ԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՎԻՆԻՆԳ ԾՐԱԳԻՐ

Գործողություն 2.4

Միգրացիոն վիճակագրության մեթոդաբանություն և էլեկտրոնային
տվյալների առավել շատ օգագործում I

Ժողովրդագրական վիճակագրություն
Երևան, 2016թ. մայիսի 2-6

>>

>>

Պարտադիր արդյունք

Սույն գործողության հետ կապված պարտադիր արդյունքը՝ ՊԱ 3
Միգրացիոն վիճակագրության տվյալների հավաքագրման բարելավված
մեխանիզմներ, ընդգրկվածություն, յուրաժամանակություն և որակ

Չափանիշներ
 Միգրացիոն վիճակագրության արդիականացված մեթոդաբանություն
(2017թ.ապրիլ)
 ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմը վերապատրաստվել է միգրացիոն
վիճակագրության գծով (2017թ. հուլիս)
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Գործողության նպատակը և սպասվող
արդյունքը 2.4

Նպատակ
• Տվյալների հավաքագրման վերանայում և քննարկում, թե ինչպես տիրապետել
միգրացիոն վիճակագրության էլեկտրոնային տվյալները
 Հանդիպում տվյալները տրամադրողների հետ
 Մեթոդաբանության վերանայում
 Քննարկումներում ներգրավել համապատասխան շահագրգիռ կողմերին

Սպասվող արդյունք
 Առաքելության զեկույց, որում ներկայացված են
առաջարակություններ՝տվյալների որակի, մեթոդաբանության և տվյալների
աղբյուրների օգտագործման բարելավումների վերաբերյալ
 Միգրացիոն վիճակագրության վերաբերյալ հաջորդ գործողության համար
աշխատանքային ծրագիրը սահմանված է.



2.6: Ուսուցողական այց Լիտվա (2016թ. հոկտմբեր)
2.7: Միգրացիոն վիճակագրության մեթոդաբանություն և էլեկտրոնային տվյալների առավել շատ
օգտագործում II (2017թ. փետրվարի)
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Եզրակացություն

 Քննարկվել են հարցեր ՏՏ կենսապայմանների ամբողջացված
հետազոտության հարցաթերթի միգրացիոն մոդուլի բարելավման
վերաբերյալ (ավելացնել նոր հարցեր քաղաքացիության, 0-14
տարեկան երեխաների մասին, վերլուծել միգրացիոն հոսքերը միայն
անցած տարվա համար և այլն)
 ՏՏ կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունում
կատարվել է դասակարգման (վերակշռման) ընթացակարգ և
վերլուծվել են արդյունքները և միջազգային միգրացիայի
վիճակագրության ցուցանիշները
 Լավ հարաբերություններ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության
հետ
Նրանց հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց միջազգային
վիճակագրության արտադրումը (համաձայն ԵՄ կանոնակարգի):
Շեշտադրվել է անձնական տվյալների օգտագործման կարևորությունը
Սահմանի Էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական
համակարգից
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Եզրակացություն

 Լավ հարաբերություններ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների
վարչության հետ, անձնական տվյալների տրամադրումը ՀՀ ԱՎԾ-ին
բնակչության պետռեգիստրից քննարկման ներքո է

 Աշխատանքային միգրանտների մասին տվյալների բազա գոյություն ունի ՀՀ
ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում
 Սերտ համագործակցություն Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության
(ՄՄԿ) հետ
 Լավ հարաբերություններ Միգրացիոն պետական ծառայության հետ.
Միգրացիոն պետական ծառայությունը ՀՀ ԱՎԾ և ոստիկանության հետ
համագործակցությամբ պլանավորում է արտադրել քաղաքացիության
ձեռքբերման և կորստի վերաբերյալ վիճակագրություն
 Շատ ողջունելի է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը տվյալների
տրամադրման և վարչական տվյալների որակի բարելավման շուրջ
համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը
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Առաջարկություններ

Առաջարկություններ
ՀՀ
ԱՎԾ-ին
համաձայնագրի նախագծի վերաբերյալ

տվյալների

տրամադրման

 Լրացնել ՀՀ ԱՎԾ-ին տվյալներ տրամադրելու վերաբերյալ
Համաձայնագրի նախագիծը լրացուցիչ կետով.
2.2.0 Տվյալների օգտագործում.
«ՀՀ ԱՎԾ-ն պարտավորվում է չհրապարակել կամ որևէ երրորդ կողմի

չտրամադրել մուտքի որևէ ձևով հնարավորություններ այն անձնական
տվյալներին, որ նրանք ստանում են, եթե Հայաստանի Հանրապետության
օրենքները և այլ իրավական ակտերը այլ բան չեն նախատեսում»:

 1.3 Տվյալների տրամադրման իրավական հիմքեր
Ավելացնել հղում պետական վիճակագրական աշխատանքների
եռամյա ծրագրին
 ՏՏ մասնագետները պետք է մասնակցեն տվյալների բազայի
կառուցվածքի վերաբերյալ համաձայնագրի պատրաստմանը,
ապահովելով տվյալների անվտանգություն և պաշտպանություն:
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Առաջարկություններ

 Մինչև 2016թ. վերջը արդիականացնել ՏՏ կենսապայմանների
ամբողջացված հետազոտության հարցաթերթի միգրացիոն մոդուլը
(ավելացնելով նոր հարցեր քաղաքացիության, 0-14 տարեկան
երեխաների մասին, վերլուծել միգրացիոն հոսքերը միայն անցած
տարվա համար և այլն)
 Տարեկան կտրվածքով գնահատել միջազգային միգրացիոն
վիճակագրության որակի ցուցանիշները
 Բարելավել մեթոդաբանական փաստաթուղթը և
նախապատրաստել տեխնիկական մասնագիրը (սահմանել
տվյալների բազայի կառուցվածքը, սխեմաները, վավերականացում,
և իմպուտացիայի ընթացակարգերը և այլն) արտադրելու համար
միջազգային միգրացիոն վիճակագրություն:
 Իմպուտացիայի մեթոդների (ներքին կամ արտաքին) վերաբերյալ
վերապատրաստման (պրակտիկ) դասընթացներ
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Առաջարկություններ

 Կազմակերպել բարձր մակարդակի հանդիպում ազգային
անվտանգության ծառայության հետ՝ սահմանային էլեկտրոնային
կառավարման տեղեկատվական համակարգից տվյալներ
ստանալու վերաբերյալ
 Հզորացնել ՏՏ հմտությունները և կարողությունները ռեգիստրների
և վարչական տվյալների բազայի հետ աշխատանքի առնչութամբ
 Ապահովել մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի
մասնագետների և ՏՏ մասնագետների միջև համագործակցություն

8

>>

Ճանապարհային քարտեզ և
ժամանակացույց

Ուսուցողական այցը Լիտվայի վիճակագրություն պլանավորված է
2016թ. հոկտեմբերին
 ՀՀ ԱՎԾ-ն պետք է նախապատրաստի


Մեթոդաբանական
փաստաթղթի
մանրամասն
նախագիծ,
միջազգային
միգրացիոն
վիճակագրության
արտադրման
տեխնիկական մասնագիր



Կազմակերպել բարձր մակարդակի հանդիպում ՀՀ ազգային
անվտանգության ծառայության հետ և ապահովել արդյունքներ



Պատրաստել տնային տնտեսությունների կենսապայմանների
ամբողջացված հետազոտության արդիականացված նախագիծը
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