ԵՄ- ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԹՎԻՆԻՆԳ ԾՐԱԳԻՐ

Գործողություն 2.1

Ժողովրդագրական վիճակագրություն
Երևան, սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 2-ը, 2015թ.

>>

>>

Պարտադիր արդյունք

Սույն գործողության հետ կապված պարտադիր արդյունքը՝
ՊԱ 2 և ՊԱ3
Կենսական (բնական շարժի) և միգրացիոն վիճակագրության
տվյալների հավաքագրման բարելավված մեխանիզմներ (թղթային
աղբյուրներից անցում էլեկտրոնայինի), ընդգրկվածություն,
յուրաժամանակություն և որակ

Չափանիշներ
Կենսական վիճակագրության արդիականացված մեթոդաբանություն
(2016թ. հոկտեմբեր)
Միգրացիոն վիճակագրության արդիականացված մեթոդաբանություն
(2017թ. ապրիլ)
Իրականացվել և հրապարակվել է բարելավված կենսական
վիճակագրություն (2017թ. հուլիս)
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2.1 գործողության նպատակը և սպասվող
արդյունքը

Նպատակը
Ընթացիկ իրավիճակի գնահատում, տվյալները տրամադրողների և
տվյալների աղբյուրների նույնականացում, նախնական քննարկում, թե
ինչպես կառավարել էլեկտրոնային տվյալները, քննարկումներում
ներգրավել համապատասխան շահագրգիռ կողմերին

Սպասվող արդյունք
Առաքելության զեկույց՝ կենսական և միգրացիոն վիճակագրության
արտադրության համար տվյալների նոր աղբյուրների և
տրամադրողների մասին առաջարկությունների վերաբերյալ
Հաջորդ գործողության համար սահմանված աշխատանքային
ծրագիր (2.2-ը նախատեսված է 2015թ. նոյեմբերի 23-26-ը)
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Եզրակացություններ՝ կենսական
>>
վիճակագրություն (1)
 Առաջին առաքելությունը կենտրոնացավ
ծնունդների և մահերի վիճակագրության վրա`
որպես բնակչության թվաքանակի և կազմի
գնահականներին և սոցիալ-ժողովրդագրական
ցուցանիշներին անմիջականորեն առնչություն
ունեցող
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Եզրակացություններ – կենսական
>>
վիճակագրություն (2)
 Ուժեղ կողմեր



Տվյալների հիմնական տրամադրողի (ՀՀ արդարադատության
նախարարություն) հետ համագործակցությունը դրական է
ՀՀ ԱՎԾ-ում փորձարկվում է էլեկտրոնային տվյալների
հավաքագրման նոր համակարգը

 Թույլ կողմեր



Հնարավոր թերընդգրկվածություն (հատկապես հեռավոր
շրջաններում, մահերի և մեռելածնությունների համար)
Բացակայող կամ ոչ ճիշտ տեղեկություն (օրինակ՝ կրթական
մակարդակի, զբաղմունքի կարգավիճակի մասին)
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Առաջարկություններ –
>>
Կենսական վիճակագրություն
 Պարզել թերընդգրկվածության փաստացի չափը և տարածքային
իրավիճակը՝ օգտագործելով վիճակագրական և վարչական հասանելի
աղբյուրները, երկրում տարածքները թիրախելու նպատակով
 Փաստաթղթավորել վիճակագրական գործընթացը
 Ելնելով թերընդգրկվածությունից, եթե անհրաժեշտ է, իրականացնել
գնահատման ընթացակարգեր
 Հզորացնել ՀՀ ԱՎԾ անձնակազմի ՏՏ և վերլուծական հմտությունները
 Բարձրացնել ժողովրդագրական տեղեկատվության կարևորության
մասին իրազեկվածությունը շահագրգիռ կողմերի և ՔԿԱԳ
տարածքային բաժինների աշխատակազմի շրջանում
 Նկատի ունենալ, որ վիճակագրության որակը խստորեն կապված է
քաղաքացիական կացության ռեգիստրների որակից
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Եզրակացություններ –
միգրացիոն վիճակագրություն

 Օրենսդրական դաշտը իրավասություն է տալիս
տվյալների հավաքագրման համար, օգտագործում է
վարչական աղբյուրների տվյալները;
 Նույնականացվել են տվյալների աղբյուրները, դրանց
ուժեղ և թույլ կողմերը;
 Լավ հարաբերություններ շահագրգիռ կողմերի հետ;
 ՏՏ
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտությունը չի ապահովում շատ մանրամասն,
միգրացիայի վերաբերյալ ԵՄ 862/2007 կանոնակարգից
բխող տեղեկատվություն;
 Միգրացիոն վիճակագրության որակը պետք է
բարելավվի՝ օգտագործելով վարչական տվյալների
լրացուցիչ աղբյուրները

7

Առաջարկություններ >> Միգրացիոն վիճակագրություն
 Գնահատել միգրանտներին առնչվող որակի ցուցանիշները՝ ըստ
տարբեր
դասակարգումների,
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտությունից
 Անհրաժեշտ է մանրամասն մեթոդաբանություն, բնորոշումներ
մասնագիր՝ արտագաղթողներին, ներգաղթողներին, բնակչությանն ըստ
տարբեր դասակարգումների սահմանելու համար;
Կատարել ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրի, ՀՀ սահմանային
էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգի ավելի
խորը վերլուծություն;
 Կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունից սպառողների
համար հրապարակել միայն նախորդ տարվա միգրացիայի վերաբերյալ
վիճակագրական տեղեկությունը;
 Տվյալների որակի բարելավման նպատակով սկսել օգտագործել
վարչական տվյալների աղբյուրները (անհատական մակարդակով)՝
կապելով դրանք իրար հետ,
 Անհատական տվյալների կառավարման համար անհրաժեշտ են
լրացուցիչ ՏՏ մասնագետներ և ՏՏ ռեսուրսներ՝
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Ճանապարհային քարտեզ և
ժամանակացույց

 Հաջորդ առաքելությունը պլանավորված է 2015թ.
նոյեմբերի 23-26-ը, որի նպատակն է
նույնականացնել տվյալները տրամադրողների և
այլ շահագրգիռ կողմերի հետ
համագործակցության նոր ուղիներ
 ՀՀ ԱՎԾ-ն պետք է պատրաստի փաստաթղթեր
հետևյալի մասին.
Որակի ցուցանիշների գնահատման
 Վարչական տվյալների աղբյուրների ավելի խորը
վերլուծության
 Վիճակագրական գործընթացի մասնագրում:
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