Հավելված 2
Տեղեկատվություն 2012թ հունվար-մարտ ամիսներին
ՀՀ Լոռու մարզի և այլ երկրների վարչատարածքային միավորների միջև
համագործակցության վերաբերյալ
Թիվ

1

2

3

Համագործակցություն
Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ եւ
լիազոր դեսպան Ն.Գ. պարոն Անրի Ռենոյի այցը
Լոռու մարզ

Լոռու մարզը 2011թ նոյեմբերի 13-ից
Ֆրանկոֆոն Ռեգիոնների Ասոցիացիայի լիիրավ
անդամ է
Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի
Պրովանս-Ալպ Կոտ դ’Ազյուրի մարզի միջեւ
Համագործակցության շրջանակային
պայմանագիր

Տարեթիվ

2012թ մարտի 28

2011թ նոյեմբերի 23

2008թ հունիսի 18

Ընթացիկ վիճակ
Այցը ճանաչողական նպատակ ուներ: Մարզպետ Ա. Նալբանդյանի
մոտ հանդիպման ժամանակ խոսվել է հայ-ֆրանսիական համատեղ
իրականացված ծրագրերի եւ հետագա համագործակցության
վերաբերյալ: Դեսպանն այցելել է ՎՊՄԻ, հանդիպել ուսանողներ հետ,
ապա մեկնել է Ստեփանավան՝ փրկարարական կենտրոն:
Հայաստանում «Ֆրանկոֆոնիայի օրեր» ծրագրի մեկամսյակի
շրջանակներում, մարտ ամսից մարզի դպրոցներում, բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում
(Եվրոպական
տարածաշրջանային
ակադեմիայի
Վանաձորի
մասնաճյուղ,
Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտ) սկսվել են կազմակերպվել
միջոցառումներ
Ֆրանսիայի Հանրապետության Մարսել քաղաքում ստորագրված
Համագործակցության շրջանակային պայմանագրի շրջանակներում
այս տարվա մարտի 20-21-ը երկօրյա այցով Վանաձորում էին ՊԱԿԱի ռեգիոնալ խորհրդի պատվիրակությունը, նախագահի խորհրդական
Ժերար Բոդինյեի գլխավորությամբ:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հարցեր երկու մարզերի
հետագա համագործակցության վերաբերյալ.
 Ֆրանկոֆոնիայի զարգացման ուղիներ
 Տուրիզմի զարգացում, այդ թվում ` գյուղական տուրիզմ
 Ռիսկերի կանխատեսում եւ կառավարում
 2012 թվականի ծրագրերի ամրապնդում /գյուղատնտեսություն,
առողջապահություն, կրթություն, արտակարգ իրավիճակներ/
Լոռին ընտրվել է պիլոտային մարզ, կամավոր հրշեջների եւ
փրկարարների վերապատրաստման ծրագրեր իրականացնելու
համար, Ստեփանավան քաղաքում ՊԱԿԱ-ի ֆինանսավորմամբ
արդեն բացվել է փրկարարական կենտրոն, որը հագեցած է նոր
տեխնիկայով եւ սարքավորումներով:

4

Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի
Պրովանս-Ալպ Կոտ դ’Ազյուրի մարզի միջեւ
Համագործակցության շրջանակային
պայմանագիր

5

Հայաստանում Նիդերլանդների փոխդեսպան
Անջել Սամուրայի այցը Լոռու մարզի Սպիտակ
քաղաք

2012թ, փետրվարի
29

2012թ մարտի 20

Ֆրանսիական DSF (Ցավեր առանց սահմանների) ծրագրի
պատասխանատու, մանկահոգեբույժ Ժերար Ռոբենի այցը Վանաձոր:
DSF կազմակերպության ներքո ստեղծված «Նռենի» ՀԿ-ի միջոցով
կազմակերպվել էր դեռահասների վարվելակերպի եւ հոգեբանական
դժվարությունների վերաբերյալ կոնֆերանս – քննարկում Վանաձոր
քաղաքի բուժհաստատությունների, մանկատան եւ խնամքի կենտրոնի
հոգեբան-մասնագետների եւ շահագրգիռ այլ հաստատությունների
մասնագետների մասնակցությամբ
Այցի նպատակն էր «Սպիտակ-ֆերմեր» ՀԿ-ի և Նիդերլանդական
ՊԱՄ կազմակերպության միջև համագործակցության համաձայնագրի
ստորագրում, որի նպատակն է մարզի Սպիտակի տարածաշրջանում
գյուղատնտեսության ու մասնավորապես անասնապահության
զարգացումը
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7
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ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության,
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության և
«ԳՐԵՖ»
կազմակերպության
միջև
2008
թվականին
ստորագրված
եռակողմ
համագործակցության
պայմանագրի
շրջանակներում

2008թ

Շարունակվում
է
«ԳՐԵՖ» թոշակառու մանկավարժների
ֆրանսիական կազմակերպության առաքելությունը Լոռու մարզում,
որի ներկայացուցիչն իրականացնում է ՎՊՄԻ-ի, ԵԿՏԱ-ի Վանաձորի
մասնաճյուղի եւ «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական համալսարանի
ֆրանսերեն դասավանդող դասախոսների, ինչպես նաեւ, Վանաձոր,
Ստեփանավան եւ Ալավերդի քաղաքների դպրոցներում ֆրանսերեն
լեզու դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ

ՀՀ Լոռու մարզի և ՉԺՀ Շանսի նահանգի միջև
համագործակցության կապերի հաստատում և
զարգացում

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Շանսի նահանգի
նահանգապետ Ձյուն Վանի հետ ստորագրված համագործակցության
արձանագրության շրջանակներում ՀՀ ՏԿՆ է ներկայացվել Լոռու
մարզից հնարավոր համագործակցությունների վերաբերյալ ծրագրեր,
չինական կողմին փոխանցելու նպատակով.
1. Վալեքս խմբի նոր հանքավայրի հետազոտման, շահագործման
բիզնես ծրագիր
2. Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի զարգացման
բիզնես ծրագիր, 3մլն ԱՄՆ դոլար արժողության ներդրում

ՀՀ-ում Բելառուսի Հանրապետության արտակարգ
եւ լիազոր դեսպան Ստեփան Սուխորենկոյի այց
Լոռու մարզ

Մարզպետ Ա.Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ
պայմանվորվածություն է ձեռք բերվել Բելառուսի Վիտեբսկի մարզի
հետ նոր համագործակցության սկիզբ դնել:
Մարտի 6-ին պաշտոնական հրավերք է ստացվել ս.թ.մայիս ամսին
մարզպետի գլխավորությամբ Լոռու մարզի պատվիրակության այց
Վիտեբսկի մարզ:
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