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Հայաստան-ԵՄ համագործակցության շարունակականություն. 
տեղեկատվական անվտանգության բաղադրիչը 

 
 
Համառոտագրի նպատակն է՝ նկատի ունենալով ՀՀ-ԵՄ համագործակցության 
հնարավորություններն, առաջնահերթություններն ու ակնկալիքներն 
ուսումնասիրել եվրոպական կառույցների հետ համագործակցությանն առնչվող 
ապատեղեկատվությունը, մանիպուլյացիաներն ու քարոզչությունը՝ 
համապատասխան խոսույթների սկզբնավորումը, դրանք հանրային դաշտ 
ներդնելու եղանակներն, ինչպես նաև այդօրինակ երևույթների դեմն առնելու, 
տեղեկատվական անվտանգության բարելավման և քննադատական 
մտածողության զարգացման առկա փորձը և այն Հայաստանում կիրառելու 
հնարավորությունները՝ մասնավորապես ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրի, առհասարակ Արևելյան Գործընկերության 
(ԱլԳ) շրջանակում, ինչպես նաև այլ գործընկերային հարաբերությունների և փորձի 
փոխանակման շնորհիվ հասանելի գործիքակազմի կիրառմամբ։ 
 
Համառոտագիրն անդրադառնում է ՀՀ և ԵՄ-ի միջև կնքված Համապարփակ և 
ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի որոշ առանցքային դրույթներին, 
այնուհետև՝ առկա համագործակցության վարկաբեկմանը նպատակաուղղված 
գործողություններին և դրանց մեթոդներին՝ մասնավորապես, քարոզչության 
նպատակով մի շարք թեմաներ շահարկելուն։ Տեղեկատվական անվտանգության 
ոլորտում վարվող քաղաքականության վերաբերյալ մատնանշվում են որոշ 
թերություններ, ինչպես նաև միջազգային փորձից որոշ օրինակներ, որոնք ևս 
կարող են հաշվի առնվել՝ քաղաքականության մշակման գործընթացում։ 
Անդրադարձ է կատարվում նաև առկա հնարավորություններին՝ 
քաղաքականության առաջարկներով, որոնք կարող են իրագործվել պետական 
մարմինների, կրթական հաստատությունների, լրատվամիջոցների և 
քաղաքացիական հասարակության կառույցների կողմից։ 
 
Թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է թե առհասարակ 
ապատեղեկատվության,  քարոզչության և դրանց տարածման նպատակով 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման շարունակաբար աճող 
վտանգավորությամբ, թե հենց ՀՀ-ԵՄ համագործակցության, այդ թվում՝ ՀՀ-ԵՄ 
Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով ստեղծված 
հնարավորությունների իրականացման դեմ տարվող քարոզչությանը դիմակայելու 
անհրաժեշտությամբ՝ մասնավորապես քաղաքականության առաջարկների 
մշակման և ջատագովության միջոցով։ 
 
Հետազոտության հիմքում պաշտոնական տեղեկություններն են և նախկինում 
կատարված որոշ հետազոտությունների՝ այդ թվում արտասահմանյան, 
հարցազրույցների, հրապարակային քննարկումների նյութերի վերլուծությունը։ 
Հետազոտության շրջանակում նաև անցկացվել է առցանց հարցում պետական 
պաշտոնյաների, ոլորտի փորձագետների և քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչների շրջանում։ 
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ՀՀ և ԵՄ-ի միջև կնքված Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 
համաձայնագիրը 
 
 
2021 թ. մարտի 1-ից ամբողջությամբ ուժի մեջ մտավ ՀՀ և ԵՄ-ի միջև կնքված 
Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը՝ ՀՀ և ԵՄ բոլոր 
անդամ պետությունների ու Եվրոպական խորհրդարանի կողմից վավերացումից 
հետո: Համաձայնագրով մասնավորապես նախատեսվում է, որ ներքին 
բարեփոխումների նպատակով կողմերը պետք է համագործակցեն հետևյալ 
ոլորտներում՝ 
 
ա․ ժողովրդավարական հաստատությունների կայունության ու 
արդյունավետության և իրավունքի գերակայության զարգացում, 
համախմբվածություն ու ամրապնդում, 
բ․ մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի 
ապահովում, 
գ․ դատական և իրավական բարեփոխումների հետագա առաջընթացի ապահովում 
այնպես, որ երաշխավորվի դատական համակարգի, քրեական հետապնդման և 
իրավապահ համակարգի անկախությունը, որակն ու արդյունավետությունը, 
դ․ վարչական կարողությունների ամրապնդում և իրավապահ մարմինների 
անկողմնակալության և արդյունավետ աշխատանքի երաշխավորում, 
ե․ պետական կառավարման ոլորտում բարեփոխում և հաշվետու, արդյունավետ, 
թափանցիկ ու մասնագիտացված քաղաքացիական ծառայության հետագա 
զարգացում, և 
զ․ կոռուպցիայի դեմ պայքարում արդյունավետության ապահովում, 
մասնավորապես, կոռուպցիայի դեմ պայքարում միջազգային 
համագործակցության ամրապնդման և համապատասխան միջազգային այնպիսի 
իրավական փաստաթղթերի արդյունավետ իրականացման նպատակով, ինչպես 
օրինակ` ՄԱԿ-ի 2003 թվականի «Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիան: 
 
Նախատեսված է համագործակցություն կազմակերպված հանցավորության դեմ՝ 
մասնավորապես կիբեռհանցագործությունների կանխարգելման նպատակով, 
համագործակցություն տրանսպորտի ոլորտում, էներգետիկ ոլորտում՝ այդ թվում 
միջուկային անվտանգության, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների 
օգտագործման ու էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության խթանման 
նպատակով, ձեռնարկատիրության զարգացման՝ մասնավորապես Եվրոպայի 
փոքր բիզնեսի ակտի սկզբունքների հիման վրա փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների զարգացման համար, զբոսաշրջության, սպառողների 
պաշտպանության, կրթության, մշակույթի, քաղաքացիական հասարակության հետ 
համագործություն և այլն։ 
 
2021 թ․ հուլիսին հայտնի է դարձել, որ ԵՄ-ն հատկացնելու է 2,6 մլրդ․ եվրոյի չափով 
օգնություն, որը պետք է օգտագործվի ՀՀ կառավարության և ԵՄ-ի համատեղ 
սահմանած առաջնահերթությունների համար՝ 
 
1․ պատերազմից տուժած Սյունիքի դիմադրողականության ամրապնդում, 
2․ «Հյուսիս-հարավ» մայրուղու և աջակցող ենթակառուցվածքների կառուցում, 
3․ Հայաստանի հարավային շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացում, 
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4․ թվային կառավարման և նորարարության խթանում, 
5․ Երևանի զարգացում՝ որպես կանաչ և խելացի քաղաք: 
 
Սա դարձավ հերթական առիթ՝ ՀՀ-ԵՄ համագործակցության մասին կեղծ և 
դավադրապաշտական պնդումների համար։ Ստորև ներկայացվում են այդօրինակ 
որոշ խոսույթներ, դրանց նախապատմությունը և դրանցով շահագրգռված 
շրջանակները։ 
 
 
Ովքե՞ր են շահագրգիռ ՀՀ-ԵՄ համագործակցության վարկաբեկմամբ և ինչ 
խնդիրներ են շահարկում 
 
Նախկինում անդեն նշվել էր, որ հակաեվրոպական, իսկ ավելի լայն ընդգրկմամբ՝ 
հակաարևմտյան քարոզչությունը Հայաստանում վաղուց է արմատավորվել՝ 
առնվազն այն ժամանակվանից, երբ Հայաստանը սկսեց կատարել Եվրոպայի 
խորհրդին անդամակցելուն նպատակաուղղված գործողություններ՝ ի վերջո 2001 թ․ 
անդամակցելով այդ կառույցին։ Միջազգային չափանիշների պատճառով 
ստանձնած որոշ պարտավորությունների կատարմանն ընդդիմանալն 
իշխանության վերարտադրության, ընդդիմախոսներին լռեցնելու, քաղաքացիներին 
մոլորեցնելու կամ նմանատիպ նպատակներ էր հետապնդում։ Ըստ այդմ՝ 
արևմտյան արժեհամակարգը հավասարեցվում էր «ոչ ավանդական» կրոնական 
ուսմունքների և սեռական այլասերվածության արմատավորման, «ավանդական», 
«հոգևոր» արժեքների քայքայման հետ․ ի հակադրություն դրան, Ռուսաստանը 
շարունակաբար ներկայացվել է որպես նման արժեքների պահապան։ Ընդ որում, 
նմանատիպ քարոզչությունը կիրառվում էր թե Հայաստանում, թե մի շարք այլ 
երկրներում։1 Այդօրինակ քարոզչությունը Հայաստանում շարունակական բնույթ 
ունի․ հայտնի օրինակներից է նաև հետհեղափոխական շրջանում Ստամբուլյան 
կոնվենցիայի և որոշ այլ խնդիրների շուրջ բարձրացված քարոզչական աղմուկը։ 
 
Ավելին՝ ներկայումս էլ ավտորիտար կառավարման դեպքում նմանատիպ 
քարոզչությունը կարող է տեղ գտնել անգամ ԵՄ անդամ երկրի հանրային և 
իշխանամերձ լրատվամիջոցներում․ հատկանշական է Հունգարիայի օրինակը, 
որտեղ արևմտյան արժեհամակարգը բնութագրվում է «բարոյազուրկ»՝ 
եվրոսկեպտիցիզմի առաջխաղացման, իսկ դրան զուգահեռ՝ Չինաստանի և 
Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն ընդլայնելու օգտին քարոզչության 
համատեքստում։2 
 
Կարելի է նշել, որ չնայած Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 
համաձայնագրի վավերացման հետ կապված որոշ լավատեսական 
մեկնաբանություններին՝ Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցության և ԵՄ-ի հետ 
հարաբերությունների փոխշահավետության, «կամուրջի» դեր ստանձնելու 
հնարավորության կամ ԵՄ-ի և Ռուսաստանի միջև «աշխարհաքաղաքական 
փոխզիջման» համատեքստում՝ անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ 
Լավրովի կամ այլ ռուս պաշտոնյաների արտաքուստ դրական, խրախուսող 
                                                 
1 Արմեն Գրիգորյան, «Որոշ քարոզչական մեթոդների և դավադրության տեսությունների ծագումն ու 
գործածումը»: Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտ, 11 մարտի 2020 թ․, 
https://www.lragir.am/2020/03/11/525879/ 
2 Dominik Istrate, ‘Hungary’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, eds. Pavel 
Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 154. 
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հրապարակային հայտարարությունների ֆոնի վրա,3 քարոզչական գործիքակազմը 
դարձյալ օգտագործվում է ՀՀ-ԵՄ համագործակցությունը վարկաբեկելու 
նպատակով։ 
 
ՀՀ-ԵՄ ընթացիկ համագործակցության մի շարք դրսևորումներ ևս հանդիսանում են 
քարոզչության թիրախ։ Վերը նշված 2,6 մլրդ․ եվրոյի օժանդակության ակնկալվող 
տրամադրման կապակցությամբ հանրությանը հայտնի մի շարք անձինք՝ 
հիմնականում խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ կամ նրանց 
հետ փոխկապակցված հասարակական գործիչներ և փորձագետներ, կարծիքներ 
են հայտնել, որ դա «Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության» 
կամ «հայ-ռուսական հարաբերությունների քայքայման» գինն է, կամ որ առկա է 
գաղտնի պայմանավորվածություն՝ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հետ 
կապված։ Նմանատիպ կարծիքներ են հնչեցվել նաև մի շարք ռուս փորձագետների 
կողմից։4 Սոցցանցերում նաև շրջանառվել են կարծիքներ, որ դա իբր «հողերը 
հանձնելու գինն է» (ի դեպ, նման արտահայտություններ թույլ տվածներից ոմանք 
TACIS և այլ ծրագրերի շրջանակներում աշխատած, ծրագրեր իրականացրած 
անձինք են, ոմանք նաև մինչ 2013 թ․՝ ԵՄ-ի հետ Ասոցացման պայմանագրի 
վերաբերյալ բանակցությունների ընթացքում, ակտիվորեն մասնակցել էին դրա 
հետ կապված աշխատանքներին)։ Մինչ այդ՝ դեռևս 2021 թ․ արտահերթ 
խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած ընտրարշավի ընթացքում, 
նախկին նախագահ, «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ Ռ․ Քոչարյանն էր ասել, որ 
ԵՄ-ի օգնության փաթեթն իբր «ուղղված է Ռուսաստանի դեմ»։ 
 
Բացի այդ, խորհրդարանական ընդդիմության կողմից ԵՄ-ի հետ 
հարաբերությունների զարգացումը ձևականորեն քաղաքական գերակայություն 
ծրագրային դրույթ հռչակելը կարող է գործնականում ուղեկցվել այդօրինակ 
հարաբերությունների դեմ հրապարակային ելույթներով՝ որոնք, ի տարբերություն 
նախընտրական ծրագրի, առավել մեծ լսարան են ունենում։5 
 
Հատկանշական է նաև, որ նույն շրջանակների ներկայացուցիչներն 
արտահայտվում են ՀՀ անկախության և ինքնիշխանության դեմ և հօգուտ 
Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն կազմելու՝ պնդելով, որ «միակ 
այլընտրանքը թուրքացումն է»։ Նման մանիպուլյատիվ պնդումների համար 
հատկապես պարարտ հող ստեղծվեց 44-օրյա պատերազմից հետո, իսկ 
արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո դրանք առավել 
ակտիվացան։6 Այդօրինակ քարոզչությունը շարունակական բնույթ է կրում․ վերջին 
շաբաթներին՝ Արցախում և հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա իրավիճակի և 
Ուկրաինայի դեմ ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի պայմաններում, նմանատիպ 

                                                 
3 Anna Barseghyan, ‘Armenia as a bridge: EU-Eurasian Economic Union relations’ in Armenia’s precarious balance։ The 
European Union (EU) and the Eurasian Economic Union (EAEU). Regional Studies Center and Konrad Adenauer 
Stiftung, 2020, 72. 
4 Արշալույս Բարսեղյան, «Ինչի՞ համար է ԵՄ-ից 2․6 միլիարդ եվրոն գալիս Հայաստան»։ Մեդիա 
նախաձեռնությունների կենտրոն, 16 սեպտեմբերի 2021 թ․, https://media.am/hy/veri ied/2021/09/16/29518/ 
5 Արմեն Գրիգորյան, «Ներածություն», «Արտահերթ խորհրդրանական ընտրություններ 2021․ նախընտրական 
ծրագրերի և քարոզչության վերլուծություն»։ Քաղաքականության հետազոտական կենտրոն, 2021 թ․, 13-15։ 
6 Նանե Մանասյան, «ՌԴ հետ միութենական պետություն. ովքեր և ինչու են խոսում ընդդեմ ՀՀ անկախության և 
ինքնիշխանության»։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում, 1 սեպտեմբերի 2021 թ․, https://uic.am/14241 
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խոսույթներն է՛լ ավելի են ինտենսիվացել՝ «Ռուսաստան-Արևմուտք 
հակամարտության» մասին կեղծ և մանիպուլյատիվ պնդումների համատեքստում։7 
 
Բացի այդ, վերջերս ՀՀ ինքնիշխանությունը կասկածի ենթարկող և միաժամանակ՝ 
ծայրահեղ ազգայնական, ռազմատենչ դիրքերից հանդես եկողների շրջանում 
նկատելի են նաև արևմտյան արժեհամակարգը որպես ռասիզմի վրա հիմնված կամ 
«ցեղասպանություններ խրախուսող» պիտակավորելու փորձեր։ Նույն 
համատեքստում մեկ այլ խոսույթ հիմնված է ԵՄ-ի կամ «Մեծ Արևմուտքի» կողմից 
Թուրքիայի ու Հարավային Կովկասի միջոցով դեպի Կենտրոնական Ասիա 
ճանապարհ բացելու և այդ նպատակով լայնածավալ պատերազմ հրահրելու մասին 
միմյանց տրամաբանորեն հակասող պնդումների վրա․ սրան զուգահեռ կիրառվում 
են նաև հակատրամաբանական լրացուցիչ փաստարկներ՝ մասնավորապես ԵՄ-ի 
կողմից հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում միջնորդության փորձերը 
ներկայացնելով որպես պատերազմ հրահրելու գործիք։ Այդօրինակ 
քարոզչությունն, ըստ էության, համահունչ է Ռուսաստան-Արևմուտք 
հակամարտության մասին ռուսական քարոզչության վերջերս առավել 
արտահայտված տենդենցներին։ 
 
Ս․թ․ մարտի 11-ին «Freedom House»-ի կազմակերպած «Պրոպագանդան ու 
ապատեղեկատվությունը Ուկրաինայում կոնֆլիկտի համատեքստում։ Ինչպե՞ս 
հայկական անկախ մեդիան ու քաղաքացիական հասարակությունը կարող են 
պայքարել այս պատմույթների դեմ» թեմայով քննարկման ընթացքում ծրագրի 
համակարգող Անդրանիկ Շիրինյանը դարձյալ նշել է, որ ապատեղեկատվությունը և 
քարոզչությունը նոր երևույթներ չեն, և դրանք հատկապես ակտիվացել են 2018-ից 
ի վեր՝ ներառելով հասարակության համար զգայուն թեմաներ։ Իր հերթին՝ Երևանի 
մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը նշել է, որ կան «ունիվերսալ» 
քարոզչական նարատիվներ՝ հիմնված Արևմուտքի կողմից «ավանդական 
արժեքներին» և ինքնությանն իբր սպառնացող վտանգի մասին պնդումների վրա, և 
հատուկ Հայաստանի համար մշակվածներ, որոնք Արևմուտքը նույնականացնում 
են Թուրքիայի հետ։ Ըստ Բ․ Նավասարդյանի՝ նմանատիպ քարոզչություն է 
ներկայումս տարվում երկու խմբի կողմից՝ հայաստանյան ընդդիմության՝ 
իշխանափոխություն իրականացնելու նպատակով և ռուսաստանյան վերնախավի 
կողմից՝ Հայաստանում թույլ, հնազանդ կառավարություն ունենալու նպատակով։8 
 
Սույն հետազոտության շրջանակում 2021 թ․ դեկտեմբերից մինչև 2022 թ․ փետրվար 
ժամանակահատվածում մեդիափորձագետների, քաղաքացիական 
հասարակության կառույցների ներկայացուցիչների և պետական պաշտոնյաների 
շրջանում կատարված հարցման մասնակիցները «Վերջին մեկ տարվա ընթացքում 
ուժեղացե՞լ է արդյոք ՀՀ-ԵՄ համագործակցության դեմ տարվող քարոզչությունը, 
այդ թվում՝ ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 
համաձայնագրով ստեղծված նոր հնարավորությունների հետ կապված» հարցին 
հիմնականում պատասխանել են «մնացել է անփոփոխ» կամ «որոշ չափով 
ուժեղացել է»։ Հարցվածների գերակշռող մեծամասնության կարծիքով ՀՀ-ԵՄ 
համագործակցության մասին բացասական բնույթի, այդ թվում՝ քարոզչական և 

                                                 
7 Armen Grigoryan, ‘Armenia’s attempts of maneuvering amidst the Russian-Ukrainian war’. Eurasia Daily Monitor 
volume 19 issue 41, 24 March 2022, https://jamestown.org/program/armenias-attempts-of-maneuvering-amidst-
the-russian-ukrainian-war/ 
8 https://www.facebook.com/mediacenterarmenia/videos/329185175928667/ 
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մանիպուլյատիվ նյութերի տարածումը կատարվում է թե ներքին, թե 
արտասահմանյան աղբյուրների կողմից․ առավել մանրամասն 
պարզաբանումներում հիմնականում հիշատակվել են ընդդիմության շրջանակները 
(կամ նախկին իշխանությունները) և նրանց կողմից ֆինանսավորվող ԶԼՄ-ները, 
ինչպես նաև ռուսական պաշտոնական ԶԼՄ-ները՝ հեռուստատեսություն, 
«Սպուտնիկ», RT: 
 
Անդրադառնալով ՀՀ-ԵՄ համագործակցության մասին քարոզչական և 
մանիպուլյատիվ խոսույթներին, հարցման գրեթե բոլոր մասնակիցները նույնպես 
նշել են, որ առավել նկատելի են արժեհամակարգային և մշակութային խնդիրներին, 
«ավանդական» արժեքներին, ինչպես նաև հակամարտության կարգավորմանն ու 
անվտանգային խնդիրներին վերաբերող խուսույթները։ Առավել տարածվածներից 
էին նաև «համակարգային բարեփոխումներ» և  «հակահամաճարակային 
միջոցներ, պատվաստանյութերի ներկրում» պատասխանները։ Հիշատակված այլ 
խնդիրներ ներառում են միգրացիայի խնդիրները և վիզաների ազատականացման 
վերաբերյալ բանակցությունները, ինչպես նաև քաղաքացիական ավիացիայի 
ոլորտը։ 
 
Համակարգային բարեփոխումներին անդրադառնալիս, կարելի է նշել, որ 
դատական համակարգի բարեփոխման ցանկացած փորձ արժանանում է 
ընդդիմադիր շրջանակների կատաղի դիմադրությանը։ Կարելի է նշել նաև 
ոստիկանության բարեփոխման՝ պարեկային ծառայության ստեղծման օրինակը, 
որն, ընդդիմադիր շրջանակների որոշ ներկայացուցիչների պնդմամբ, «համարժեք է 
Հայաստանն արտաքին կառավարման հանձնելուն», ինչպես նաև նոր ծառայության 
վարկաբեկման այլ փորձերի մասին։ 
 
Ինչ վերաբերում է հակահամաճարակային միջոցներին, դեռևս համավարակի վաղ 
շրջանում նկատելի էր ռուսական ծագումով ապատեղեկատվության 
առկայությունը և դրա փոխկապակցվածությունը տեղական աղբյուրների հետ։9 
2021 թ․ տեղի է ունեցել քարոզչության թիրախի որոշակի փոփոխություն՝ ԵՄ-ի 
օժանդակությամբ COVAX ծրագրի շրջանակում «Աստրա Զենեկա» 
պատվաստանյութ ներկրելու պահից։ Այդօրինակ քարոզչությունը դիտարկվել է, 
մասնավորապես, Իրազեկ քաղաքացիների միավորման Փաստերի ստուգման 
հարթակի կողմից։10 
 
Վիզաների ազատականացման առումով կարելի է նշել, որ այս խնդիրը 
քարոզչական խոսույթներում կապվում է արտագաղթ և «հայաթափում» 
կազմակերպելու հետ՝ չնայած Վրաստանի և այլ երկրների փորձի մասին բավական 
ծավալուն տեղեկությունների հասանելիությանը։ Քաղաքացիական ավիացիայի 
ոլորտում համագործակցության՝ մասնավորապես «բաց երկնքի» 
քաղաքականության մասին մանիպուլյացիաները նույնպես սովորաբար 
հայտնվում են նույն համատեքստում։ 
 

                                                 
9 Armen Grigoryan, ‘Disinformation and other tools of antidemocratic influence: an Armenian outlook in the EU and 
Eastern Partnership context’. Centre for Policy Studies EaP Monthly Bulletin #2, April 2020, 
https://centreforpolicystudies.org/gallery/CPS_EaP_bulletin2.pdf 
10 Հայկ Հովհաննիսյան, «Չարգելված AstraZeneca-ից մինչև Քոչարյանի դիվանձնագիր․ ով, ինչ և ինչպես էր 
մանիպուլացնում նախորդ շաբաթ»: Փաստերի ստուգման հարթակ, 17 մայիսի 2021 թ․, https:// ip.am/15581 
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ՀՀ-ԵՄ համագործակցության համատեքստում երբեմն կարելի է նկատել նաև 
ատոմակայանի փակմանը վերաբերվող քարոզչական պնդումներ։ Սա տարիներ 
առաջ ծագած խնդիր է, որը սակայն հետպատերազմյան իրավիճակում ևս մնում է 
շահարկման առիթ՝ տեղավորվելով Հայաստանի խոցելիության ընդհանուր 
պատկերի մեջ։ Սակայն ո՛չ ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 
համաձայնագրում, ո՛չ 2,6 մլրդ․ եվրոյի օժանդակության փաթեթի տրամադրման 
պայմաններում նման պարտադրանք չկա․ ատոմակայանի փակման մասին 
որոշման դեպքում դրա անվտանգությունն ապահովելու համար ԵՄ-ի կողմից 
լրացուցիչ նյութական օգնություն վաղուց է առաջարկվում, սակայն դա 
իմպերատիվ բնույթ չունի և չընդունելու դեպքում չի ենթադրում եղած 
համագործակցությունն առկախելու վտանգ։ 
 
 
Ապատեղեկատվության և քարոզչության գործիքները 
 
Կարելի է նշել, որ քարոզչության ավանդական միջոցների՝ հատկապես 
հեռուստատեսության դերը գրեթե չի նվազել։ Հատկանշական է, որ չնայած 
պաշտոնյաներն ընդունում են, որ հանրային մուլտիպլեքսում օտարալեզու 
հեռուստաալիքներ ներառելը «նոնսենս» է,11 և որ հանրային մուլտիպլեքսում 
քաղաքական ուղղվածության օտար հեռուստաալիքներ ներառելը հակասում է 
միջազգային պրակտիկային,12 44-օրյա պատերազմն առիթ դարձավ, որ ռուսական 
հեռուստաալիքները պահպանեին իրենց տեղը հանրային մուլտիպլեքսում՝ 
միջկառավարական համաձայնագրի հիման վրա։ 
 
Մյուս կողմից՝ պետք է հաշվի առնել, որ վերջին տարիներին՝ համացանցից 
օգտվելու հեշտության, սմարթֆոնների համատարած առկայության, սոցիալական 
ցանցերի ժողովրդականության, մասամբ նաև վերջիններիս նոր տեսակների՝ 
մասնավորապես Տելեգրամի և Տիկտոկի լայն տարածման հետևանքով, 
ապատեղեկատվության, դավադրության տեսությունների, քարոզչական նյութերի, 
խտրականության քարոզի և անհանդուրժողականության տարածումն է՛լ ավելի է 
հեշտացել։ Առկա միջավայրում՝ քննադատական մտածողության և 
մեդիագրագիտության պակասի պայմաններում, բազմաթիվ մարդիկ, այդ թվում՝ 
լրագրության որոշ մասնագետներ, դառնում են այդպիսի նյութերի սպառող և 
վերարտադրող՝ հաճախակի առանց դա ընկալելու։ 
 
Ինչպես նկատել է «Journal of Democracy» հանդեսի խմբագիր Մարկ Պլատները, 
այդպիսով «սոցիալական ցանցերը, որոնք սկզբում ընկալվում էին որպես 
ազատականացման խոստումնալից գործիքներ, գնալով ավելի են բացահայտում 
իրենց բացասական բնույթը։ Ներքին կյանքում դրանք նպաստում են բևեռացմանն 
ու առավել կոշտ հանրային դիսկուրսին։ Միջազգային մակարդակում դրանք 
նպաստում են ապատեղեկատվության տարածմանն ու ժողովրդավարական 
երկրների կյանքին արտաքին միջամտության այլ տեսակներին։ Այդ 

                                                 
11 «Նոնսենս է, որ մուլտիպլեքսը ներառում է օտարալեզու հեռուստաալիք, բայց ՀՀ ԱԳՆ-ն բանակցություններ է 
տանում, որ հայկական մուլտիպլեքսում ռուսական ալիքները ներառվեն. Ալեն Սիմոնյան»: tert.am, 30 հունիսի 
2020 թ․, https://www.tert.am/am/news/2020/06/30/Alen-simonyan/3332501 
12 Նարինե Ղալեչյան, «Չկա այլ երկիր, որտեղ հանրային մուլտիպլեքսում լինեն քաղաքական ուղղվածություն 
ունեցող օտար հեռուստաալիքներ. ՀՌՀ նախագահ»: Ազատություն, 29 հուլիսի 2020 թ․, 
https://www.azatutyun.am/a/30755516.html 
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տեխնոլոգիաներն արդեն իսկ ավելի շատ օգնում են ավտորիտար 
դերակատարներին, քան ժողովրդավարության ջատագովներին»։13 
 
Կարելի է եզրակացնել, որ ապատեղեկատվությունը, լրատվական 
մանիպուլյացիաներն ու քարոզչությունը, ինչպես նաև դրանց չեզոքացմանը 
նպատակաուղղված գործիքակազմի անբավարարությունը, սպառնալիք են 
հանդիսանում Հայաստանում ժողովրդավարության, սոցիալ-տնտեսական ու 
մշակութային զարգացման, հանրային առողջության, միջազգային 
համագործակցության զարգացման և ինքնիշխանության համար։ Կարելի է նաև 
նշել, որ Հայաստանում հակաեվրոպական, իսկ ավելի լայն առումով՝ 
հակաարևմտյան քարոզչության նշանակալի բոլոր՝ թե ունիվերսալ, թե հատուկ 
Հայաստանի համար մշակված նարատիվները եղել և մնում են «ներմուծված»՝ 
սկիզբ առնելով Ռուսաստանում։ Դա, ինչպես նաև Կենտրոնական և Արևելյան 
Եվրոպայում օգտագործվող քարոզչության հետ ընդհանրությունը հաշվի առնելով, 
կարելի է ենթադրել, որ չնայած Ռուսաստանի հետ ընդհանուր մշակութային, 
«հոգևոր» կամ այլ արմատների մասին պնդումներին (որոնք զգալի չափով նաև 
շահագործում են խորհրդային շրջանի նկատմամբ կարոտախտը), Հայաստանի 
եվրոպական ընդհանուր տարածքին, արևմտյան քաղաքակրթությանը 
պատկանելությունն ակնհայտ է նաև համապատասխան շահեր սպասարկող 
շրջանակների համար։ 
 
 
ՀՀ-ԵՄ համագործակցության հնարավորությունների օգտագործման և 
տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում պետական 
քաղաքականության թերությունները 
 
2020 թ․ ընդունված ՀՀ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը ներառում է 
«Բաց և անվտանգ տեղեկատվական և կիբեռտիրույթների ապահովում» հակիրճ 
ենթագլուխը, որում մասնավորապես նշված է․ 
 

Ժամանակակից աշխարհում ավելի սուր դրսևորումներ են ստանում 
տեղեկատվական պատերազմները, որոնք ներառում են քարոզչության, 
մանիպուլյացիաների, կեղծ լուրերի և ապատեղեկատվության 
գործիքակազմ և հաճախ թիրախավորում են ժողովրդավարական 
արժեքները: Այս համատեքստում մենք աշխատելու ենք հանրային 
իրազեկվածության և մեդիագրագիտության մակարդակի բարձրացման 
ուղղությամբ՝ նպատակ ունենալով հզորացնել տեղեկատվական 
պատերազմներին հակազդելու հասարակության և պետության 
կարողությունները: ․․․ 
Առաջնային մարտահրավերներից է տեղեկատվական և 
կիբեռանվտանգության ոլորտը կարգավորող համապարփակ պետական 
քաղաքականության անկատարությունը․․․ 
Տեղեկատվական տիրույթում դիմակայունությունը բարձրացնելու 
համար մենք զարգացնելու ենք ազգային տեղեկատվական և կիբեռ 
կարողությունները՝ ռիսկերի արդյունավետ կառավարման, 
որակավորված մասնագիտական ներուժի ձևավորման, միջազգային 

                                                 
13 Mark F. Plattner, ‘Democracy embattled’, Journal of Democracy 31, no. 1 (2020): 5-10, 
https://muse.jhu.edu/article/745949. 
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ստանդարտների տեղայնացված ներդրման, թվային գրագիտության 
մակարդակի բարձրացման միջոցով:14 

 
Չնայած նման ձևակերպումների առկայությանը, նշված ոլորտում շոշափելի 
գործնական առաջընթաց չի նկատվում։ «2021 թ․ Կենտրոնական և Արևելյան 
Եվրոպայի երկրների ապատեղեկատվության դիմակայունության ցուցիչ» 
նախագծի շրջանակում տեղի ունեցած հարցազրույցների ընթացքում 
մեդիափորձագետները նշել էին, որ Հայաստանը չունի տեղեկատվական 
անվտանգության ձևակերպված գործողությունների պլան, մոտեցումները 
համակարգված չեն, հստակ մշակված քաղաքականություն չկա, և պետությունը 
չունի անգամ հաղորդակցման ռազմավարություն։15 Ընդհանուր առմամբ, հաշվի 
առնելով տարբեր չափորոշիչներ, նախորդ նմանատիպ հետազոտության 
հրապարակումից՝ 2018-ից ի վեր, օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ առումներով 
ապատեղեկատվության դիմակայունության վիճակը չի բարելավվել։ 
 
Սույն հետազոտության շրջանակում կատարված հարցման մասնակիցներին 
ուղղվել էր նաև «Արդյունավե՞տ է արդյոք Հայաստանի պետական կառույցների 
կողմից քարոզչությանն ու մանիպուլյացիաներին դիմակայելուն 
նպատակաուղղված աշխատանքը» հարցը․ հարցվածները կարող էին նաև 
լրացուցիչ նշել, որ առումներով էր առավել արդյունավետ՝ օրենսդրական 
կարգավորումներ, հանրային հաղորդակցություն և այլն։ Մեդիափորձագետների և 
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների շրջանում գերակշռում են 
«քիչ արդյունավետ է» կամ «բացակայում է» պատասխանները․ հարցված 
պաշտոնյաների կողմից ընտրվել է «վստահ չեմ» պատասխանը։ 
 
Վերը հիշատակված որոշ քարոզչական խոսույթների առավել տարածված լինելը 
հաշվի առնելով՝ կարելի է նշել, որ դեռևս 2021 թ․ փետրվարին «Freedom House»-ի 
կազմակերպած քննարկման ընթացքում մի շարք փորձագետներ շեշտել էին, որ 
2018 թ․ հեղափոխությունից ի վեր կառավարությունը մնացել է 
ժողովրդավարությունն անվտանգությանը հակադրող հին տրամաբանության 
շրջանակում՝ դրանով իսկ թույլ տալով ապատեղեկատվության ուժեղացումը։ Դրա 
պատճառներից է պրոակտիվ գործելաոճի բացակայությունը և 
հակաժողովրդավարական ուժերի լայնածավալ քարոզչության պայմաններում 
արդարացողի կեցվածքը։16 
 
Հանրային հաղորդակցության թերի լինելու առումով բավական հատկանշական է, 
որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային 
կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թ․ ստեղծած 
«Տեղեկատվության ստուգման կենտրոն» (infocheck.am) կայքը 2022 թ․ հունվարից ի 
վեր չի թարմացվում։ Սա կարող է դիտվել որպես հետևողական պետական 
քաղաքականության բացակայության լրացուցիչ վկայություն։ 
 

                                                 
14 ՀՀ Ազգային անվտանգության ռազմավարություն, էջ 31, 
https://www.primeminister.am/u_files/file/Different/AA-Razmavarutyun-Final.pdf 
15 Armen Grigoryan, ‘Armenia’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, eds. Pavel 
Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 44. 
16 The current narratives about the correlation of democracy, human rights and security in post-war Armenia: true or 
false? Summary and conclusions․ Freedom House, 11 February 2021, https://bit.ly/2Vhmgfx 
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Ինչ վերաբերվում է մեդիագրագիտության զարգացմանը՝ չնայած այն ներառված է 
նախադպրոցական կրթության չափորոշիչներում, չկա համապատասխան 
ռազմավարություն․ նույնը վերաբերվում է թվային և տեղեկատվական 
անվտանգությանը։17 
 
Պետական կառույցների կողմից ռազմավարական հաղորդակցության 
անբավարար վիճակի պատճառներն ուսումնասիրելիս օգտակար է նաև այլ 
երկրների փորձը հաշվի առնելը։ Նախ՝ կարելի է նշել, որ ռազմավարական 
հաղորդակցության անհրաժեշտության մասին պատկերացումները 
համեմատաբար նոր են ձևավորվել, և շատ երկրներում դեռևս չկան 
ռազմավարական հաղորդակցության նկատմամբ համապարփակ մոտեցումներ։ 
Այսպես՝ Չեխիայում համակարգային մոտեցումը դեռևս մշակման փուլում է՝ առկա 
օրինակների ուսումնասիրությամբ․ դիտարկվում է մասնավորապես Միացյալ 
Թագավորության և Թայվանի փորձի փոխառման հնարավորությունը։18 
Լեհաստանում ռազմավարական հաղորդակցության համապարփակ համակարգի 
մշակման հիմքում է 2020 թ․ ընդունված Ազգային անվտանգության 
ռազմավարությունը․ այն կարևորում է կանխատեսման, պլանավորման և 
իրագործման խնդիրներ լուծող համապարփակ համակարգի ներդրումը, որը պետք 
է ուղեկցվի տեղեկատվական դաշտի պաշտպանությամբ երեք մակարդակներում՝ 
ֆիզիկական (ենթակառուցվածքների պաշտպանության), ծրագրային ապահովման 
և ընկալումների։ Վերջինիս հետ կապված՝ կարևորվում է տեղեկատվական 
անվտանգության վերաբերյալ կրթությունը և լրատվամիջոցների ու 
հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը։19 
 
Սլովակիայում դիտարկվում է բոլոր նախարարություններում ռազմավարական 
հաղորդակցության բաժինների ստեղծման հնարավորությունը,20 մինչդեռ արդեն 
իսկ կիրառվող գործիքներից աչքի է ընկնում մասնավորապես ոստիկանության 
ֆեյսբուքյան էջը, որն ունի մեծաքանակ հետևորդներ և օպերատիվ կերպով 
անդրադառնում է ֆիշինգի և այլ կիբեռհանցագործությունների փորձերին, ինչպես 
նաև առցանց ապատեղեկատվությանը։21 Միևնույն ժամանակ՝ չնայած 2019 թ․ 
ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական հաղորդակցության գերազանցության կենտրոնին և 2020 
թ․ Հիբրիդային սպառնալիքներին դիմակայելու եվրոպական գերազանցության 
կենտրոնին անդամակցելուն, փորձագետներն ու պաշտոնյաները նշում են, որ 
արտերկրից ուղղորդվող ապատեղեկատվության դեմ պայքարի առումով առկա 
առաջընթացը դեռևս անբավարար է։22 
 
Միևնույն ժամանակ՝ պետք է նաև հաշվի առնել կիրառվող քաղաքականության 
արդյունավետության վրա բացասաբար ազդող հանգամանքները։ Այսպես՝ 
Վրաստանում դեռևս 2018 թ․ բոլոր նախարարություններում ստեղծվել են 

                                                 
17 Armen Grigoryan, ‘Armenia’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, eds. Pavel 
Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 44. 
18 Pavel Havlíček, “Czechia” in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, eds. Pavel 
Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 97. 
19 National Security Strategy of the Republic Of Poland, National Security Bureau, 2020, 
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/National_Security_Strategy_of_the_Republic_of_Poland_2020.pdf. 
20 Matúš Jevčák and Peter Dubóczi, ‘Slovakia’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, 
eds. Pavel Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 223. 
21 https://www.facebook.com/hoaxPZ/. 
22 Matúš Jevčák and Peter Dubóczi, ‘Slovakia’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, 
eds. Pavel Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 215. 
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ռազմավարական հաղորդակցության բաժիններ, որոնց նպատակներից մեկը 
արևմտյան կառույցների հետ համագործակցության դեմ ուղղված քարոզչությանը 
հակադարձելն էր։ Սակայն, չնայած փորձագետները նշում են, որ կարևոր է 
պարբերաբար հանդիպել համայնքների ներկայացուցիչների հետ՝ նաև գյուղական 
բնակավայրերում, քաղաքական բևեռացման պայմաններում պաշտոնյաները 
նախընտրում են հանդիպել առավելապես բարեկամաբար տրամադրված 
քաղաքացիների հետ՝ ինչը նվազեցնում է ռազմավարական հաղորդակցության 
արդյունավետությունը։23 
 
ՀՀ-ԵՄ համագործակցության շարունակականության ընդհանուր համատեքստում 
պետք է նաև նկատի ունենալ, որ կառավարության մոտ պրոակտիվ գործելաոճի 
բացակայությունը նկատելի է ոչ միայն տեղեկատվական անվտանգության 
ոլորտում․ այն կարող է վտանգել համագործակցությունը նաև ավելի լայն առումով։ 
Հետազոտության շրջանակում կատարված հարցման մասնակիցներից 
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար 
Արթուր Սաքունցը նշել է, որ վերջին շրջանում Հայաստանի համագործակցությունը 
ԵՄ-ի հետ թուլացել է․ խնդիրն այն է, որ թե օրենսդիր, թե գործադիր 
իշխանությունների հանրային հաղորդակցությունը՝ ԵՄ-ի հետ 
համագործակցության կարևորության, ԱլԳ նշանակության վերաբերյալ՝ թե 
անվտանգային, թե ժողովրդավարության զարգացման, թե բարեփոխումների հետ 
կապված, նկատելի չէ․ ավելի նկատելի են ՀԱՊԿ-ի ու ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ 
խոսույթները։ Բ․ Նավասարդյանի կարծիքով էլ նախատեսված ֆինանսական 
օժանդակությունը կարող է անգամ առկախվել՝ բարեփոխումների իրականացման 
ոչ բավարար մակարդակի պատճառով․ հնարավոր պատճառները երեքն են՝ 
զգուշավորությունը՝ Ռուսաստանի դժգոհությունը չառաջացնելու մտայնության 
հետ կապված, ռազմավարական ծրագրերի իրականացման առումով 
կառավարության անարդյունավետությունը և հմտությունների պակասը՝ հենց 
եվրոպական գործընկերությունը խորացնելու ուղղությամբ։24 
 
 
Տեղեկատվական անվտանգության բաղադրիչը ՀՀ-ԵՄ 
համագործակցության, նաև ԵՄ անդամ երկրների հետ երկկողմ 
համագործակցության շրջանակում ներառելու հնարավորությունը 
 
Պետք է հաշվի առնել, որ ԵՄ-ն և մի շարք անդամ երկրներ պատրաստակամ են 
օժանդակել տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանը։ Այսպես՝ 
Քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի կազմակերպած «Վիշեգրադյան 
քառյակի փորձը Հայաստանում բարեփոխումների առաջխաղացման համար» 
ծրագրի շրջանակում 2020 թ․ հուլիսի 13-ին կայացած սեմինարի բացմանն ունեցած 
ելույթում Հայաստանում Չեխիայի փոխդեսպան Յան Պլեշինգերն անդրադարձավ 
նաև այդ խնդրին՝ մասնավորապես նշելով. «Տեղեկատվական անվտանգության 
ապահովման և ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու համար 
անհրաժեշտություններ են անկախ լրատվամիջոցները, արհեստավարժ 
լրագրությունը և մեդիագրագիտությունը: Հիբրիդային սպառնալիքների, այդ թվում՝ 

                                                 
23 Lasha Tughushi, ‘Georgia’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, eds. Pavel 
Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 128-129. 
24 Մարիամ Գրիգորյան, «ԵՄ-ն կարող է առկախել Հայաստանին տրամադրվելիք 2,6 միլիարդը, մեղքը ՀՀ 
իշխանություններին է»: 1in.am, 5 մարտի 2022 թ․, https://www.1in.am/3077530.html 
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կիբեռհարձակումների դեմ պայքարելու համար, պահանջվում է 
համագործակցություն՝ դիմակայունության ամրապնդմանն ուղղված 
միջոցներով»:25 Բնականաբար, նմանատիպ օժանդակություն ստանալու համար 
նախ և առաջ անհրաժեշտ է, որպեսզի կառավարությունը վարի պրոակտիվ, 
նախաձեռնողական քաղաքականություն։ 
 
Հատկանշական է, որ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում 
նախաձեռնողական քաղաքականություն վարող ոչ եվրոպական որոշ երկրներ ևս 
հաջողությամբ կարողանում են կիրառել ԵՄ-ի առաջատար երկրների փորձը։ 
Օրինակ՝ Մոնղոլիան շատ կարճ ժամանակահատվածում փոխառել է Էստոնիայի 
փորձը՝ կիբեռանվտանգության, անձնական տվյալների պաշտպանության, ինչպես 
նաև հանրային ծառայությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացման ոլորտում։26 
 
Բնականաբար, ԵՄ-ի և անդամ երկրների՝ մասնավորապես նրանց որոշ 
հետազոտական կառույցների փորձը կարող է կիրառվել նաև 
ապատեղեկատվության դեմ պայքարում։ Այս առումով հատկապես օգտակար 
կլիներ հայկական հետազոտական կառույցների, քաղաքացիական 
հասարակության և լրատվամիջոցների կապերի ընդլայնումը ԵՄ-ի գործընկերների 
հետ։ Պետք է հաշվի առնել, որ այս ոլորտի հետ կապված՝ ԵՄ-ի կողմից նյութական և 
այլ օժանդակության ընդլայնման տեսանկյունից կարևոր է նաև ԵՄ-ի նախկինում 
կատարված որոշ բացթողումների շտկումը։ Այսպես՝ 2019 թ․ ապրիլին լույս տեսած 
Լեհաստանի Միջազգային գործերի ինստիտուտի ԱլԳ վերաբերյալ համապարփակ 
զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատվածում նշվել էր ԵՄ-ի կողմից 
ներդրումների և ֆինանսական օժանդակության ավելացման անհրաժեշտությունը՝ 
այդ թվում երկարաժամկետ ենթակառուցվածքային և այլ ծրագրերի 
իրականացման համար, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության 
մակարդակով համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը, սակայն 
միաժամանակ հատուկ ընդգծվել էր, որ նախկինում եվրոպական ֆինանսավորումը 
հաճախակի բաժին էր հասել հակաեվրոպական ու պրոեվրասիական 
կառույցներին:27 Այս համատեքստում կարելի է նկատել, որ թե այդպիսի 
կառույցների շատ ներկայացուցիչներ, թե նախկինում համագործակցության, 
նույնիսկ եվրոպական ինտեգրման ջատագովների դերում հանդես եկած որոշ 
անձինք վերջին տարիներին արդեն բացահայտորեն կապված են ՀՀ-ԵՄ 
համագործակցությունը վարկաբեկել ձգտող քաղաքական շրջանակների հետ։ 
 
 
Ամփոփում 
 
Ամփոփելով՝ կարելի է նշել, որ թեև ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրի, ԵՄ-ի կողմից հատկացվելիք նյութական 
օգնության, սահմանված առաջնահերթությունների և համագործակցության այլ 

                                                 
25 «Չեխիան շարունակելու է Հայաստանին սատարել ԱլԳ շրջանակներում. փոխդեսպան Յան Պլեշինգեր»: 
1in.am, 14 հուլիսի 2020 թ․, https://www.1in.am/2787790.html 
26 Craig Turp-Balazs, ‘How Mongolia, with a little help from Estonia, became tech’s next hidden gem’, Emerging 
Europe, 12 April 2022 թ․, https://emerging-europe.com/news/how-mongolia-with-a-little-help-from-estonia-
became-techs-next-hidden-gem/ 
27 Elżbieta Kaca (ed.) The Eastern Partnership Vision after 2020. Warsaw: Polish Institute of International Affairs, 2019, 
27. 
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ոլորտների վերաբերյալ առկա են անհրաժեշտ տեղեկություններ, 
համագործակցությունը վարկաբեկելուն նպատակաուղղված քարոզչական բնույթի 
խոսույթները շարունակաբար վերարտադրվում են։ Պատճառը դրանց միջոցով 
քաղաքական նպատակներ իրագործելու միտումն է։ 
 
Այս և այլ խնդիրների շահարկմամբ քարոզչության արդյունավետությանը մեծապես 
նպաստում է թե տեղեկատվական դաշտում քաղաքականացված, քարոզչական 
գործիքի բնույթ ունեցող ավանդական լրատվամիջոցների՝ հատկապես 
հեռուստատեսության ծավալուն ներկայությունը, թե դրանցից էլ պակաս 
վերահսկելի սոցիալական ցանցերի ծածկույթի արագ ընդլայնումը։ 
Տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում պետական քաղաքականության 
թերություններն էլ իրենց հերթին դժվարացնում են վնասակար տեղեկատվական 
հոսքերի դեմն առնելուն նպատակաուղղված աշխատանքը։ 
 
Բնականաբար, զգալի նյութական միջոցների ներդրմամբ և ժամանակակից 
տեխնոլոգիական միջոցների կիրառմամբ իրականացվող քարոզչության և 
ապատեղեկատվության դեմն ամբողջությամբ առնել հնարավոր չէ։ Սակայն 
օրենսդրության կատարելագործման, ռազմավարական հաղորդակցության 
ունակությունների զարգացման, թիրախային՝ մասնավորապես բնակչության 
խոցելի խավերին նպատակաուղղված կրթական ծրագրերի և այլ միջոցներով 
անհրաժեշտ է գոնե փորձել նվազեցնել դրանց վնասակար ազդեցությանը։ 
 
 
Քաղաքականության առաջարկներ 
 
Հաշվի առնելով տեղեկատվական անվտանգության ամրապնդման, այդ թվում՝  
ապատեղեկատվության և մանիպուլյացիաների դեմ նպատակաուղղված 
աշխատանքի, հանրային իրազեկման և մեդիագրագիտության ու քննադատական 
մտածողության զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև հանրային 
կառույցների, քաղաքացիական հասարակության, ոլորտի փորձագետների և 
լրատվամիջոցների ջանքերի համատեղման կարևորությունը և միջազգային 
փորձագիտական համագործակցության ցանկալիությունը, կարելի է առաջ քաշել 
քաղաքականության մի շարք առաջարկներ։ 
 
Ստորև առկա առաջարկների մի մասն ադապտացվել են հեղինակի 2021 թ․ 
հրապարակած՝ վերը նշված «2021 թ․ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 
երկրների ապատեղեկատվության դիմակայունության ցուցիչ»28 և «Համավարակի 
ընթացքում քաղաքացիական հասարակության դերակատարումից քաղված որոշ 
դասեր»29 հետազոտություններում արդեն իսկ ձևակերպված առաջարկներից` որոշ 
կարևոր լրացումներով։ 
 
Առաջարկները տարբեր դերակատարների են նպատակաուղղված՝ 
համակարգային մոտեցման ցանկալիությունից ելնելով։ 
 
                                                 
28 Armen Grigoryan, ‘Armenia’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, eds. Pavel 
Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 32-52. 
29 Armen Grigoryan, ‘Some lessons about civil society’s role during the pandemic». Black Sea NGO Forum, March 2021, 
https://blackseango.org/wp-content/uploads/2021/03/Armen-Grigoryan-Some-Lessons-about-Civil-
Society%E2%80%99s-Role-during-the-Pandemic-1.pdf 
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 Ընդհանուր առմամբ, պետական մարմինների կողմից վարվող 
հաղորդակցությունը պետք է լինի տրամաբանված, հետևողական և զուրկ 
ներքին հակասություններից՝ որպեսզի չխաթարվի հանրային 
վստահությունը։ Այս նպատակով անհրաժեշտ է մշակել ռազմավարական 
հաղորդակցության համապարփակ համակարգ՝ հաշվի առնելով 
հասարակության տարբեր շերտերի հետ հաղորդակցվելու 
յուրահատկությունները և միջգերատեսչական համակարգման 
անհրաժեշտությունը։ 

 Ցանկալի է կազմակերպել տեղեկատվական անվտանգության և հանրային 
հաղորդակցության դասընթացներ պետական պաշտոնյաների համար՝ 
փորձագիտական համայնքի հետ համագործակցելով։ 

 Ապատեղեկատվության և մանիպուլյացիաների դեմ նպատակաուղղված 
աշխատանքի՝ մշտադիտարկման, հանրային իրազեկման, ինչպես նաև 
մեդիագրագիտության ու քննադատական մտածողության զարգացման 
նպատակով անհրաժեշտ է կազմակերպել համակարգված 
համագործակցություն իրավասու պետական մարմինների 
ներկայացուցիչների, տեղեկատվական անվտանգության փորձջագետների, 
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և կրթական 
հաստատությունների միջև։ Նման համագործակցությունը կարող է ներառել 
պարբերական հանդիպումների հարթակ՝ մասնավորապես ընթացիկ 
իրավիճակը և հնարավոր լուծումները, ինչպես նաև ոլորտում միջազգային 
փորձը քննարկելու նպատակով։ 

 
 Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կողմից տեղական և 

արտասահմանյան լրատվամիջոցների շարունակական մշտադիտարկումից 
բացի, այլ իրավասու պետական մարմինների, մասնավորապես՝ 
Արդարադատության նախարարության կողմից կարող է մշակվել 
հաստատված ապատեղեկատվության տարածման համար 
պատասխանատվություն սահմանով օրենսդրությունը։ 

 Արդարադատության նախարարության ու Հեռուստատեսության և ռադիոյի 
հանձնաժողովի կողմից կարող է ուսումնասիրվել Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանի նախադեպային վճիռը՝ Մոլդովայում անհայտ 
սեփականատեր ունեցող, ոչ թափանցիկ, կեղծ լուրեր և ատելության խոսք 
տարածած հեռուստաալիքի հեռարձակման արտոնագիրը չեղարկելու 
մասին։30 

 
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և 

կրթական հաստատությունները կարող են հնարավորինս օգտագործել ԵՄ 
անդամ երկրներում առկա մեդիագրագիտության և քննադատական 
մտածողության զարգացմանը նպատակաուղղված կրթական ծրագրերի 
փորձը՝ նաև համագործակցելով այդ երկրների այն գերատեսչությունների 
հետ, որոնք այժմ մշակում են համապատասխան ռազմավարություններ կամ 
պլանավորում են ստեղծել նոր կրթական ծրագրեր։ 

 Վերը նշվածը հաշվի առնելով՝ կարող է հաշվի առնվել նաև 
համապատասխան փորձագիտական կառույցների հետ փորձի 

                                                 
30 Case of NIT S.R.L. v. the Republic of Moldova (Application no. 28470/12), 5 April 2022, 
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216872 
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փոխանակման հնարավորությունը։ Մասնավորապես, կարող է 
ուսումնասիրվել Չեխիայում՝ կրթական ծրագրերում մեդիագրագիտության 
դասընթացներ ներառելու, ինչպես նաև 20-րդ դարի պատմության 
դասավանդումը բարելավելու հնարավորությունը,31 նաև Սլովակիայում՝ թե 
կրթական ծրագրերի նմանատիպ լրացումը, թե քարոզչության համար հեշտ 
թիրախ հանդիսացող ավագ սերնդի համար վերապատրաստման 
դասընթացների հնարավորությունը։32 

 Այդպիսով՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 
կարող է մեդիագրագիտության ուսուցումը դարձնել հանրակրթական 
դպրոցների և բուհական ուսումնական ծրագրերի պարտադիր բաղադրիչ: 
Միաժամանակ՝ խոցելի խմբերի, այդ թվում՝ տարեցների 
մեդիագրագիտությունը պետք է առաջնահերթություն համարվի նաև 
քաղաքացիական հասարակության և միջազգային դոնորների համար: 

 
 Պետական քաղաքականության և տեղական ու միջազգային դոնորների 

մակարդակով անհրաժեշտ է խրախուսել քաղաքացիական հասարակության 
կառույցների համագործակցությունը՝ փորձի փոխանակման և ռեսուրսների 
առավելագույնս արդյունավետ համատեղ օգտագործման նպատակով։ 

 Վերը նշվածը հաշվի առնելով՝ խրախուսել նաև միջազգային կառույցների և 
ԵՄ անդամ ու այլ երկրների նմանատիպ կառույցների և գիտական ու 
ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցությունը։ 
Դոնորների հետ համագործակցությունը ևս․ այն չպետք է սահմանափակվի 
որոշ հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների, 
փաստերի ստուգման հարթակների և մեդիագրագիտության դասընթացների 
ֆինանսավորմամբ, այլև պետք է հաշվի առնի միջազգային 
համագործակցության զարգացման հեռանկարը։ 

 
 Ապատեղեկատվության տարածումից խուսափելու համար 

լրատվամիջոցները պետք է հրաժարվեն երրորդ երկրների մասին 
տեղեկություններ հաղորդելիս ռուսական աղբյուրներից օգտվելուց։ 
Լրատվամիջոցները պետք է նաև հնարավորինս ընդլայնեն ՀՀ-ԵՄ 
համագործակցության լուսաբանումը։ 

 Վերը նշվածը հաշվի առնելով՝ այս ոլորտում ևս ցանկալի է զարգացնել 
միջազգային համագործակցությունը՝ տարբեր երկրների լրատվամիջոցների 
և հասարակական կազմակերպությունների հետ կապերի զարգացման և 
լրատվության փոխանակման նպատակով։ 

 Հաշվի առնելով Հանրային հեռուստատեսության լսարանի մեծությունը՝ այն 
կարող է ավելի մեծ դեր խաղալ փաստերի ստուգման և 
ապատեղեկատվության հերքման գործում՝ մասնավորապես 
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և փորձագետների 
հետ համագործակցության ընդլայնման միջոցով։ 

                                                 
31 Pavel Havlíček, ‘Czechia’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, eds. Pavel 
Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 118. 
32 Matúš Jevčák and Peter Dubóczi, ‘Slovakia’ in Disinformation Resilience Index in Central and Eastern Europe in 2021, 
eds. Pavel Havlíček and Andrei Yeliseyeu (Warsaw: EAST Center, 2021), 223-224. 
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——————————— 
Սույն հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ-Հայաստանի ամբողջական ֆինանսական օժանդակության 
շնորհիվ՝ հանրային քաղաքականության հետազոտությունների կրթաթոշակներ 
ծրագրի շրջանակներում: Զեկույցում տեղ գտած վերլուծություններն 
արտահայտում են հեղինակի տեսակետը և կարող են չհամընկնել Բաց 
հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի դիրքորոշումների ու 
տեսակետների հետ։ 
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