
Հարցեր եւ պատասխաններ 

1. Համատեղ հաղորդակցություն և ԵՄ Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության 

վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր (այսուհետ՝ գործողությունների ծրագիր) 

Հարց․ Ինչո՞ւ է ԵՄ-ն առաջարկում գործողությունների նոր ծրագիրը:  

Պատասխան․ Մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության 

նկատմամբ հարգանքը Եվրոպական միության հիմնադիր  արժեքներն են: Այս արժեքներով են 

առաջնորդվու ԵՄ-ն իր արտաքին գործողություններն իրականացնելիս: Մարդու իրավունքներին 

և ժողովրդավարությանը վերաբերող գլոբալ պատկերը խառն է։ Եվ, չնայած նախկինում 

արձանագրված մեծ առաջխաղացումների, հետընթաց  է արձանագրվել  մարդու իրավունքների 

պաշտպանության համընդհանուրության  և անբաժանելիության սկզբունքների և  

ժողովրդավարության առումով, որը լուծման կարիք ունի։  Բացի այդ, առաջնագիծ դուրս են եկել 

նոր տեխնոլոգիաները, որոնք ընձեռում են լայն հնարավորություններ, բայց նաև՝ սպառնալիք 

դառնում։  Մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա վնասակար ազդեցություն են թողնում 

նաև շրջակա միջավայրի գլոբալ մարտահրավերները: Փոփոխություններով հագեցած այս 

համատեքստում, ԵՄ-ն պետք է պահպանի իր դիրքը, որպես արժանահավատ դերակատար, որն 

ի զորու է առավելագույնի հասցնել նոր փոփոխություններով առաջ եկած հնարավորությունները  

միաժամանակ պաշտպանելով ԵՄ արժեքներն ու շահերը՝ համաձայնեցված միջազգային նորմերին 

ու սկզբունքներին համահունչ։ Գործողությունների այս ծրագիրը քաղաքական ճանապարհային 

քարտեզի թարմեցում է, որով սահմանվում են վերոշարադրյալին հասնելու առաջնայնությունները։  

«2012 թվականի ԵՄ Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ռազմավարական 

փաստաթղթի» ընդունումից հետո Եվրամիությունը հաստատել է դրա գործարկումն ապահովող  

Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության երկու՝  2012-ից 2014 թվականների և  2015-ից 

2019 թվականների Գործողությունների ծրագրերը։ Հաջորդիվ, ներկայացվում է այս նոր 

առաջարկը, որով սահմանվում են առաջնայնություններ հաջորդ՝ 2020-2024 թվականների 

ժամանակահատվածի  համար։  

Հարց․ Որո՞նք են առաջնայնությունները  

Պատասխան․ Գործողությունների նոր ծրագրով սահմանվում են առաջնայնություններ, որոնցում 

հաշվի են առնված աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները, անցումը դեպի «թվային», և 

բնապահպանական մարտահրավերը։ Այն նաև հնարավորություն է, որպեսզի Եվրամիությունը  

թարմ մոտեցմամբ անդրադառնա մարդու իրավունքների պաշտպանությանն  ու 

ժողովրդավարությանը՝  լուծումներ առաջարկելով ներկայիս մարտահրավերներին։  

Գործողությունների ծրագրով նախատեսվում են միջոցառումներ հետևյալ միմյանց փոխլացնող 

հինգ ուղղություններով՝ 

• անհատների պաշտպանություն և հզորացում,  

• դիմակայուն, ներառական, և ժողովրդավար հասարակությունների ձևավորում, 

• մարդու իրավունքների և ժողովրդավարութան գլոբալ համակարգի խթանում,   

• նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ի հայտ եկած հնարավորությունների օգտագործում և 

սպառնալիքների չեզոքացում,   

• արդյունքների ապահովում՝  համատեղ աշխատանքի միջոցով      

Յուրաքանչյուր գործողության ներքո մշակված են հստակ նպատակներ, մասնավորապես՝   

 մշակել, այդ թվում՝ թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, հասարակության տարածության և 

քաղհասարակության տարածքի կրճատման  վաղ նշանների հայտնաբերման և դրանց 

արձագանքման գործիքակազմ, 

 աջակցել երեխայի համար բարենպաստ արդարադատության համակարգի զարգացմանը՝ 

օրենքի հետ առնչվող և ազատությունից զրկված բոլոր երեխաների համար,  



 մշակել մարդու իրավունքների պատժամիջոցների նոր հորիզոնական ռեժիմ՝ մարդու 

իրավունքների լուրջ խախտումների և չարաշահումների դեմ պայքարի համար,  

 կատարելագործել  ընտրական դիտորդության մեթոդաբանությունը, նախընտրական 

քարոզարշավներում սոցիալական մեդիայի և թվային այլ տեխնոլոգիաների օգտագործումը 

դիտարկելու և գնահատելու համար՝ միջազգային չափանիշների համեմատությամբ,  

 խթանել տեխնոլոգիաների մատչելիությունը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։  

Հարց․  Ի՞նչն է նոր այս գործողությունների ծրագրում. Ինչո՞վ է այն տարբերվում 

նախորդից 

Գործողությունների նոր ծրագիրը հիմնված է նախորդ գործողությունների ծրագրերի վրա և 

շարունակում է կենտրոնանալ երկարաժամկետ առաջնայնությունների վրա, մասնավորապես՝  

մարդու իրավունքների պաշտպաններին աջակցելը և մահապատժի դեմ պայքարը: Ավելի մեծ 

նշանակություն է տրվում անձի հզորացմանը և խտրականության բոլոր ձևերի հաղթահարմանը։ 

Այն նաև առավել ակնհայտորեն անդրադառնում է հաշվետվողականության բացերին, իրավունքի  

գերակայության քայքայմանը և արդարադատության մատչելիության ապահովմանը: 

Գործողությունների այս ծրագրում հաշվի են առնված այսօրվա աշխարհում առկա նոր 

մարտահրավերները, ուստի այն կենտրոնանում է հետևյալ ուղղությունների վրա,  

մասնավորապես՝   

 բնապահպանական մարտահրավերներ և կլիմայի փոփոխություն, 

 թվային տեխնոլոգիաների օգուտների կիրառում և չարաշահման ռիսկերի նվազեցում` ԵՄ 

կողմից ստանձնած դեպի թվային նոր աշխարհ անցումն առաջնորդելու հանձնառությանը 

համահունչ,  

 տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքի խորացում,   

 ավելի մեծ շեշտադրում ժողովրդավարության վրա, ներառյալ առցանց տեխնոլոգիաների 

չարաշահման և քաղաքացիական ու քաղաքական տարածքի կրճատման վրա,   

 ավելի մեծ ուշադրություն իրավապաշտպաններին,  

 ռազմավարական հաղորդակցություն և հանրային դիվանագիտություն։  

 

Հարց․ Ինչպե՞ս է իրագործվելու գործողությունների ծրագիրը։ Ի՞նչ ռեսուրսներ ունի 

Հանձնաժողովը Գործողությունների ծրագրի իրականացման համար:  

Պատասխան․ Գործողությունների ծրագրով նախատեսված նպատակներն իրականացվելու են 

պետական, տարածաշրջանային և բազմակողմ մակարդակներում ՝ հաշվի առնելով տեղական 

հանգամանքներն ու առանձնահատկությունները: Ծրագրի իրականցման համար ԵՄ-ն 

կմոբիլիզացնի առկա  քաղաքականությունները, գործիքակազմը, ինչպես նաև քաղաքական ու 

ֆինանսական միջոցների լայն շրջանակը, մասնավորապես՝  

 քաղաքական, մարդու իրավունքների և ոլորտային քաղաքականությունների շուրջ  

երկխոսությունները,   

 առևտրի վերաբերյալ  ԵՄ քաղաքականությունները, այդ թվում՝ ԵՄ Արտոնությունների 

ընդհանրացված համակարգը,  

 թեմատիկ և աշխարհագրական գործիքները՝ 2021-2027 թվականների բազմամյա 

ֆինանսական ռազմավարության շրջանակներում,   

 մարդու իրավունքների ոլորտային միջոցառումներ՝ բազմակողմ և տարածաշրջանային 

հարթակում,   



 հաղորդակցությանը միտված միջոցառումներ և իրազեկվածության բարձրացման արշավներ,   

 հրապարակային հայտարարություններ, դեմարշներ,  

 իրավապաշտպանների վերաբերյալ դատավարությունների դիտորդություն,   

 մարդու իրավունքների վերաբերյալ 13 ԵՄ ուղենիշների գործարկում,  

 ընտրությունների վերաբերյալ դիտորդություն և հաջորդող գործողություններ, 

 քաղաքացիական հասարակության, իրավապաշտպան կազմակերպությունների և գործարար 

հատվածի հետ երկխոսությունններ 

ԵՄ Գործողությունների ծրագիրը ուղեցույց է ամբողջ աշխարհում ավելի քան 140 ԵՄ 

պատվիրակությունների և գրասենյակների, ինչպես նաև ԵՄ անդամ պետությունների 

դեսպանատների կողմից թիրախային նախաձեռնությունների և գործողությունների 

իրականացման համար: 

Հարց․ Ինչպե՞ս են Հանձնաժողովը և Բարձր ներկայացուցիչը հետևելու և վերահսկելու 

այս Գործողությունների ծրագրի իրականացումը։  

Արդյունավետ իրականացման համար կպահանջվի սերտ համագործակցություն ԵՄ-ի և դրա 

անդամ պետությունների միջև, որպեսզի ապահովվի մեծ համախմբվածություն ու պատշաճ 

ազդեցություն։ Համաձայն իրեն վստահված մանդատին՝ Մարդու իրավունքների հարցերով ԵՄ 

հատուկ ներկայացուցիչը կուղղորդի Գործողությունների ծրագրի գործարկման ընթացքը: 
Գործողությունները տարածվում են աշխարհի բոլոր շրջանների վրա՝ հաշվի առնելով տեղական 

կարիքները և առանձնահատկությունները: ԵՄ 142 պատվիրակություններ և գրասենյակներ  

առաջնորդելու են առաջնահերթ միջոցառումների իրականացումը` երկրի մակարդակով 

իրականացվող նախաձեռնություններում, այդ թվում՝ տեղական մակարդակում հարմարեցված 

ռազմավարությունների ընդունման միջոցով: ԵՄ-ն կներգրավվի նաև տարբեր շահագրգիռ 

կողմերի հետ՝ ընդհանուր ծրագրի իրականացմանը և կկազմակերպի ամենամյա հանդիպներ 

քաղհասարակության հետ: Աշխարհում Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության 

իրավիճակի վերաբերյալ ԵՄ ամենամյա հանրային զեկույցը, մեկ այլ արդյունավետ գործիք է՝ 

թափանցիկ կերպով դիտարկելու արձանագրված առաջընթացը: Նախատեսվում է իրականացնել 

միջնաժամկետ գործարկման վերանայում: 

Հարց․ Որո՞նք են մինչ այժմ ԵՄ-ն ձեռբերումները աշխարհում մարդու իրավունքների և 

ժողովրդավարության ոլորտներում: 

 2015 թվականից ի վեր ԵՄ պաշտպանություն է տրամադրվել ավելի քան 30 000 

իրավապաշտպանների՝ ProtectDefenders.eu. հատուկ մեխանիզմի միջոցով։ Միայն 2019 

թվականին՝  ԵՄ-ն քննարկել է մարդու իրավունքների գծով  իրավապաշտպաններին վերաբերող  

դեպքերը  ավելի քան 40 երկրների հետ երկխոսությունների և խորհրդակցությունների 

շրջանակներում:  

 ԵՄ-ն պաշտպանում է մահապատժի վերացումը: 2015 թվականից ի վեր 5 երկիր, 

մասնավորապես՝  Բուրկինան, Գվինեան, Բենինը, Կոնգոն, Գվատեմալան, Սուրինամը և 

Մոնղոլիան վերացրել են մահապատիժը, այդպիսով՝ օրենքի ուժով  մահապատիժը վերացրած 

երկրների ընդհանուր թիվը հասցնելով 114-ի։ 2018 թվականի դեկտեմբերին ԵՄ առաջնորդությամբ 

ՄԱԿ-ի մահապատժի կիրառման մորատորիումի վերաբերյալ բանաձևն ընդունվել է ՄԱԿ-ի 

Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից՝ 121 երկրների աջակցությամբ: 

 Թայվանում գտնվող Եվրոպական տնտեսական և առևտրի գրասենյակը համագործակցում է 

թայվանական հասարակական կազմակերպությունների հետ `ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ 

խտրականության վերացմանն ուղղված աջակցության ուղղությամբ: 2019 թվականի ապրիլին 

Թայվանն ընդունեց Ասիայում իր տեսակի մեջ առաջին օրինագիծը, որով նույնասեռական 

զույգերին ամուսնության իրավունք տրամադրվեց: 



 2015 թվականի հունվարից մինչև 2019 թվականի հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում 

ԵՄ-ն աջակցել է 148 երրորդ երկրների և տարածքների երեխաների իրավունքների վերաբերյալ 

ավելի քան 350 գործողությունների իրականացմանը։ Օրինակ ՝ «Կանանց սեռական օրգանների 

խեղում» ծրագրի շրջանակներում, բյուջեն՝ 11 միլիոն եվրո, 16 երկիր ընդունել են 

գործողությունների ծրագրեր և 12 երկրի ստեղծել են համապատասխան պետական բյուջետային 

գծեր` կանանց սեռական օրգանների խեղմանը վերջ դնելու նպատակով: 

 2014-2019 թվականներին ԵՄ-ն 400 միլիոն եվրո աջակցություն է հատկացրել 70-ից ավելի 

գործընկեր երկրներում ժողովրդավարական գործընթացների ուղղությամբ՝ նպատակ ունենալով, 

օրինակ՝ նպաստել ընտրությունների կազմակերպմանը և օժանդակել վերահսկող մարմիններին, 

անկախ լրատվամիջոցներին, խորհրդարաններին և քաղաքական կուսակցություններին՝ իրենց 

հիմնական դերը կատարելու ժողովրդավարական հասարակություններում: Ամբողջ աշխարհում 

տեղակայվել են 98 ԵՄ դիտորդական առաքելություններ։  

 «Արտոնությունների ընդհանրացված համակարգի» ներդրումը նպաստել է մարդու 

իրավունքների և զբաղվածության վերաբերյալ կոնվենցիաների իրականացմանը, այդ 

թվում`վերջին մեկ տարվա ընթացքում 11 երկրներում դիտորդական առաքելությունների 

միջոցով: Օրինակ՝ այն նպաստել է Շրի Լանկայում «Երեխաների աշխատանքի ազատ գոտիներ» 

պիլոտային ծրագրի միջոցով երեխաների աշխատուժի 1 տոկոսով կրճատմանը։  

2. ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՌԱՋԱՐԿ   

Հարց․ Ինչի՞ մասին է համատեղ առաջարկը 

Պատասխան․  Արտաքին հարաբերությունների հարցում իր մոտեցման մեջ ԵՄ-ն պետք է լինի 

ավելի ռազմավարական, արժանահավատ, արդյունավետ և միավորված: Սա արտացոլվում է 

Հանձնաժողովի «Քաղաքական ուղենիշներ» փաստաթղթում և ԵՄ խորհրդի կողմից ընդունված 

2019-2024 թվականների ռազմավարական օրակարգում: ԵՄ Բարձր ներկայացուցիչը և 

Եվրահանձնաժողովը պատրաստակամություն են հայտնել ամրապնդելու ԵՄ կարողությունները՝ 

խթանելու իր արժեքներն ու ռազմավարական հետաքրքրություններն ամբողջ աշխարհում և այդ 

նպատակին հասնելու համար օգտագործել՝ Պայմանագրերով  ամրագրված դրույթները։ 

Եվրոպական միության վերաբերյալ Պայմանագրի 22-րդ հոդվածով նախատեսվում է ԵՄ խորհրդին 

ընձեռված  որոշումների միաձայն ընդունման սկզբունքը՝ ԵՄ-ի ռազմավարական շահերն ու 

նպատակները` Ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության (ԸԱԱՀ) հատուկ 

ոլորտներում սահմանելու համար։ ԵՄ խորհրդի կողմից ռազմավարական նպատակների 

սահմանումից հետո, Խորհուրդը կկարողանա ԵՄ ռազմավարական որոշումներն ընդունել ձայների 

որակյալ մեծամասնության սկզբունքով: Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության 

հարցերում գլոբալ առաջնորդության ստանձնումը բխում է ԵՄ ռազմավարական շահերից: Ուստի, 

համատեղ առաջարկը հնարավորություն է ընձեռում ԵՄ խորհրդին` միաձայնության սկզբունքով 

ընդունելու սույն Գործողությունների ծրագիրը, որպես ԵՄ ռազմավարական հետաքրքության 

ծրագիր։ Այնուհետև, Գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների գործարկման 

վերաբերյալ որոշումները կարող են ընդունվել ձայների որակյալ մեծամասնության սկզբունքով։  

Հարց․ Ինչու՞ է այս առաջարկը ներկայացվում հիմա 

2018 թվականին Հանձնաժողովն առաջարկել էր Ընդհանուր արտաքին և անվտանգության 

քաղաքականության (ԸԱԱՀ) հատուկ որոշումների ընդունման հարցում անցնել ձայների որակյալ 

մեծամասնության սկզբունքին՝ միաձայնի փոխարեն։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովն 

ընդունում է, որ գլոբալ առաջնորդ լինելու համար Միությունը պետք է որոշումներ կայացնի ավելի 

արագ և արդյունավետ եղանակով և հաղթահարի միաձայնության սահմանափակումները, որոնք 

խոչընդոտում են մեր արտաքին քաղաքականությանը, ինչպես նշված է ԵՄ Բարձր ներկայացուցչի, 

ԵՀ փոխնախագահի առաքելության նամակում: Քոլեջի կողմից այսօր ընդունված համատեղ 

առաջարկությունն առաջարկում է նման հնարավորություն ՝ առաջարկելով Գործողությունների 

ծրագրի իրականացման հետ կապված որոշումն ընդունել ձայների որակյալ մեծամասնությամբ: 

 



Հավելյալ տեղեկությունների համար անցեք հետևյալ հղումներով՝  

 

Մամլո հաղորդագրություն  

«Համատեղ հաղորդակցություն․ ԵՄ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության 2020-2024 

թվականների գործողությունների ծրագիր»  

ԵՄ 2020-2024 թվականների գործողությունների ծրագիր  

«Եվրոպական միության խորհրդին  ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ Համատեղ 

առաջարկ»   

 


