՀՀ 

նախարարություններին, գերատեսչություններին, տարածքային 

կառավարման պետական մյուս մարմիններին՝ ՀՀ ժամանող թվով 46 

բարձրաստիճան պատվիրակություննների ընդունելության կազմակերպման 

հարցում: 

 

23. Դիվանագիտական հարաբերություններ 

2019թ. դեկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հետ 

դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել է թվով 178 պետություն: 

Հաշվետու տարում դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել 

Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Դոմինիկայի և Ջիբութիի հետ:  

Հայաստանում հավատարմագրված է 35 ռեզիդենտ և 79 ոչ ռեզիդենտ 

դեսպան, 30 միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ, 2 գլխավոր 

հյուպատոս և 41 պատվավոր հյուպատոսներ: 

Հաշվետու տարում ագրեման է տրվել 7 օտարերկրյա դեսպանների, 

հավատարմագրեր են հանձնել 17 դեսպաններ և 1 միջազգային 

կազմակերպության ներկայացուցիչներ, նշանակվել է 1 գլխավոր հյուպատոս, 

հավատարմագրվել են օտարերկրյա 4 պատվավոր հյուպատոսներ, ինչպես 

նաև համաձայնություն է տրվել Հայաստանում օտարերկրյա 7 ռազմական 

կցորդի:  

2019թ. ավարտի դրությամբ արտերկրում ՀՀ-ն ունի հավատարմագրված 

42 ռեզիդենտ դեսպաններ, որոնք համատեղության կարգով ներկայացված են 

74 երկրում: 

ՀՀ մշտական ներկայացուցիչներ են նշանակված 11 միջազգային 

կազմակերպություններում, արտերկրում գործում են ՀՀ 9 գլխավոր 

հյուպատոսություն, 1 հյուպատոսական գրասենյակ և 40 պատվավոր 

հյուպատոսություն: 

 

24. ՀՀ դիվանագիտական դպրոց 

2019թ. ընթացքում ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցում անցկացվել են 

4 ծրագրեր՝ «Հյուպատոսական գործունեություն» (մեկամսյա), 

«Արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ լրագրողների 

վերապատրաստում» (երկշաբաթյա), «Դիվանագետների և պետական 

մարմինների արտաքին կապերի համար պատասխանատու 

ստորաբաժանումների աշխատակիցների վերապատրաստում» երկու 
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անգամ (երկամսյա և եռամսյա), որից մեկը՝ արտաքին մրցույթով ընդունված 

դիվանագետների համար: Վերջինիս մասնակիցների համար կազմակերպվել է 

նաև ուսումնական այց Արցախ։  

Վերապատրաստումներին մասնակցել են ՀՀ նախագահի և 

կառավարության աշխատակազմերի, արտգործնախարարության, պետական 

գերատեսչությունների, զանգվածային լրատվամիջոցների 75 

աշխատակիցներ։ 

Հաշվետու տարում տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցի 

10-ամյակին նվիրված միջոցառում, որին ներկա է եղել ՀՀ վարչապետը։ 

Միջոցառման ժամանակ ներկայացվել է դպրոցի գործունեությանը նվիրված 

մշտական ցուցադրությունը և տեղի է ունեցել կրտսեր դիվանագետների 

երդման արարողությունը։  

 

25. Միջազգային հանրային կարծիք 

Տարվա ընթացքում շարունակվել են ՀՀ արտաքին քաղաքականության 

դիրքորոշումների վերաբերյալ միջազգային իրազեկվածության 

բարձրացմանը, մեր երկրի միջազգային հեղինակության ամրապնդմանն 

ուղղված քայլերը:  

ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանից հարցազրույց են վերցրել 

ավստրիական «Society» ամսագիրը, հորդանանյան «Amman TV»-ն, սերբական 

«Politika» օրաթերթը, «RT» հեռուստաալիքը, «Financial Times» պարբերականը, 

«Звезда» հեռուստաալիքը և այլ լրատվամիջոցներ: 

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել «Gulf News» և 

«Կոմերսանտ» թերթերին, «РБК» հեռուստաընկերությանը, «Դոյչե Վելե»-ին, 

«RTS» շվեյցարական ռադիոկայանին, «Die Zeit» շաբաթաթերթին, «Իռնա» 

լրատվական գործակալությանը, «Nouvelle d'Arménie» ամսագրին, 

ղազախական «Խաբար24» հեռուստաընկերությանը և այլ լրատվական 

գործակալությունների: 

ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն ունեցել է 31 ելույթ և 24 

հարցազրույց է տվել հայաստանյան և միջազգային լրատվամիջոցների, 

ինչպիսիք են «BBC», «Rai News 24», «LRytas», «Latvijas Avīze» լրատվական 

գործակալությունները:  

Տարվա ընթացքում մեծ է եղել օտարերկրյա լրատվամիջոցների կողմից 

Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունը: Հայաստանի վերաբերյալ 

հաղորդաշարեր և հոդվածներ պատրաստելու նպատակով երկիր են այցելել 

Չինաստանի կենտրոնական հեռուստաընկերության 7-րդ հեռուստաալիքի 



62 

(CCTV-7), Ռումինիայի «TVR» հանրային հեռուստաընկերության, իտալական 

հանրային հեռուստատեսության (RAI 1), ռուսաստանյան առաջատար 

լրատվամիջոցների («РИА Новости», «ТАСС», «Интерфакс», «Lenta.ru, «RT», 

«Известия», «КоммерсантЪ», «Московский комсомолец», «Комсомольская 

правда», «Независимая газета», «РБК» և այլն), նիդերլանդական «Elsevier 

Weekblad» պարբերականի, Սինգապուրի «The Straits Times» թերթի, 

գերմանական «Die Welt» օրաթերթի, ճապոնական «ACT4» զբոսաշրջային 

հանդեսի և օտարերկրյա լրատվամիջոցների մի շարք այլ ներկայացուցիչներ: 

Աշխատանքներ են տարվել Հայաստանի և Արցախի վերաբերյալ հատուկ 

նախագծեր իրականացնող օտարերկրյա լրագրողական խմբերի հետ: 

Հուլիսի 10-ից 24-ը ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցում տեղի է ունեցել 

արտաքին քաղաքականությունը լուսաբանող լրագրողների 

վերապատրաստման դասընթաց: 

Գործարկվել է Armenian Diplomacy սոցիալական մեդիա հարթակը՝ 

որտեղ հրապարակվում են Հայաստանի դեսպանությունների հանրային 

գործունեության, Հայաստանի մշակութային քաղաքականությանը, արտաքին 

հարաբերություններում ներգրավվածությանը վերաբերող նյութեր:  

 

 Ընթացիկ տարում, ինչպես և նախկինում, ԱԳՆ-ն աջակցել է միջազգային 

լրատվամիջոցներին՝ լուսաբանելու Հայաստանում տեղի ունեցող 

իրադարձությունները: 

ԱԳՆ-ն համակարգել է ապրիլի 29-ից 30-ը Երևանում կայացած ԵԱՏՄ 

միջկառավարական խորհրդի նիստի լուսաբանման աշխատանքները: 

Հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայացած Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի նիստը լուսաբանելու նպատակով ԱԳՆ-ն 

հավատարմագրել է շուրջ 270 հայաստանյան և օտարերկրյա 

լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների: 

Տարվա ընթացքում ընդհանուր թվով հավատարմագրվել է ավելի քան 

800 լրագրող։ 

 


