
ԱղետներիԱղետներիԱղետներիԱղետների ռիսկերիռիսկերիռիսկերիռիսկերի նվազեցմաննվազեցմաննվազեցմաննվազեցման վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու մարզիմարզիմարզիմարզի 7 համայնքներումհամայնքներումհամայնքներումհամայնքներում 
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Սեպտեմբերի 2-ին Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ 
եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական 
պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող՝ 
աղետների ռիսկերի կառավարման տարածաշրջանային ծրագրի հայաստանյան 
բաղադրիչի (ԴԻՊԵԿՈ) ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի 
«ԱՌՆ գործողությունների կայունության ապահովում» համատեղ ծրագրի Լոռու 
մարզի 7 համայնքներում աղետների ռիսկի վերլուծության (ԱՌՎ) ներկայացում:  
Ողջույնի խոսք ասաց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով կարևորեց 
համայնքների խոշորացմանն ընդառաջ նման ծրագրի իրականացումը և 
շնորհակալություն հայտնեց ծրագիրը ֆինանսավորողներին և իրականացնողներին: 
ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի տնօրեն Մովսես Պողոսյանը նշեց, որ Լոռու մարզում գերակա 
խնդիր է աղետների ռիսկերի գնահատման և ճանաչման պրոցեսը, որն իր հերթին 
կբերի փրկված կյանքեր, չքայքայված տնտեսություն և կայուն հասարակության, 
տնտեսության զարգացում: ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ ծրագրերի համակարգող Տիգրան 
Թովմասյանը նույնպես կարևորեց ծրագրի նշանակությունը համայնքների ռիսկերի 
դիմակայության և համայնքային շրջանակներում: 
«ԱՌՆ գործողությունների կայունության ապահովում» ծրագիրը ներկայացրեց 
ԱՌՆԱՊ-ի փոխտնօրեն Արա Բարսեղյանը: - Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է 
աղետների ռիսկերի բացահայտմանը, գնահատմանը և նվազեցմանն ուղղված 
գործողությունների համակարգ և հանդիսանում է համայնքային զարգացման 
գործընթացի անբաժանելի մասը,- ասաց նա: 
Հայաստանի Սենդայի գործողությունների ծրագրի, ԱՌՆ ռազմավարության 
վերանայման ընթացակարգի, ԱՌՎ «Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարում» 
(ՏՄՌԿ) մեթոդաբանության վերաբերյալ և կիրառական օրինակների և արդյունքների 
մասին խոսեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի համակարգող Արմեն Չիլինգարյանը: 
Նա մասնավորապես ասաց, որ ԱՌՆ Սենդայի գործունեությունների ծրագիրը 
Հայաստանում իրականացվելու է 2015-2030 թվականների ընթացքում: Ծրագիրը 
կիրառվում է բոլոր կարգի ռիսկերի համար՝ փոքրածավալ, մեծածավալ, հաճախակի 
և ոչ հաճախակի, հանկարծակի և դանդաղընթաց, որոնք առաջացել են բնական 
վտանգներից կամ մարդկային գործունեության, ինչպես նաև համապատասխան 
շրջակա միջավայրի, տեխնոլոգիական, կենսաբանական վտանգների արդյունքում: 
Սենդայի ծրագրի գերնպատակն է՝ ուղղորդել բազմավտանգ ռիսկերի կառավարումը 
զարգացման գործընթացներում, որոնք վերաբերում են բոլոր մակարդակներին, 
ինչպես նաև բոլոր ոլորտներին: 
Սենդայի ծրագիրը նպատակ ունի նվազեցնելու առկա ռիսկերը՝ իրականացնելով 
ինտեգրված և ներառական տնտեսական, կառուցվածքային, իրավական, 
սոցալական, առողջապահական, կրթական, բնապահպանական, տեխնոլոգիական 



քաղաքական և ինստիդուցիոնալ միջոցառումներ, որոնք կկանխեն և կնվազեցնեն 
խոցելիությունը աղետների վտանգների նկատմամբ, կբարձրացնեն 
պատրաստվածությունը արձագանքման և վերականգնման համար, այդպիսով 
հզորացնելով առաձգականությունը: Ծրագիրը նպատակ ունի նաև մինչև 2030 
թվականը գլոբալ առումով նվազեցնել աղետների հետևանքով մահացությունը, 2005-
2015 թվականների համեմատ իջեցնել միջին ցուցանիշը 100հազար մարդու հաշվով: 
Սենդայի առաջնահերթ գործողություններն են՝ հասկանալ, ճիշտ գնահատել 
աղետների ռիսկը, հզորացնել աղետների ռիսկի կառավարմանն ուղղված 
համակարգի ղեկավարումը, իրականացնել աղետների ռիսկերի նվազեցման ուղղված 
ներդրումներ: 
Ա. Չիլինգարյանը նշեց նաև, որ Հայստանի շուրջ 40 համայնքներում ՏՄՌԿ 
մեթոդաբանությունը փորձարկվել և տեղայնացվել է: Նա խոսեց երկրաշարժի, 
սողանքի, կարկտահարության, ծայրահեղ եղանակային պայմանների, 
ճառագայթային և քիմիական վտանգների մասին՝ կարևորելով համայնքի 
մասնակցությունը և շահագրգռվածությունը, պատրաստակամությունը՝ ներդնելու 
սեփական ներուժը ԱՌՆ միջոցառումների պլանավորման և իրականացման գործում, 
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 
համատեղ պատասխա¬նատվություն կրելը աղետակայություն համայնքի 
զարգացման, որոշումների ընդունման և իրականացման համար: 
ԱՌՎ, ՏՄՌԿ մեթոդաբանության մեջ ներառված հետազոտական-վերլուծական 
գործիքների ներկայացման և կիրառման մասին խոսեց ԱՌՆԱՊ փորձագետ 
Սուսաննա Մնացականյանը: Ըստ տվյալ վերլուծության՝ համայնքն պատրաստակամ 
է կատարելու իր ներդրումը՝ ռիսկերի նվազեցմանը նպաստող կարճաժամկետ 
առաջնային կարևորությամբ որակած միջոցառումներում կամ նախագծերում:  
Հայամնքային ԱՌՆ թիմերի ձևավորման մոտեցումների և ռիսկի վկայականի մասին 
խոսեց «ԼոռԷ» փրկարար ջոկատի հրամանատար Արմեն Առաքելյանը: Նա նշեց, որ 
համայնքի ռիսկի վկայականը կառավարության կողմից հաստատված փաստաթուղթ 
է , որն ամփոփում է համայնքի ելակետային տվյալներն ըստ ոլորտների: ԱՌՆ 
թիմերը ձևավորվելու են՝ ընդգրկելով համայնքի յուրաքանչյուր մտահոգող ոլորտից 
մեկական անձ (թվով 5-7 հոգի) կախված համայնքի ոլորտների խնդիրների 
ծանրաբեռնվածությունից: Նրանց ընտրելու է հենց համայնքը: Յուրաքանչյուր 
համայքում ծրագիրը ղեկավարելու է համայնքապետը: 
Վերջում Արա Բարսեղյանը հարց ու պատասխանի միջոցով ամփոփեց նիստը: 

  

 


