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ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅՐԵՆԻ (ԾԱԳՄԱՆ) ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 
ՀՐԱԾԻՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 
Ներկայումս լայնորեն ընդունելի է, որ ազգային, տարածաշրջանային 

կամ գլոբալ քաղաքականության որևէ լուրջ քննարկում չի կարող անտեսել 
սփյուռքի գործոնը և նրա դերը: Սփյուռքը մարտահրավեր է նետում քաղաքա-
կանության վերաբերյալ ավանդական այն մոտեցումներին, որոնք հենվում են 
պետություն-պետություն երկկողմ հարաբերությունների, միջկառավարական 
կազմակերպությունների, միջազգային հասարակական կազմակերպություն-
ների համագործակցության վրա: Հաշվի առնելով սփյուռքի աճող դերը՝ 1990-
ականներից ի վեր մի շարք պետություններ հիմնել են սփյուռքի հետ աշխա-
տանքների համար պատասխանատու պետական կառույցներ և մշակել հա-
տուկ քաղաքականություն: Սփյուռքաբնակների և նրանց սերունդների հետ 
աշխատանքի համար նախատեսված կառույցները ուսումնասիրվել են 
սփյուռքագիտության, քաղաքագիտության կողմից, և առաջարկվել է մի քանի 
ուղղություն՝ բացատրելու, թե ինչպես և ինչ նպատակով են պետությունները 
հիմնում այս կառույցները: 

 
Բանալի բառեր - սփյուռք, պետական կառույց, միջազգային հարաբերություններ, 

միգրացիա, ինքնություն, ռազմավարություն, իրավունքների ընդլայնում, ռեսուրսների 
փոխանցում  

Սփյուռքը և նրա դերը արդի փուլում  
Սփյուռքագիտական արդի հետազոտություններում կարևոր տեղ 

են զբաղեցնում տարբեր սփյուռքների նկատմամբ հայրենի (ծագման) 
երկրների պետական քաղաքականության ուսումնասիրումը, որոշակի 
օրինաչափությունների ընդգծումը և տիպաբանումը: Վերջինիս լուսա-
բանումը կարևոր նշանակություն ունի Հայկական սփյուռքի առնչութ-
յամբ Հայաստանի Հանրապետության՝ զարգացման անցումային փու-
լում գտնվող քաղաքականության ճանաչողության և գնահատման տե-
սանկյունից: 

Ներկայումս լայնորեն ընդունելի է, որ ազգային, տարածաշրջա-
նային կամ գլոբալ քաղաքականության որևէ լուրջ քննարկում չի կա-
րող անտեսել սփյուռքի գործոնը և նրանց դերակատարությունը1: Այս 

                                                           
1 Տե՛ս Scheffer G., Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003, էջ ix: 
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իրողությունը նախ և առաջ պայմանավորված է ամբողջ աշխարհում 
հայրենիքից կամ ծագման երկրից դուրս ապրող մարդկանց թվաքա-
նակի շարունակական աճով. մասնավորապես, համաձայն աշխար-
հում միգրացիայի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի 2020 թ. զեկույցի՝ ներկայումս 
միջազգային միգրանտների թիվը հասնում է 272 միլիոնի, որը կազմում 
է երկրագնդի բնակչության 3.5 տոկոսը2: Երկրորդ՝ ծագման երկրից հե-
ռացող մարդիկ, սփյուռքի համայնքները ինքնակազմակերպվելով սկսում 
են տիրապետել սոցիալական, տնտեսական, հասարակական, մշակու-
թային զգալի ներուժի՝ դառնալով դերակատար միջազգային և պետական 
համակարգերում3:  

Հայրենիքի սահմաններից դուրս որևէ էթնիկ խումբ սփյուռք հա-
մարելու առաջնային նախապայմաններից է ընդունող երկրում հայրե-
նամետ գործունեության նախաձեռնումը, որին բնորոշ է հայրենիք-
սփյուռք բազմամակարդակ ակտիվ կապերի առկայությունը։ Արդյու-
նավետության ապահովման համար հայրենիք-սփյուռք հարաբերութ-
յունները պահանջում են երկուստեք նախաձեռնություններ․ հայրենի 
պետությունը քայլեր է ձեռնարկում խորացնելու կապերն այլ երկրում 
ապրող էթնիկ հայրենակիցների հետ, մյուս կողմից՝ սփյուռքն իր գոր-
ծունեությամբ «պահանջում է» ճանաչել իր քաղաքակրթական և քա-
ղաքական առանձնահատկությունն ընդունող երկրում, ինչը հնարա-
վոր է լինում հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդման և ինքնության 
արդիականացման պարագայում4։ Սփյուռքը երբեմն մարտահրավեր է 
նետում քաղաքականության վերաբերյալ ավանդական մոտեցումնե-
րին, որոնք հենվում են պետություն-պետություն երկկողմ հարաբե-
րությունների, միջկառավարական կազմակերպությունների, միջազ-
գային հասարակական կազմակերպությունների համագործակցութ-
յան վրա5: Սփյուռքը, շրջանցելով հայրենիքի և ընդունող երկրի կառա-
վարությունները, կարող է ուղղակիորեն համագործակցել այլ պետութ-
յունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ6: Այնուամենայ-
                                                           

2 Տե՛ս «Word Migration Report 2020», International Organization for Migration, 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf  

3 Տե՛ս Sheffer G., The Diaspora Phenomenon in the 21st Century: Ideational, Organizational 
and Behavioral Challenges, In Opportunity Structures in Diaspora Relations: Comparisons in Con-
temporary Multilevel Politics of Diaspora and Transnational Identity edited by Gloria Toto-
ricaguena. Reno, Nevada: University of Nevada, 2007. https://fileadmin.cs.lth.se/luarchive/www. 
oresund.org/entrepreneurship/content/download/70395/406403/file/Gabriel%20Scheffer%20-%20 
Ideational%20Organizational%20and%20Behavioral%20Challenges.pdf 

4 Տե՛ս Տ. Թորոսյան, Մ. Սարադյան, Հայկական սփյուռքի հնարավորությունները և 
ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-քաղաքական գործընթացների 
վրա, Եր., 2017, էջ 64: 

5 Տե՛ս Shain Y., Aharon B., Diasporas and international relations theory, International Orga-
nization, Vol. 57, Summer 2003, էջ 449-479: Տե՛ս նաև Հ. Վարդանյան, Տեսաբանական ակ-
նարկ Սփյուռքի քաղաքական դերակատարության շուրջ, «Պատմություն և մշակույթ» 
հայագիտական հանդես, Եր., 2018, էջ 255-258: 

6 Տե՛ս Հ. Հակոբյան, Սփյուռքագիտության արդի հիմնախնդիրները, «Բանբեր Երևանի 
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նիվ սա չի նշանակում, որ սփյուռքները լիապես ազատ են ծրագրելու և 
գործելու բացառապես ըստ իրենց հետաքրքրությունների և շահերի7:  

 
Սփյուռքի հետ աշխատանքների համար պատասխանատու  

պետական կառույցները 
 

Հաշվի առնելով սփյուռքի դերի աճը սոցիալ-տնտեսական, քաղա-
քական և այլ բնագավառներում՝ սփյուռքի նախաձեռնություններին ա-
ջակցելու և դրանք համակարգելու նպատակով 1990-ականներից ի վեր 
մի շարք պետություններ հիմնել են սփյուռքի հետ աշխատանքների 
համար պատասխանատու պետական կառույցներ: Ներկայումս այդ-
պիսի կառույցներ կան աշխարհի մի շարք պետություններում8: 

Սփյուռքի հետ աշխատող պետական կառույցները տարածում են 
պետության քաղաքականությունը նրա սահմաններից դուրս՝ ձևավո-
րելով սփյուռքաբնակների և նրանց սերունդների ինքնությունը: Այդ 
կառույցները վերաձևում են պետություններն այնպես, որ դրանք այլևս 
չեն համապատասխանում տարածքայնորեն տարբերակված «մոդեռ-
նիստական աշխարհաքաղաքական» մոդելին9: 

Սփյուռքի հետ աշխատող պետական կառույցները նպաստում են, 
որ փոխվի արտագաղթածների և նրանց սերունդների ինքնաընկալու-
մը, և նույնականացումը լինի ծագման երկրի հետ10: Այս և մի շարք այլ 
եղանակներով այդ կառույցները փոխակերպում են հարաբերություն-
ները ուժի, տեղի և ինքնության միջև, ինչն առանցքային նշանակութ-
յուն ունի քաղաքագիտության համար11:  

Մինչև 2012 թ. 27 պետություններ հիմնել են սփյուռքի հետ աշխա-
տանքներ իրականացնող պետական կառույցներ՝ հիմնականում որ-
պես առանձին նախարարություն կամ գործադիր մարմնի մաս: Այս-
պես, օրինակ, 1991 թ. Սերբիան հիմնել է սփյուռքի նախարարություն, 
որը 2003 թ. միացել է կրոնի նախարարությանը: 2008 թ. սփյուռքի նա-

                                                           
համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Եր., 2016, № 3 
(21), էջ 3-15: 

7 Տե՛ս Sheffer G., The Diaspora Phenomenon in the 21st Century ... 
8 Տե՛ս Gamlen A., Cummings M., Vaaler P., Rossouw L., States and Diasporas: The Driv-

ers of Engagement, Presentation at the conference Rethinking Diaspora. Oxford University, July 1-2, 
2013, էջ 1-39։ Տե՛ս նաև Gamlen A., Cummings M., Vaaler P., Rossouw L., Explaining the rise 
of diaspora institutions, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2019, 45(4), էջ 492-516: 

9 Տե՛ս Gamlen A., The Emigration State and the Modern Geopolitical Imagination, Politi-
cal Geography, 2008, 27 (8), էջ 840-856: 

10 Տե՛ս Ragazzi F., Governing Diasporas. International Political Sociology, 2009, 3 (4), էջ 
378-397: 

11 Տե՛ս Délano A., Mylonas H, The Microfoundations of Diaspora Politics: Unpackingthe State 
and Disaggregating the Diaspora, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2019, 45 (4), էջ 473-491: 
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խարարություններ են հիմնել Հայաստանի Հանրապետությունը12, Դո-
մինիկյան Հանրապետությունը: 2009 թ. Սոմալին հիմնել է սփյուռքի և 
ներդրումների նախարարություն: Առավել հաճախ սփյուռքի հետ աշ-
խատանքների կազմակերպման համար պետությունները գործադիր 
մարմնի կազմում նախատեսում են առանձին միավորներ: Նման գրա-
սենյակներ կան ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների 40%-ի դեպքում, ինչ-
պես օրինակ՝ Ալբանիայի ազգային սփյուռքի ինստիտուտը (1996 թ.), 
Բոսնիայի և Հերցեգովինայի սփյուռքի դեպարտամենտը (2006 թ.), Էս-
տոնիայի սփյուռքի համակարգման գրասենյակը (2011 թ.), Հաիթիի 
սփյուռքի հետ կապերի գրասենյակը (1986 թ.), Լեհաստանի սփյուռքի 
հետ կապերի միությունը (2009 թ.), Զամբիայի սփյուռքի հետ կապերի 
գրասենյակը (2010 թ.), Կարիբյան որոշ երկրներում կան «Տարածքային 
ինտեգրման և սփյուռքի» միություններ: Որպես կանոն՝ այս միավորնե-
րը գտնվում են արտաքին գործերի կամ աշխատանքի նախարարութ-
յունների կազմում13:  

Որոշ պետություններում սփյուռքի հետ աշխատանքների համար 
ստեղծվել են մի քանի նախարարություններ ներկայացնող միջգերա-
տեսչական հանձնաժողովներ, ինչպես օրինակ՝Արտասահմանում 
գտնվող Չիլիի համայնքների միջգերատեսչական կոմիտեն (2009 թ.)14: 

Այլ դեպքերում սփյուռքի հետ աշխատանքներն իրականացվում 
են օրենսդիր մարմնի խողովակով, ինչպես օրինակ՝ Նիգերիայում, ո-
րի խորհրդարանում կա սփյուռքի հարցերի հանձնաժողով, կամ 
խորհրդարաններում նախատեսվում են տեղեր, ինչպես օրինակ՝ Ան-
գոլայում, Կոլումբիայում, Խորվաթիայում, Դոմինիկյան Հանրապե-
տությունում, Էկվադորում, Էստոնիայում, Ֆրանսիայում, Հաիթիում, 
Իտալիայում, Մակեդոնիայում, Մարոկկոյում, Մոզամբիկում, Պոր-
տուգալիայում, Ռումինիայում, Թունիսում և այլն: Որոշ պետություն-
ներում սփյուռքի հետ աշխատող հաստատությունները խորհրդատ-
վական բնույթի մարմիններ են, որոնց խնդիրն է զբաղվել սփյուռքի 
վրա ազդեցություն ունեցող իրողությունների օրենսդրական աս-
պեկտներով, ինչպես օրինակ՝ Հունգարիայի սփյուռքի խորհուրդը15: 
ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների՝սփյուռքի հետ աշխատող պետա-
կան կառույցները 1980-2014 թթ. ունեին հետևյալ պատկերը16 (տե՛ս 
գծապատկերը). 
                                                           

12 2019 թ. ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը վերակազմակերպվել է՝ միանալով վարչա-
պետի աշխատակազմին՝ որպես սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ: 

13 Տե՛ս Gamlen A., Cummings M., Vaaler P., Rossouw L., Explaining the rise of dias-
pora institutions..., էջ 492-516: 

14 Տե՛ս նույն տեղը: 
15 Տե՛ս Gamlen A., Cummings M., Vaaler P., Rossouw L.,, States and Diasporas..., էջ 1-39: 
16 Տե՛ս Gamlen A., Cummings M., Vaaler P., Rossouw L., Explaining the rise of dias-

pora institutions..., էջ 492-516: 
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Գծապատկեր 
ՄԱԿ-ի անդամ պետություններում սփյուռքի հետ աշխատանքի համար նախա-

տեսված կառույցների տոկոսային կազմը՝ ըստ հաստատության տեսակի 

 
Սփյուռքի հետ աշխատանքների պետական կառույցների ստեղծման 

նպատակները 
 

Նպատակ ունենալով բացատրելու, թե ինչու են պետությունները 
հիմնում և պահում սփյուռքի հետ աշխատանքի համար նախատես-
ված կառույցներ՝ Ա. Գամլենը, Մ. Կամինգսը, Փ. Վաալերը, Լ. Ռոսո-
ւուն, հիմք ընդունելով տեսական, ինչպես նաև առանձին սփյուռքներ 
ուսումնասիրող գրականությունը, առաձնացնում են երեք տեսական 
շրջանակ։ 

1. Կորզող - վերաբերում է ռացիոնալ պետություններին, որոնք 
հետապնդում են նյութական շահեր՝ ներգրավելով սփյուռքները որպես 
ռազմավարական ակտիվներ հակամարտության և դիվանագիտութ-
յան մեջ, օգտագործում են նրանց ֆինանսները, ցանցերն ու հմտութ-
յունները՝ միգրացիան դիտելով որպես զարգացման հնարավորություն:  

2. Ընդգրկող - վերաբերում է արժեքային-ռացիոնալ պետություն-
ներին, որոնք ամրապնդում են իրենց ինքնությունն ու արժեքները՝ վե-
րամիավորելով ազգային պետության «կորած» անդամներին: 

3. Կառավարող - հենվում է ինստիտուցիոնալ տեսությունների 
վրա՝ սփյուռքի հետ աշխատող կառույցները դիտելով որպես միգրա-
ցիան կառավարող:  
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«Կորզող» շրջանակը հենվում է ռացիոնալիզմի և նեոստրուկտու-
րալիզմի վրա: Ռացիոնալիստական մոտեցումը սփյուռքի հետ աշխա-
տող կառույցների գոյությունը բացատրում է այն բանով, որ պետութ-
յունները հիմնականում ձգտում են օգտագործել սփյուռքի ռեսուրսնե-
րը և առաջ մղել ազգային շահերը: Ռացիոնալիզմը սինթեզում է նեո-
ռեալիստական և նեոլիբերալ մոտեցումները, որոնք երկուսն էլ ենթադ-
րում են, որ պետությունները ունիտար դերակատարներ են, որոնք ա-
ռաջնորդվում են նյութական ռազմավարությամբ:  

Միջազգային հարաբերություններում սփյուռքի դերակատարութ-
յան վերաբերյալ հետազոտությունների մեծ մասում որպես ավանդա-
կան նեոռեալիստական առաջնահերթություններ նշվում են դիվանա-
գիտությունն ու կոնֆլիկտը: 1990-ականների կեսերից մի շարք պե-
տություններ ստեղծել են կամ փորձում էին ստեղծել էթնիկ լոբբիստա-
կան խմբեր Վաշինգտոնում՝ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վրա 
ազդելու նպատակով: Նեոռեալիստական տարբերակի համաձայն՝ 
սփյուռքի հետ աշխատող կառույցները համապատասխան աշխա-
տանքներ են տանում թե՛ այն սփյուռքաբնակների հետ, որոնք բացա-
սաբար են տրամադրված հայրենիքում իշխող ուժի նկատմամբ, թե՛ 
նրանց, որոնք դրական են տրամադրված: Մասնավորապես, վերջին-
ներիս միջոցով ներգրավվում են արտաքին ռեսուրս և ազդեցություն, 
այդ թվում՝ հետկոնֆլիկտային վերակառուցման փուլում: Այս մոտեց-
մամբ սփյուռքի հետ աշխատող պետական կառույց ստեղծելու հավա-
նականությունը ավելի մեծ է ծագման պետության՝ զինված հակամար-
տության մեջ ներգրավվելու և մարտերի ընթացքում մեծ թվով զոհերի 
առկայության պարագայում (Ի. Շեյն, Ա. Բարթ, Ա. Բեթս, Վ. Ջոնս և 
այլք)17:  

Նեոլիբերալ մոտեցումը կենտրոնանում է պետության կողմից ազ-
գային շահերի հետապնդման վրա, սակայն անվտանգային և դիվանա-
գիտական խնդիրներից ավելի մեծ կարևորություն է տալիս տնտեսա-
կան հարցերին: Այս մոտեցմամբ լավ ղեկավարվող արտագաղթը կա-
րող է ապահովել «եռակի շահ» միգրանտների, հայրենի պետության և 
ընդունող պետության համար: Սփյուռքի պետական կառույցը կարող է 
օգնել կազմակերպել սփյուռքի՝ դեպի հայրենի երկիր դրամական փո-
խանցումների, ներդրումների գործընթացը, բարեգործությունը և զբո-
սաշրջությունը: Հայրենի պետությունը, օգտագործելով սփյուռքի ռե-
սուրսները, փորձում է փոխհատուցել ուղեղների արտահոսքը (Յ. 
Կուզնեցով, Ջ. Բրինքերհորֆ, Փ. Վաալեր, Բ. Մերզ, Լ. Չեն, Փ. Գայթներ 
և այլք):  

Ի հակադրություն ռացիոնալիզմի՝ նեոստրուկտուրալիզմը հետ-
ևում է, թե ինչպես է պետությունը պլանավորում իր քայլերը՝ կախված 
                                                           

17 Տե՛ս Gamlen A., Cummings M., Vaaler P., Rossouw L., Explaining the rise of dias-
pora institutions..., էջ 492-516: 
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ասիմետրիկ գլոբալ տնտեսական համակարգում իր դիրքից: Նեոստ-
րուկտուրալիստները ևս կենտրոնանում են տնտեսական գործոնների 
վրա, սակայն նրանց կանխատեսումներն ավելի հոռետեսական են: 
Այս դեպքում ընդգծվում է, որ պակաս զարգացած հայրենի (ծագման) 
պետությունը փորձում է շահ ստանալ զարգացած ընդունող երկրից և 
սփյուռքի նկատմամբ պետության քաղաքականությունը, սփյուռքի պե-
տական կառույցների ստեղծումը ավելի շատ ի ցույց են դնում, քան 
մեղմում են տվյալ պետության թուլություն ու կախվածությունը (Բ. 
Գիլս, Ռ. Փալան, Լ. Վարադարաջան, Վ. Լարներ, Ջ. Դիքինսոն, Ա. Բեյլի 
և այլք)18: 

Տնտեսության զարգացմանն ուղղված բանաձևումներ կարելի է 
գտնել սփյուռքի մի շարք պետական կառույցների կանոնադրական 
նպատակների մեջ. օրինակ՝ Արտասահմանում ապրող հաիթիացինե-
րի նախարարությունն իր նպատակն է համարում սփյուռքի ներդրում-
ների և բարեգործության խթանումը, Արտերկրում անգոլացիների հա-
մայնքների ինստիտուտը և հյուպատոսությունները ձգտում են խթա-
նել համայնքների ներդրումները Անգոլայում, Բոսնիա-Հերցեգովինայի 
սփյուռքի դեպարտամենտը ցանկանում է օգտվել սփյուռքի գիտելիք-
ներից և հմտություններից՝ ստեղծելով արտասահմանում բնակվող, 
բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների գրանցամատյան: 

Միևնույն ժամանակ, սփյուռքի կողմից հայրենի պետությանը ա-
ջակցելու դեպքերի լայն ուսումնասիրությունը առաջ է բերում այն հի-
պոթեզը, որ հարուստ, բարձր ՀՆԱ ունեցող ծագման երկրի դեպքում 
սփյուռքի հետ աշխատանքների համար նախատեսված կառույցի գո-
յությունը ավելի քիչ հավանական է, քանի որ հարուստ երկրները ավե-
լի քիչ կարիք ունեն սփյուռքը տնտեսական նպատակներով օգտագոր-
ծելու19: 

Եթե «կորզող» մոտեցումը կենտրոնանում է միայն նյութական 
դրդապատճառների վրա՝անտեսելով գաղափարականը, ապա մյուս՝ 
«ընդգրկող» մոտեցումը առավելապես կենտրոնանում է այն գաղա-
փարների և ինքնության վրա, որոնք ձևավորում են պետության վար-
քագիծը: Այսպես օրինակ՝ Սոմալիի սփյուռքի հետ կապերի գրասենյա-
կը համակարգում է մի շարք պետական ծրագրեր, որոնք միտված են 
բարձրացնելու սփյուռքի դերը ազգակերտման (nation-building) գոր-
ծում, Սերբիայի սփյուռքի և տարածաշրջանում ապրող սերբերի հետ 
համագործակցության գրասենյակը նպատակ ունի նպաստել Սերբիա-
յից դուրս ապրող սերբերի հոգեվոր, ազգային, մշակութային ինքնութ-
յան պահպանմանն ու զարգացմանը: Այսպիսի դեպքերում սփյուռքի 
պետական կառույցի առկայությունը «հեռու-տարածական ազգայնա-
կանության» (long-distance nationalism) դրսևորում է (Հ. Միլոնաս, Զ. 
                                                           

18 Տե՛ս նույն տեղը: 
19 Տե՛ս նույն տեղը: 
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Չերգո, Ջ. Գոլդգեյեր): Իսկ սփյուռքի դրամական փոխանցումների նշա-
նակությունը չի ընկալվում միայն տնտեսական առումով: Սփյուռքում 
գտնվող անձինք գումար են փոխանցում այն դեպքում, երբ իրենց նույ-
նականացնում են տվյալ ազգի հետ, ուստի դրամահավաքը ստորա-
դաս է և կախված է ինքնությունից ու նույնականացումից: Վ. Զելիզերը 
նշում է, որ փոխանցվող գումարը կարող է ընկալվել որպես միջնորդ, 
որի միջոցով սոցիալական կապերը աշխատում են: Այս տեսանկյունից 
դրամական հոսքերը սփյուռքից դեպի հայրենիք արդեն իսկ գոյություն 
ունեցող կապերի ցուցիչը չեն պարզապես, այլ մեխանիզմ, որի միջոցով 
ստեղծվում են այդ կապերը20:  

Եթե «կորզող» և «ընդգրկող» մոտեցումները հակված են կենտրո-
նանալու ներպետական մակարդակի հետաքրքրությունների և ինք-
նության վրա, ապա երրորդ՝ «կառավարող» մոտեցման համաձայն՝ 
սփյուռքի պետական հաստատությունները հեռու են միգրացիայի դա-
րաշրջանում գլոբալ կառավարմանը համապատասխան համակարգի 
որոնումից: Այս դեպքում հայրենիքում ստեղծված սփյուռքի պետական 
կառույցը ավելի սերտ է համագործակցում միջազգային կառույցների 
հետ (Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպություն, ՄԱԿ)՝ փորձելով միգրացիան բոլոր կողմերի՝ 
ծագման պետության, ընդունող պետության և միգրանտների համար 
դարձնել շահավետ:  

 
Սփյուռքի նկատմամբ պետական քաղաքականության տիպաբանությունը 

 
Ա. Գամլենը, հիմնվելով շուրջ 70 պետությունների՝ սփյուռքի 

նկատմամբ վարած քաղաքականության ուսումնասիրման վրա, այն 
բաժանում է երեք հիմնական կատեգորիաների։ 

1. Կարողությունների զարգացման քաղաքականություն, որն ուղղ-
ված է պետականակենտրոն սփյուռքի ձևավորմանը և այն կառավարե-
լու համար մի շարք համապատասխան պետական հաստատություննե-
րի ստեղծմանը։ Հայրենի պետության՝ սփյուռքի նկատմամբ հատուկ 
քաղաքականություն ներդնելու համար առաջնային նախապայման է 
համախմբված և ընդհանուր, պետականակենտրոն ազգային ինքնութ-
յունը կրող համայնքների առկայությունը, որոնց էլ ուղղվում է քաղա-
քականությունը, իսկ երկրորդ նախապայմանը հայրենի պետության 
ներսում համապատասխան կառավարման համակարգերի գոյութ-
յունն է: Այս երկուսը թույլ են տալիս պետություններին անդրազգայ-
նացնել իրենց կառավարումը21: Փորձ է արվում ստեղծելու համասեռ 
                                                           

20 Տե՛ս Lainer-Vos D., Diaspora-Homeland Relations as a Framework to Examine Nation-
Building Processes, Sociology Compass 4/10 (2010), էջ 894-908: Տե՛ս նաև՝ Տ. Թորոսյան, Մ. 
Սարադյան, նշվ. աշխ., էջ 66-67: 

21 Տե՛ս Gamlen A., Diaspora engagement Policies: what are they and what kinds of states 
use them? 2006, Working Paper 06-32 ed., University of Oxford։ 
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ազգային սփյուռք՝ հայրենի պետության հետ հավատարմության սերտ 
կապերով: Դա ներառում է այնպիսի ծրագրեր և նախաձեռնություններ, 
որոնք բարձրացնում են արտագաղթածների պատկանելության զգա-
ցումը անդրազգային համայնքին և պետության հեղինակությունը 
տվյալ համայնքում22: 

Հայրենի պետությունները փորձում են սփյուռքը ներառել այն ազ-
գաբնակչության մեջ, որը ներկայացնում և կառավարում են իրենք: Այս 
գործընթացը կարող է արտահայտվել, օրինակ, բարձր հռետորաբա-
նությամբ՝ սփյուռքաբնակներին ներկայացնելով որպես հերոսներ, 
նրանց պարգևատրելով մրցանակներով և կոչումներ շնորհելով: Որոշ 
պետություններ փորձում են ազգային ինքնությունը ամրապնդել 
սփյուռքաբնակների շրջանում մայրենի լեզվի և պատմության ուսուց-
ման ծրագրերի, սփյուռքյան համայնքներում ազգային տոնակատա-
րությունների և մշակութային իրադարձությունների կարևորման միջո-
ցով: Հայրենի պետությունները հաճախ ստեղծում են արտագաղթած-
ներին թիրախավորող մեդիա, հանրային կապի միջոցներ՝ նպատակ 
ունենալով ստեղծել համասեռ բնակչություն, ինչպես նաև սփյուռքը 
մոբիլիզացնող հատուկ ազդակներ ուղարկել, ինչպես օրինակ՝ վերա-
դառնալ հայրենիք, գումար փոխանցել կամ արտերկրում հետամուտ 
լինել ազգային շահերի պաշտպանությանը: Այս քաղաքականության 
հիմնական նպատակը պետության կողմից արտերկրում բնակվողների 
շրջանում համայնքային մտածողության ձևավորումն է, կոլեկտիվ 
պատկանելության զգացումը հայրենի պետությանը, որը նրանց կա-
ռավարելի է դարձնում23: Սփյուռքին պատկանելու դիսկուրսը առանց-
քային նշանակություն ունի այս կառավարելի մտածողությունը ստեղ-
ծելու համար: Կառույցների ստեղծման քաղաքականությունը պետութ-
յանն օժտում է համակարգերով և հաստատություններով, որոնք հնա-
րավորություն են տալիս «կառավարելու» սփյուռքի բնակչությանը: 
Շատ պետություններում առաջին քայլը վերահսկողություն իրակա-
նացնելն է, վիճակագրական տվյալներ հավաքելը, որի վրա էլ հենվում 
են սփյուռքի նկատմամբ ռազմավարական մոտեցումները, երկարա-
ժամկետ հարաբերություններ կառուցելը24: 

Այսպիսով, հաստատությունների հիմնումը պետություններին տա-
լիս է բյուրոկրատական միջոցներ և համակարգ՝ մեծացնելու գլոբալ մա-
կարդակում նրանց քաղաքական և տնտեսական խուսանավումների 
                                                           

22 Տե՛ս նույն տեղը: 
23 Տե՛ս Gonzalez C., Fostering Identities: Mexico's Relations with its Diaspora. Journal of 

American History, Special Issue: Rethinking History and the Nation-State: Mexico and the United 
States, 1999, 86 (2): Տե՛ս նաև Gamlen A., Cummings M., Vaaler P., Rossouw L., Explaining 
the rise of diaspora institutions …, էջ 492-516: 

24 Տե՛ս Gonzalez G., The Mexican Diaspora in California: The Limits and Possibilities of the 
Mexican Government. In The California-Mexico Connection. Ed. Lowenthal, A., and Burgess, 
K. Stanford, CA: Stanford University Press, էջ 221–235: Տե՛ս նաև Gamlen A., Cummings M., 
Vaaler P., Rossouw L., Explaining the rise of diaspora institutions …, էջ 492-516: 
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հնարավորությունները, միևնույն ժամանակ այն թույլ է տալիս նրանց 
կառավարել տարածական ավելի ցածր մակարդակները՝ ունենալով 
ներկայացուցիչներ առանձին համայնքներում, քաղաքներում25:  

2. Իրավունքների ընդլայնման քաղաքականություն՝ սփյուռքին 
տալով այնպիսի դեր, որը բնորոշ է օրինական ինքնիշխան սուբյեկտին։ 
Ս. Լին սա ձևակերպում է որպես քաղաքացիության անդրազգայնա-
ցում26: Ջ. Իթզիգսոնը և Լ. Գոլդրինգը պնդում են, որ հայրենի պետութ-
յան հասարակությանը այսպիսի արդիականացված անդամակցությու-
նը արտագաղթածների համար անդրազգային գործունեության մեջ 
ներգրավելու հիմնական խթանն է: Արտագաղթածներին քաղաքակա-
նապես ներգրավելու հիմնավորումն այն է, որ այս արդիականացված 
կարգավիճակը շոյում է արտագաղթածներին, թույլ տալիս ստեղծել 
լավ հարաբերություններ, ինչն օգնում է պահպանելու կայուն ներդ-
րումների և դրամական փոխանցումների հոսքը27: 

Քիչ պետություններ են արտագաղթածներին տալիս ընտրական 
իրավունք, ներկայացվածություն oրենսդիր մարմնում կամ թույլատ-
րում առաջադրվել պաշտոնում28: Նրանք հակված են քաղաքական քիչ 
իրավունքներ շնորհելու արտագաղթածներին, միայն այնքան, որքան 
անհրաժեշտ է ցանկալի արդյունքը գրանցելու համար, որը, ի դեպ, կա-
րող է հաճախ հստակ ձևակերպված չլինել: Երբեմն նրանք շնորհում են 
հատուկ անդամակցության կարգավիճակ, ինչը ներառում է երկարա-
ժամկետ վիզա կամ ինքնության քարտ, որը տալիս է արտոնություններ 
կամ ազատում է ինչ-ինչ պարտավորություններից, ինչպես օրինակ՝ 
զինվորական ծառայությունից: Որոշ պետություններ տրամադրում են 
երկքաղաքացիություն՝ առանց ընտրելու և պաշտոն զբաղեցնելու իրա-
վունքի29: Ռ. Սմիթը նշում է, որ պետության կողմից այսպիսի զիջումնե-
րը կարող են ընկալվել որպես խրված սեպը հանելու քայլ, ինչը ճանա-
պարհ կարող է բացել հետագա արտատարածքային (extra-territorial) 
անդամակցության համար30: 
                                                           

25 Տե՛ս Gamlen A., Diaspora engagement Policies..., Working Paper 06-32 ed., University 
of Oxford. 

26 Տե՛ս Lee C., The Transnationalization of Citizenship and the Logic of the NationState. In 
Asian-Pacific Sociological Association 6th Conference on Asia-Pacific Societies in Globalization. 
Seoul, 2004: Տե՛ս նաև Gamlen A., Cummings M., Vaaler P., Rossouw L., Explaining the rise 
of diaspora institutions …, էջ 492-516: 

27 Տե՛ս Goldring, L., The Power of Status in Transnational Social Spaces. In Transnation-
alism from Below, eds. L. E. Guarnizo and M. P. Smith, էջ 165-95. New Jersey: Transaction 
Publishers. ltzigsohn, J., Immigration and the Boundaries of Citizenship: The Institutions of 
Immigrants' Political Transnationalism. International Migration Review, 2000, 43 (4), էջ 1126-
1154: 

28 Տե՛ս Baubock R., Expansive Citizenship: Voting beyond Territory and Membership. PS: 
Political Science and Politics, 2003, 38 (4): էջ 683-87: 

29 Տե՛ս Gamlen A., Diaspora engagement Policies... 
30 Տե՛ս Smith R., Migrant Membership as an Instituted Process: Transnationalization, the 

State and the Extra-territorial Conduct of Mexican Politics. International Migration Review, 2003, 
37(3), էջ 297-343: 
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Հարկ է նշել, որ շնորհված կարգավիճակն ու իրավունքները 
սկզբունքորեն կարող են չիրացվել գործնականում: Օրինակ՝ նույնիսկ 
եթե պետությունը թույլ է տալիս արտագաղթածներին մասնակցել 
ընտրություններին, կարող է չստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք 
մասնակցությունը կդարձնեն գործնականում իրագործելի: Մի շարք 
երկրներում քվեարկության օրը վերադառնալը պարտադիր է, մյուսնե-
րում՝ ընտրատեղամասեր բացվում են միայն դեսպանատներում, և 
գրանցվում է մասնակցության չափազանց ցածր աստիճան: Մի շարք 
երկրներ քաղաքացիական իրավունքների ընդլայնումը դիտում են 
իբրև անհրաժեշտ մաս սփյուռքի նկատմամբ օրինական անդրազգա-
յին ինքնիշխանի դերը խաղալու հարցում: Հայրենի պետության կող-
մից աշխատուժի արտահանման կանխամտածված քաղաքականութ-
յան համատեքստում արտագաղթածներին առաջարկվում են տարբեր 
ծառայություններ, ինչպես օրինակ՝ ֆիլիպինցիների դեպքում, երբ պե-
տությունը ղեկավարում է հավաքագրումը, տեղակայումը և արտերկ-
րում աշխատողների պաշտպանությունը: Պաշտպանությունը կարող է 
ներառել առողջապահություն, ինտեգրման և գործատուի հետ կապերի 
օժանդակություն, հարկերի և նմանատիպ այլ հարցերի հետ կապված 
շահերի պաշտպանություն31:  

Հաշվի առնելով պետության կողմից իր սփյուռքին տրված իրա-
վունքները՝ Ա. Գամլենը պետությունները բաժանում է հետևյալ խմբերի՝ 

ա) շահագործող (պարտավորություններ առանց իրավունքների), 
բ) առատաձեռն (իրավունքներ առանց պարտավորությունների), 
գ) համագործակցող (և՛ իրավունքներ, և՛ պարտավորություններ)32:  
3. Սփյուռքի պարտավորությունների ընդլայնում՝ ելնելով այն նա-

խադրյալից, որ սփյուռքը հավատարիմ է հայրենի պետությանը: Սփյուռ-
քի քաղաքականության վերաբերյալ քննարկումները վերաբերում են 
սփյուռքից տնտեսական և քաղաքական օգուտներին: Առաջինը վերա-
բերում է ներդրումային քաղաքականությանը, իսկ երկրորդը՝ լոբբինգի 
խթանմանը: Դրական գնահատելով աղքատության նվազեցման վրա 
դրամական փոխանցումների միկրոտնտեսական ազդեցությունը՝ քա-
ղաքականություն մշակողները կանգնում են այն հարցի առաջ, թե արդ-
յոք պետք է պարզապես առավելագույնի հասցնել տրանսֆերտները՝ 
հաշվի առնելով, որ դրանց ուղղակի ազդեցությունը դրական է, թե 
դրանք ուղղորդել դեպի զարգացման ծրագրեր, որպեսզի նվազեն մակ-
րոտնտեսական անբարենպաստ ազդեցությունների ռիսկերը: 

Հատկանշական է, որ նորաստեղծ պետությունները երբեմն փոր-
ձել են խուսափել սփյուռքի բարեգործական հատկացումներից՝ նպա-
տակ ունենալով վերահսկելու սփյուռքի ազդեցությունը, ինչպես նաև 
խուսափելու բարոյական անկումից, որը զուգորդվում է բարեգործութ-
                                                           

31 Տե՛ս Gamlen A., Diaspora engagement Policies... 
32 Տե՛ս նույն տեղը: 
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յան մշտական և միակողմանի հասցեատեր լինելու հետ։ Օրինակ՝ 
1920-ականներին իռլանդացի հանրապետականները և 1950-ականնե-
րին հրեա ազգայնականները միայն բարեգործական փոխանցումներից 
կախված մնալու համար թողարկեցին սփյուռքի պարտատոմսեր 
(diaspora bonds): Ընդ որում՝ պարտատոմսերի թողարկումը պարզա-
պես ֆինանսական գործիք չէր, քանի որ դրանց միջոցով իռլանդացի և 
հրեա առաջնորդները վերաձևակերպեցին հարաբերությունները 
սփյուռքի և հայրենիքի միջև: Իսրայելի դեպքում պարտատոմսերի թո-
ղարկումը հանգեցրեց Միացյալ Նահանգներում հաստատված հրեա-
ների կողմից կատարվող ներդրումների աճին: Թեև Իռլանդիայի պա-
րագայում հաջողությունը այնքան էլ մեծ չէր և հանգեցրեց ԱՄՆ-ում 
իռլանդական սփյուռքի խոշոր կազմակերպությունների մասնատմա-
նը, այնուամենայնիվ թե՛ հրեաներին, թե՛ իռլանդացիներին հաջողվեց 
մեծացնել ինչպես բարեգործական, այնպես էլ շահույթ հետապնդող 
նպատակներով դեպի հայրենիք ուղղվող ֆինանսական հոսքերը: Առ-
հասարակ, ուշադրություն դարձնելով այն բանին, թե ինչպես են հայ-
րենիքը և սփյուռքյան համայնքները համագործակցում ռեսուրսների 
փոխանցման հարցում, կարելի է պատկերացում կազմել այն գործըն-
թացների վերաբերյալ, որոնք խթանում կամ վնասում են սփյուռքի ազ-
գային պատկանելությունը33: 

Վերոշարադրյալը սփյուռքների նկատմամբ պետությունների վա-
րած քաղաքականության, որդեգրած մոտեցումների հիման վրա ար-
ված տեսական վերացարկումներն են: Իսկ սփյուռքի արդյունավետ 
ներգրավվածության առումով ուշադրության են արժանի 2009 թ. Իռ-
լանդիայի Մեյնութի համալսարանում իրականացված հետազոտութ-
յան արդյունքում մշակված տասը առանցքային սկզբունքները։ 

1. Սփյուռքի ռազմավարությունը պետք է անհրաժեշտաբար նպա-
տակաուղղված լինի ընդհանուր ինքնության, հավաքական գիտակ-
ցության պահպանմանը, տնտեսական զարգացմանը և ռազմավարա-
կան առաջնահերթությունների իրագործմանը։ Սակայն, միաժամա-
նակ, այն պետք է բավականին ճկուն լինի դեպի զարգացում տանող 
փոփոխությունների հանդեպ։ 

2. Սփյուռքի ռազմավարությունը չի կարող երկարաժամկետ հե-
ռանկարում պահպանել իր կայունությունը, եթե նախապատվությունը 
տրվի տնտեսական կապերին, այլ ոչ թե հասարակական և մշակութա-
յին համագործակցային ցանցին։ 

3. Սփյուռքի ռազմավարությունը պետք է շահավետ լինի և՛ 
սփյուռքի և հայրենիքի համար։ 

4. Այն երկրները, որոնք ճանաչում են իրենց սփյուռքները, առավել 
պատրաստակամ են ընդգրկմանն ուղղված քայլեր նախաձեռնելուն։ 
                                                           

33 Տե՛ս Lainer-Vos D., Diaspora-Homeland Relations as a Framework to Examine Nation-
Building Processes, Sociology Compass, 2010, 4 (10), էջ 894–908: 



 57 

5. Սփյուռքի ռազմավարությունը պետք է ձևակերպել հնարավո-
րինս լայն, որպեսզի նվազագույնի հասցվեն հասարակական, մշակու-
թային, տնտեսական և քաղաքական գործունեությունը ազգայնական 
որակելու հնարավորությունները։ 

6. Սփյուռքի ռազմավարությունը պետք է լիարժեքորեն քննարկել։ 
Հաջող իրացման համար ռազմավարությունը պետք է ունենա համա-
հեղինակներ։ 

7. Սփյուռքի ռազմավարությունը պետք է լինի թափանցիկ և իրա-
կանացվի պատասխանատու կերպով։ Միաժամանակ պետք է հաշվի 
առնի տվյալ սփյուռքի առանձնահատկություններն ու ներառի մեխա-
նիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան գնահատելու և վերլուծելու 
այդ առանձնահատկություններով պայմանավորված ռազմավարութ-
յան արդյունքները։ Այս կետով պետք է սահմանվեն նաև այն շրջանակ-
ներն ու չափումները, որոնք ռազմավարության համատեքստում ունեն 
զարգացման կարիք։ 

8. Գոյություն չունի սփյուռքի ռազմավարության համակարգմանն 
ու իրացմանն ուղղված համակիրառելի ինստիտուցիոնալ համակարգ։ 
Ներգրավվածության ձևերը պետք է արտացոլեն տվյալ երկրի ինստի-
տուցիոնալ առանձնահատկությունները և հիմնվեն այդ երկրի հասա-
րակական, մշակութային, տնտեսական, քաղաքական կարիքների 
վրա, որոնք պետք է, սակայն, համադրվեն տվյալ սփյուռքի պատմութ-
յան և կառուցվածքային այլ տարրերի հետ։ 

9. Որպես լավագույն փորձի օրինակ՝ սփյուռքի ռազմավարությու-
նը պետք է բերվի միջազգային մակարդակ և համագործակցության մեջ 
դրվի քաղաքականության տարածմանն ուղղված այլ՝ կից համակար-
գային ցանցերի հետ։ 

10. Ռազմավարության հիմքում պետք է ընկած լինի փիլիսոփայա-
կան հիմնավորում, որը ներդաշնակ պետք է լինի հասարակական, 
մշակութային, տնտեսական, քաղաքական կարիքների հետ, քանի որ 
անհիմն կարգախոսները կարող են որոշակի հաջողություններ ունե-
նալ կարճաժամկետ հեռանկարում, սակայն հետագայում դրանք ան-
շուշտ ձախողման կմատնվեն34։ 

Այսպիսով, տեսաբանական, ինչպես նաև առանձին սփյուռքների 
դեպքերի ուսումնասիրության հիման վրա սփյուռքի տեսության մեջ 
առանձնացվել է սփյուռքի նկատմամբ հայրենի պետության քաղաքա-
կանության երեք ընդհանրական ուղղություն՝ ա) սփյուռքի ռեսուրսնե-
րի, ֆինանսների, ցանցերի ու հմտությունների օգտագործում, բ) ինք-
նության և արժեքների ամրապնդում, գ) կառավարում: Եթե պետութ-
յան՝ սփյուռքի հանդեպ քաղաքականության արդյունքում ավելի շատ ի 
                                                           

34 Տե՛ս Boyle M., Kitchin R., Ancien D., The NIRSA Diaspora Strategy Wheel & 
TenPrinciples of Good Practice, NUI Maynooth, 2009: Տե՛ս նաև Տ. Թորոսյան, Մ. Սարադյան, 
նշվ. աշխ., էջ 58-60: 
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ցույց են դրվում, քան մեղմացվում են հայրենի պետության աղքատութ-
յունն ու կախվածությունը, ապա սփյուռքի հետ աշխատանքներ իրա-
կանացնող կառույցի ստեղծումն ու պահպանումը կարող են բացասա-
բար ազդել ազգային հարստության և օտարերկրյա ուղղակի ներդրում-
ների վրա: Առհասարակ, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես են 
հայրենիքը և սփյուռքյան համայնքները համագործակցում ռեսուրսնե-
րի փոխանցման հարցում, կարելի է պատկերացում կազմել այն գոր-
ծընթացների մասին, որոնք խթանում կամ վնասում են սփյուռքի ազ-
գային պատկանելության զգացումը: Գոյություն չունի սփյուռքի ռազ-
մավարության համակարգման և իրացման համակիրառելի ինստի-
տուցիոնալ համակարգ։ Այն պետք է արտացոլի տվյալ երկրի ինստի-
տուցիոնալ առանձնահատկությունները և հիմնվի տվյալ պետության 
հասարակական, մշակութային, տնտեսական, քաղաքական կարիքնե-
րի վրա՝ համադրվելով սփյուռքի պատմության և կառուցվածքային, 
կազմակերպական առանձնահատկությունների հետ։ 
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