
«Հանրային իրազեկումը՝ որպես աղետների ռիսկի նվազեցման և կայուն զարգացման 
անկյունաքար» 3-րդ միջազգային համաժողովի  

քննարկման ամփոփում 
 

Լրատվամիջոցները, հանրային իրազեկումը և Սենդայի աղետների ռիսկի նվազեցման 
ծրագիրը 

 
Դեկտեմբերի 15-16, 2015 թ., Երևան, Հայաստան 

 
Ներածություն և նախաբան 
Դեկտեմբերի 15-16-ը Երևանում անցկացվեց «Հանրային իրազեկումը՝ որպես աղետների 
ռիսկի նվազեցման և կայուն զարգացման անկյունաքար» 3-րդ միջազգային համաժողովը, 
որը կազմակերպվում է 2013 թվականից սկսած:  
 
Այս տարվա խորագիրն էր «Լրատվամիջոցները, հանրային իրազեկումը և Սենդայի 
աղետների ռիսկի նվազեցման ծրագիրը»: Կազմակերպիչներն են ՀՀ ՏԿԱԻ 
նախարարությունը, «Արտակարգ ալիք» լրատվական կենտրոնը և ՄԱԿ-ի աղետների 
ռիսկի նվազեցման գրասենյակը:  
 

Միջոցառմանը մասնակցել են պետական կառավարման մարմինների, հասարակական և 
միջազգային կազմակերպությունների (ՄԱԿ-ի ԱՌՆ գրասենյակ, ՄԱԶԾ, ՄԱԿ-ի 
մանկական հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական 
զարգացման հիմնադրամ, ԱՀԿ, ՆԱՏՕ, ԵՄ, Համաշխարհային բանկ, Կարմիր խաչի 



միջազգային ֆեդերացիա, Օքսֆամ, Սեյվ դը չիլդրն և այլն), դեսպանությունների, 
մասնավոր ընկերությունների և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, հաղորդակցության 
հարցերով փորձագետներ Կոլումբիայից, Քենիայից, Վրաստանից, Ֆիլիպիններից, 
Սենեգալից, Մեծ Բրիտանիայից, Ճապոնիայից, Բելառուսից, Չինաստանից, ԱՄՆ-ից և 
Քուվեյթից: 
 
Համաժողովը հեռարձակվում էր նաև առցանց տարբերակով` ՀՀ ՏԿԱԻՆ պաշտոնական 
կայքում տեղադրված հղումով` http://mtaes.am/hy/news/item/2015/12/15/15.12.2015/: 
 
 Բացման խոսքով հանդես եկավ ՀՀ 
ՏԿԱԻՆ փրկարար ծառայության 
տնօրենի տեղակալ, Սենդայի 
ծրագրի ազգային համակարգող, փ/ծ 
գեներալ-մայոր Նիկոլայ 
Գրիգորյանը՝ նշելով, որ այս տարի 
ավանդական դարձած համաժողովը 
տեղի է ունենում Սենդայի 
համաշխարհային մեծ համաժողովից 
հետո ու նաև նրա լույսի ներքո: 
 
ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարության և 
նախարար Արմեն Երիցյանի անունից համաժողովի մասնակիցներին ողջունեց ՏԿԱԻ 
նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը.  
- Ես հուսով եմ, որ երևանյան 
համաժողովն իր զգալի ներդրումը 
կունենա թե′ Հայաստանում, թե′ 
ամբողջ աշխարհում Հյոգոյի ու 
Սենդայի գաղափարների 
տարածման, հանրայնացման ու 
իրականացման, ինչպես նաև 
լրատվամիջոցների ու աղետների 
ռիսկի նվազեցման բոլոր 
դերակատարների ներգրավման 
գործընթացում: Սպիտակի 
երկրաշարժ վերապրած, բնական, 
տեխնածին, համաճարակային, 
բնապահպանական ու պատերազմական վտանգների և սպառնալիքների ենթակա 
աղետաշատ մեր երկիրն իր առաջնային խնդիրներից մեկն է դիտարկում աղետների ռիսկի 
նվազեցումը: Մենք մեր մաշկի վրա ենք զգում, թե ինչ հսկայական կորուստներ ենք կրում 
ոչ միայն ինտենսիվ, այլև՝ էքստենսիվ աղետներից: Շատ զարգացող երկրներում դեռ չկա 
աղետներից ապահովագրման գործուն համակարգ, և այսպես կոչված փոքր, բայց հաճախ 
տեղի ունեցող աղետներն իրենց հետևանքներով զգալի բեռ են դառնում և′ պետական 



բյուջեի, և′ հիմնականում ոչ ունևոր քաղաքացիների համար,- իր խոսքում նշեց Վ. 
Տերտերյանը: 
 
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկի 
նվազեցման գրասենյակի ղեկավար Մարգարետա Վալշթրոմը, որն առաջին անգամ էր 
այցելում Հայաստան և եկել էր հատուկ համաժողովին մասնակցելու համար, 
մասնավորապես նշել է.  

- Շնորհակալություն 
հանրային իրազեկմանը և 
ուսուցմանը նվիրված այս 
հանդիպումը Երևանում 
կազմակերպելու համար, 
ինչը վկայում է հանրային 
իրազեկումն ու 
կրթությունն աղետների 

ազդեցությունը 
նվազեցնելու կարևոր 
հարցի կենտրոնում դնելու 
կայուն մտադրության 
մասին: Այնպես որ` ինձ 

համար այսօր այստեղ լինելը մեծ պատիվ է: Ինչպես իր խոսքում ընդգծեղ 
փոխնախարարը` այս համաժողովի հիմնական արդյունքը պետք է լինի միջազգային 
աշխատանքային խմբի ստեղծումը` ԱՌՆ Սենդայի ծրագրի իրականացմանն 
աջակցելու համար` ուշադրություն դարձնելով այն հարցին, թե ինչպես պետք է 
հանրային իրազեկումն ու կրթությունը դառնան ավելի մեծ առաջնահերթություն: 
 
Հաղորդակցության գործիչները գիտեն, որ իրազեկվածությունն ԱՌՆ «առաջին ու 
վերջին մղոնն է»: Շատ հաճախ դուք կարող եք լսել, որ տեխնոլոգիաները շատ 
կարևոր են, սակայն ի՞նչ կլինի, եթե ես չեմ հասկանում ուղերձները և չեմ կարող 
գործել դրանց համաձայն: Այդ պատճառով եկեք մեկտեղենք իրազեկվածությունն ու 
տեխնոլոգիաները: Ամեն անգամ մենք ստիպված ենք ավելի ու ավելի շատ սովորել:  
 
Սենդայի ծրագիրը կոչ է անում 
կենտրոնանալ հաղորդակցության վրա: 
Երբ ես հարցրեցի մարդկանց, թե ինչ 
մեկ բան նրանք կուզենային, որ մենք 
ավելի ուժեղացնենք, հանրային և 
մասնավոր սեկտորներն ասացին` 
ռիսկերի վերաբերյալ 
հաղորդակցությունը, հանրային 
իրազեկումը և ուսուցումը: Կարծում եմ` 
յուրաքանչյուրը պետք է սրան մաս 
կազմի:   



 
Տեխնիկական կառույցները, որոնք աշխատում են վաղ նախազգուշացման 
ուղղությամբ, հաճախ մտահոգություն են հայտնում, որ նախազգուշացումը և ռիսկի 
բացահայտումը պետք է բխեն որևէ հեղինակավոր աղբյուրից: Ինչու՞ են նրանք դա 
ասում: Որովհետև սոցիալական մեդիան շատ ակտիվ է ռիսկային ուղերձներ 
տարածելու հարցում: Բայց արդյոք նրանք ունե՞ն նման հարցրե ուղղելու իրավունք: 
Նրանք կարող են այլընտրանքային տեղեկություններ հաղորդել, իսկ դա իր հերթին 
կարող է նոր ռիսկեր առաջացնել: Այսպիսով` մենք ուղղվում ենք դեպի 
փորձություններով լի դաշտ: Հետևաբար, աղետների ռիսկի ընկալումը հիմնականում 
նշանակում է ավելի լայն մոտեցում և ավելի շատ տեղեկացվածություն: 
 
Ռիսկերի ընկալման համար տեղեկատվություն է անհրաժեշտ: Սա մեկ այլ կարևոր 
կետ է Սենդայի ծրագրում և ոչ միայն այնտեղ: Այլ միջազգային և գլոբալ 
քաղաքականության գործիքներում մենք ևս տեսնում ենք ռիսկի մասին 
տեղեկատվության հասանելության և մատչելիության մասին կետեր: Դա այնքան էլ 
հասարակ բան չէ, քանի որ մենք խոսում ենք տեղեկատվության մասին, որը մղում է 
գործողությունների: Այդ պատճառով դա պետք է լինի վստահելի և հասկանալի 
գործընթաց: Անշուշտ, հասանելիության մասին խոսելիս խոսք չի գնում 
տեղեկատվության պակասի մասին: Դա ևս խնդիր է, սակայն շատ ավելի հաճախ 
տեղեկատվությունն ավելին է քան անհրաժեշտ է: Այդ դեպքում ինչպե՞ս 
կողմնորոշվել տեղեկատվության և գիտելիքի դաշտում: Դա է առանցքային խնդիրը:  



      
 

Բացման արարողությանն իր ողջույնի խոսքն է ասել Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության 
ղեկավար, դեսպան Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկին: 

- Բնական աղետներից 
շատերը բնորոշ են 
Հարավային Կովկասի 
տարածաշրջանի համար: 
Երկու շաբաթ առաջ ես 
ինքս այցելել էի Գյումրի և 
տեսա, թե ինչպես են 
երկրաշարժից տուժած 
մարդիկ մինչ այժմ ապրում 
տնակներում: Այդ 
պատկերը շատ տխրեցնող 
էր: Ես այստեղ եմ, 
որպեսզի հաստատեմ ԵՄ-

ի պատրաստակամությունը սատարելու աղետների ռիսկի նվազեցմանը: Մենք 
փորձում ենք անել լավագույնը այս տարածաշրջանի համար: Երկու շաբաթ առաջ 
մենք ավարտեցինք ԴԻՊԵԿՈ ծրագրի երրորդ փուլը, և ես տեսա, թե որքան շատ 
գործողություններ են արվել այս ոլորտում: Ես մեծ հույսեր ունեմ, որ մենք կանցնենք 
ԴԻՊԵԿՈ ծրագրի 4-րդ փուլին: Արևելյան գործընկերության շրջանակում մենք 
ունենք մեկ այլ ծրագիր, որն ուղղված է աղետների պատրաստվածությանը, և որի 
շնորհիվ մենք խթանում ենք քաղաքացիական պաշտպանվածությունը 
տարածաշրջանում: Մենք բոլորս միակարծիք ենք, որ լրատվամիջոցների դերը շատ 
կարևոր է կրթելու հարցում: Մենք չպետք է ակնկալենք լրատվամիջոցներից, որ 
նրանք լուսաբանեն աղետների թեման միայն այն ժամանակ, երբ դրանք տեղի են 
ունենում: Ամենակարևորն այն է, որ լրատվամիջոցները մասնակցեն կրթական 
գործընթացին: 

 



 
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի 
(ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հայաստանյան գրասենյակի 
ղեկավար Տանյա Ռադոչայն իր ողջույնի 
խոսքում ևս ընդգծեց, որ 
տեղեկատվությունը և հաղորդակցությունն 
աղետների ռիսկի նվազեցման կարևոր 
բաղադրիչներն են: 
 
Համաժողովի ընթացքում անցկացվեց 
հեռուստատեսային կլոր սեղան-քննարկում 
«Աղետների ռիսկի նվազեցման (ԱՌՆ) 
հաղորդակցություն. մարտահրավերներ և լուծումներ» թեմայով: Քննարկմանը մասնակցում 
էին տեղական ու միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ՝ լրագրողներ ու ԱՌՆ 
փորձագետներ Հայաստանից, Աֆրիկայից, Կոլումբիայից, Ֆիլիպիններից, Անգլիայից և այլ 
երկրներից:  

 
Աղետների ռիսկի թեմայով հաղորդակցվելու մարտահրավերների և լուծումների թեմայով 
լայնածավալ քննարկման ընթացքում՝ ներառյալ, թե ինչպես պետք է հաղթահարել «եթե 
արնահոսում է, ապա գրավում է» խմբագրական մոտեցումը, աղետի ռիսկի 
փորձագետները պնդում են, որ գիտակցում են արագ փոփոխվող աշխարհում ուղերձներ 
հղելու անհրաժեշտությունը: 



 
-Մեր ավանդական մոտեցումներից մի քանիսը պետք է փոխվեն,- ասաց Մ. Վալշթրոմը: 
Մեդիա մասնագետները նշեցին, որ իրազեկվածության բարձրացումն իրենց ոլորտում ևս 
ինքնին էական է: 
 
Քենիացի լրագրող Դեյվիդ Օուինոն նշեց. «Ներկայում, երբ մենք ունենք նոր և գիտական 
տեղեկատվություն, այն կարող է օգտագործվել հաղորդակցության նոր կամուրջ ստեղծելու 
համար, որպեսզի համայնքներին նոր գիտելիքներ հաղորդվեն, որոնց նրանք կարող են 
ապավինել: Դա անհրաժեշտ է, որ մենք անում ենք ամեն հնարավորը` վստահ լինելու 
համար, որ այդ առումով կարողանանք ազդել այդ ոլորտի վրա»:  
 

Նատալիա Իլիևան` Ասիական-
Խաղաղօվկիանոսյան հեռարձակողների 
միությունից, նշեց, որ մենք ստիպված ենք 
փոխվել: Մենք այժմ հասկանում ենք, որ կլիմայի 
փոփոխությամբ պայմանավորված ` աղետները 
կլինեն ավելի հաճախ, ավելի ուժգին և ավելի 
անկանխատեսելի: Դուք կարող եք ունենալ 
Հայաստանում այն, ինչ նախկինում երբեք չեք 
մտածել: Եվ դա մեր պարտքն է, որպես 

լրատվամիջոցի, կրթել մարդկանց: Որովհետև երբ մենք խոսում ենք ազգային 
անվտանգության առումով ԱՌՆ նշանակության մասին, յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, 
որ մարդիկ  միշտ չէ, որ լսում դրան նվիրված հեռուստաալիքները:  Այսպիսով` ինչպե՞ս 



մենք կարող ենք փոխել դա: Ստիպված ենք աշխատել ԶԼՄ-ների հետ` նրանց ավելի 
նախաձեռնող դարձնելու համար:  
 
Մարգարիտա Պաչեկոն («Canal Capital», 
Կոլումբիա) քննարկման ժամանակ 
ասաց, որ այն, ինչ հիմա տեղի է 
ունենում, այն է, որ մենք անցում ենք 
կատարում արտակարգ իրավիճակ-
ներից դեպի զարգացում. «Մենք հիմա 
ձգտում ենք, որ Կոլումբիայի 
կառույցները, տեղական մակարդակով 
առնչվեն ռիսկի կառավարման և կլիմայի 
փոփոխության հետ»: 
 
Լիզա Ռոբինսոնը Բի-Բի-Սի գործակալությունից  կարծիք հայտնեց, որ  մենք կարիք 
ունենք  փնտրելու ավելին, քան  լրատվամիջոցներն են՝  որպես մարդկանց  առօրյա 
մտնելու միջոց: Կա երկու բան, որը մենք պետք է հիշենք և ծրագիրն իրականցնողները 
պետք է անեն ամեն ինչ,  դա իրականացնելու համար:  Դրանցից մեկն այն է, որ մենք 
պետք է հետազոտություն անցկացնենք՝  հասկանալու, թե ինչն է մոտիվացնում 
լսարաններին իրենց  կյանքի տարբեր բնագավառներում ու ոչ միայն աղետների 
վերաբերյալ: Պետք է հասկանալ, օրինակ, ինչո՞վ են  նրանք հետաքրքրվում: Երկրորդը՝ 
մենք պետք է լինենք ստեղծարար` գտնելու, թե ո՞վ այդ տեղեկատվության հասցեատերը, 
պետք է մարտահրավեր նետենք  ինքներս մեզ՝ իրականացնելու նրանց համար իսկապես 
հետաքրքիր ծրագրեր:  
 

Բի-Բի-Սի գործակալության  նախկին լրագրող 
Մարկ Գրիգորյանն ասաց, որ եթե մենք 
ցանկանում ենք միավորել աղետի ու ռիսկի 
կառավարումը և այդ հարցերում բարձրացնել 
ԶԼՄ-ի մակարդակը, ապա դա նշանակում է, որ 
ԶԼՄ մասնագետները պետք է մտածեն՝ ինչպես 
պետք է դա անեն և ովքեր պետք է լինեն այն 
մարդիկ, որ  պետք է ուսուցանեն նրանց: 
 
Սենդայի գործողությունների ծրագրի ազգային 

համակարգող, փ/ծ գեներալ-մայոր Նիկոլայ Գրիգորյանն ընդգծեց, որ բոլոր շահագրգիռ 
կողմերը պետք է ներգրավվեն աղետների ռիսկի նվազեցման գործընթացում՝ բոլոր 
թիրախային  խմբերի հետ աշխատելու համար: 
 
Ֆիլիպիններից լրագրող Ջերի Էսպլանադան օրինակ բերեց իր երկիրը, որտեղ ԱՌՆ 
տեղեկատվությունը դանդաղ, բայց կայուն քայլերով դառնում է կենցաղի մի մասը և կարող 
է բազմաթիվ կյանքեր փրկել:  



 
Համաժողովի 1-ին օրվա ընթացքում ներկայացվեցին նաև զեկույցներ հետևյալ 
թեմաներով. 

•  Ջոնաթան Ֆոուլեր, ՄԱԿ-ի ԱՌՆ գրասենյակ  
«Ինչպես է ՄԱԿ-ի ԱՌՆ գրասենյակը հանրայնացնում Սենդայի ծրագիրը» 

•  Նիկոլայ Գրիգորյան, ՍԳԾ համակարգող, ՀՀ ՏԿԱԻՆ ՓԾ տնօրենի տեղակալ, փ/ծ 
գեներալ-մայոր   
«Սպիտակից` Սենդայ» 

•  Նատալյա Իլիևա, Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան հեռարձակողների միություն 
(ABU) 
«Լրատվամիջոցների ներառումը վաղ նախազգուշացման շղթայում. Ասիական-
խաղաղօվկիանոսյան հեռարձակողների միության ընթացակարգը» 

 
ԱՌՆ տեղեկատվությունը և վաղ ազդարարումը դարձել են հեռարձակողների ծրագրերի մի 
մասը բարձր ռիսկի ենթակա այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ճապոնիան և 
Ավստրալիան,- նշեց Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան հեռարձակողների միության 
ներկայացուցիչ Նատալիա Իլիևան: 
 

•  Ամյադ Բհաթի, պրոֆեսոր, Գյուղական զարգացման քաղաքականության 
ինստիտուտ, Պակիստան 
«Աղետների հաղորդակցության հասկացությունները և հեռանկարները» (առցանց 
զեկույց) 

 



Պակիստանի Գյուղական զարգացման քաղաքականության ինստիտուտի պրոֆեսոր 
Ամյադ Բհաթին իր առցանց զեկույցում նկատեց, որ լրատվամիջոցները լայնորեն 
լուսաբանում են մարդկանց տառապանքը, սակայն շատ քիչ տեղ են հատկացնում այդ 
տառապանքը կանխարգելող տեղեկատվությանը:  

 
Համաժողովի 2-րդ աշխատանքային օրը ներկայացված զեկույցները. 

•  Մարգարիտա Պաչեկո, Կանալ Կապիտալ, Կոլումբիա 
 «Քո մայր բնությունը. հեռուստատեսության ուժը Կոլումբիայում ԱՌՆ և 
բնապահպանական խնդիրների հանրային իրազեկման համար» 

 
•  Դեյվիդ Օուինո, Աֆրիկայի լրագրողների ԱՌՆ ցանց (DIRAJ), Քենիա 

 «Տարածաշրջանային լրագրողների ցանցի կարողությունների մեծացումը» 



•  Ժիյուան Լի, Արևելաեվրոպական գրասենյակի ղեկավար, Չինաստանի միջազգային 
ռադիո  
«Սոցիալական պատասխանատվություն. ԶԼՄ-ների դրական դերն ԱՌՆ հարցում» 

•  Լիզա Ռոբինսոն, Բի-Բի-Սի 
«Հիմնադրամների և ՀԿ-ների դերն ԱՌՆ հանրայնացման գործում»      
 

Քննարկում` «ԱՌՆ հանրային իրազեկման համար միջազգային աշխատանքային 
խումբ» ստեղծելու վերաբերյալ 
 
Համաժողովի երկրորդ օրը երկու աշխատանքային խմբեր քննարկել են հետևյալ հարցերը` 

1. Աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի ծրագրի` ԶԼՄ-ների և հանրային 
իրազեկման դրույթների իրականացում 

2. Աղետների ռիսկի նվազեցման համար հանրային իրազեկման միջազգային 
աշխատանքային խմբի կազմավորումը և գործունեությունը 

 

 (նկար 15)Ստորև խմբային նիստերի ժամանակ արված առաջարկությունների ամփոփումն 
է 
 
Առաջարկություններ` միջազգային 
աշխատանքային խմբի համար 
 

I. Սահմանել խմբի կազմը. 
կառավարությունները, 



որպես անդամներ, և մյուսները խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, թե 
տարբեր կատեգորիաներին տալ լիիրավ անդամակցության հնարավորություն: 
 

II. Հայաստանի կառավարությունը կգլխավորի խումբը առաջիկա երկու տարիների 
ընթացքում, այնուհետև ղեկավարումը ռոտացիոն սկզբունքով կփոխվի 
միջազգային աշխատանքային խմբի կառավարությունների միջև: 

III. Միջազգային աշխատանքային խումբը պետք է կապեր հաստատի UNISDR-ի այլ 
շահագրգիռ կողմերի և նախաձեռնություններ հետ (ինչպիսին է օրինակ` WISS-ը) 
և կապվի UNISRD-ից դուրս այլ ցանցերի հետ: 
 

IV. Աշխարհագրական մասնաճյուղեր (գլուխներ)` համակարգողներով (focal point) 
պիտի սահմանվեն` ցանցն ընդլայնելու նպատակով: 
 

V. Միջազգային աշխատանքային խմբի կենտրոնում (ֆոկուսում) պետք է լինեն ԱՌՆ 
հաղորդակցությունը, Սենդայի հանրայնացումը:  
 

VI. Արտակարգ իրավիճակների լրատվության թեմաները պետք է միավորվեն մեկ 
ցանցի մեջ` լավագույն փորձը նախադպրոցական հիմնարկներին, դպրոցներին, 
համալսարաններին և այլոց փոխանցելու համար: (Հայաստանում այդ ցանցն 
ընդգրկում է բոլոր դեսպանատները և  կարող է ընդլայնվել միջազգային 
աշխատանքային խմբի մյուս անդամների աջակցությամբ):  
 

VII. Մշակել բոլորին հասանելի տեղե-
կատվական բազա/շտեմարան 
ԱՌն հաղորդակցության լավա-
գույն փորձի մասին, որը կարող է 
օգնել նման խորհրդատվության 
կարիք ունեցողներին նորից 
հեծանիվ չհայտնագործել: 

 
VIII. Կապեր հաստատել տարածա-

շրջանային ԱՌՆ պլատֆորմների, 
շահագրգիռ կողմերի ԶԼՄ-ների և 
միջազգային աշխատանքային խմբի հետ: 

 
IX. Նրանից հետո երբ միջազգային աշխատանքային խմբի հիմնական անդամները 

կորոշվեն, պետք է մշակվի ռեսուրսների մոբիլիզացման պլան` խմբի 
գործողություններն ու հանդիպումներն իրականացնելու համար, և ռեսուրսների 
բազա` պիլոտային նախագծեր իրականացնելու համար: 

 



X. UNISDR-ը երաշխավորում է քննարկումների տարածքն ու աշխատանքային 
պլանների թարմացվող առաջընթաց, ԱՌՆ գլոբալ ու տարածքային 
պլատֆորմներում միջազգային աշխատանքային խմբի արդյունքներն ու 
պարտավորությունները, աջակցություն ռազմավարական տեղեկատվությամբ ու 
ռեսուրսների մոբիլիզացիայի համար դոնորների հետ կապեր 

XI. Շահագրգիռ ԶԼՄ-ների խումբը և փորձագետները համաձայնում են աջակցել 
միջազգային աշխատանքային խմբին` համաձայն վերջինիս լիազորությունների 
շրջանակի (ToR): 

 
Միջազգային աշխատանքային խմբի հիմնման և ձևավորման համար առաջարկվող 
նախնական գործողություններ 

i. Հրավիրել հետաքրքրված կառավարություններին հրավիրել միանալու խմբին` ՀՀ 
կառավարության առաջնորդությամբ 

ii. Վերանայել Միջազգային աշխատանքային խմբի լիազորությունների շրջանակի (ToR) 
նախագիծը` հաշվի առնելով համաժողովի առաջարկությունները (ՀՀ կառավարությունը 
պետք է այն վերջնական տեսքի բերի մինչև 2016թ. հունվարի վերջը) 

iii. Նախաձեռնել Միջազգային աշխատանքային խումբ  



iv. Սահմանել իրատեսական/պրակտիկ թիրախներ, որոնք 
կարող ենք իրագործվել մինչև ԱՌՆ Գլոբալ պլատֆորմ 
(որը կայանալու է 2017թ. մայիս-հունիսին) 

v. Մշակել ինտերնետային կայք 
vi. Հանրայնացնել Սենդայի ծրագրի վերաբերյալ նյութերը 
vii. Մշակել ԱՌՆ հանրային իրազեկման 

հաղորդակցության նյութերի շտեմարան` ետղական ու 
միջազգային մակարդակով, միջազգային լավագույն 
փորձը` մի քանի լեզուներով 

viii. Մշակել տեղեկատվական բազա` տարբեր շահագրգիռ 
կողմերի օգտագործման համար 

ix. Կազմակերպել լավագույն փորձի “clearing house” 
(հաշվարկային պալատ) 

x.  Հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով ապահովել 
եթերային ժամանակ ԶԼՄ-ների ցանցի միջոցով 

xi. «Աղետների հաղորդակցություն. ռեսուրսների աղբյուր 
ԶԼՄ-ների համար», «ԶԼՄ-ների ուղեցույց», «Գործնական ուղեցույց» և նման տիպի 
հրատարակությունների հանրայնացում, տեղադրում կայքում և ռուսերեն 
թարգմանություն 

xii. Կազմակերպությունների/խմբերի որոշում, որոնք պատրաստում են ուղեցույցեր և 
հաղորդակցություն 

 
 Համաժողովը քննարկել է հետևյալ հիմնական հարցը 
Ինչո՞ւ է դժվար ներմուծել աղետի ռիսկի նվազեցման թեմաները ԶԼՄ-ներ  



 
Աղետի ռիսկի նվազեցման հաղորդակցու-
թյան մեջ որպես հիմնական մարտա-
հրավերները նշվել են` 
- ԱՌՆ պլանավորման և հաղորդակցության 

գործընթացներում ԶԼՄ-ները հիմնակա-
նում դիտարկվում են որպես գործիք, ոչ թե 
որպես գործընկեր: Սա խոչընդոտում է 
ակնկալվող արձագանքներին և արդյունք-
ներին  

- ԱՌՆ պատմություններում պատկանելու-
թյան պակաս. ո՞վ է պատասխանատու 

- Մարդկանց վրա ԱՌՆ պատմությունների իրական ազդեցությունը հասկանալու պակաս  
- Շարունակականության բացակայություն, անհետևողականություն: Ինչպես է դա տեղի 

ունեցել, ինչ առաջընթացի կամ հետընթացի է այն հանգեցրել, հիմնականում մնում են 
անհայտ և անհասկանալի, թե ինչպես ենք մենք հաշվարկում առաջընթացը: 

 
  Դասեր, որոնք կիսում են փորձագետները, որպես ճանապարհ դեպի առաջ 

- Դուրս գալ լրատվության և ԶԼՄ-ների մրցակցությունից, աշխատել հավասար 
մենթորությամբ 

- Աշխատել համագործակցության խորացման, այլ ոչ թե տարածման ուղղությամբ 
- Լրատվամիջոցների ավելի լավ ներգրավում և ավելի մեծ փոխըմբռնման 

զարգացում, ԶԼՄ-ները և հաղորդակցողները պետք է հանդես գան աղետների 
ռիսկի նվազեցման հաղորդակցության և կայունության մասին նոր 
գաղափարներով 



- Ամրապնդել աղետների ռիսկի նվազեցմամբ հետաքրքրված ԶԼՄ-ների առկա 
ցանցերը, հնարավորություն տալ կապվելու, նպաստել հասարակական 
երկխոսությանը 

- Հաշվի առնելով, որ «ԱՌՆ տեխնիկական կողմը» հաղորդակցությունից դուրս է, 
մարդկանց հասանելի դարձնել պատմությունները, առանց խրվելու ժարգոնների 
և միջազգային գործընթացների «ներքին բեյսբոլների» մեջ, ինչպիսին են COP21-
ը և Սենդայը: 

- Կատարել հղումներ ԱՌՆ-ի, կլիմայի փոփոխության և կայուն զարգացման միջև, 
ի թիվս այլ ոլորտների 

- Խթանել և տարածել նորարարությունը. ուսումնասիրել համոզմունքները, 
նորմերը, ռիսկերի ընկալման նկատմամբ վերաբերմունքը 

- Հաղորդել և մոտիվացնել գործողությունները` պատմությունների ու ուղերձների 
միջոցով 

- Հաղորդումների ժամանակ լինել հետևողական և համապարփակ 
- Աշխատել գրավիչ բիզնեսների հետ, ինչպիսիք են` միջազգային բանկերը և 

ապահովագրական ընկերությունները` օգտագործելու համար 
հաղորդակցությունը և նյութերի հրապարակայնությունը ( սա կարող է նաև 
հանգեցնել ռեսուրսների մոբիլիզացիայի) 

 
Մի քանի հարցեր և առաջարկություններ` 
հետագայում ուշադրություն դարձնելու 
համար 

1. Արդյոք մենք տալի՞ս ենք ճիշտ 
հարցեր, երբ խոսքը վերաբերվում է 
ԱՌՆ խթանմանը քարոզչության և 
հաղորդակցության միջոցով 

2. Ո՞րն է ներուժը լուրերի, մամուլի 
հաղորդագրությունների, սոցիալական 
լրատվամիջոցների, վիդեո և այլ 
լրատվամիջոցների` թիրախային 
լսարանին գործողություններ հուշելու տեսանկյունից 

3. Որո՞նք են այլ մոտեցումներն ու հաղորդակցության միջոցները, ինչպե՞ս ենք մենք 
կառուցում օպտիմալ մոտեցումների համադրություն 
 



 
Համաժողովից հետո փորձագետներից ոմանք կիսվեցին իրենց տպավորություններով 
 

Մարգարետա Վալշթրոմ, ՄԱԿ-ի գլխավոր 
քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի 
աղետների ռիսկի նվազեցման գրասենյակի ղեկավար  
- Համաժողովը շատ հստակ ուղերձ է 
պարունակում. այն է` եթե իսկապես ուզում եք 
ներգրավել լրատվամիջոցներին որպես ուսուցողական 
ուղերձ փոխանցող, ապա պետք է աշխատեք նրանց 
հետ և դիտարկեք ոչ թե որպես գործիք, այլ` որպես 

շահագրգիռ կողմ և գործընկեր: Սա առաջին հստակ դասն է: 
 
Երկրորդը` այս նախաձեռնությունն ավելի ու ավելի մեծ ընդգրկում է ունենալու: Ես դա 
տեսնում եմ և դա իսկապես այդպես է լինելու: Սա արդեն 3-րդ համաժողովն է, և իմ 
տեսլականով այն պիտի դառնա հաղորդակցվողների ցանց: Այսինքն` ստեղծի 
հաղորդակցության կողմերի ցանց, որը մենք կարող ենք ընդարձակել մինչև 
տարածաշրջանային մակարդակ և որը կարող է աշխատել հաղորդակցության տարբեր 
միջոցներով աղետների ռիսկերի, Սենդայի ծրագրի, զարգացման ուղղությամբ և մեկտեղի 
այդ ամենն այնպես, որ հաջորդ տարի` 2017 թ. Գլոբալ համաժողովին մենք արդեն իսկ 
կունենանք հաղորդակցության քարոզչություն, ավելի ուժեղ ու ավելի իրազեկ 
հաղորդակցվողների համայնք:  

Շատ եմ լսել այս ոլորտում Հայաստանի 
ներդրումների մասին, ինչը շատ տպավորիչ է` 
ստեղծել հզոր նախարարություն, որի շուրջ 
կուտակված է այսքան փորձ և ներդրում անել 
հաղորդակցության, շարունակական երկխոսության 
և կրթության մեջ ազգային պլատֆորմի հետ, որտեղ 
կան բանիմաց և նվիրված մարդիկ, որոնց 
կազմակերպությունները նույն նպատակն ունեն: 
Այստեղ տեսա տեղական լրատվամիջոցների 

բազմաթիվ ներկայացուցիչների, որոնք օգտվում էին այս առիթից աշխարհի տարբեր 
ծայրերից այստեղ հավաքված փորձագետներին հանդիպելու և սովորելու համար: Այս 
ամենն իմ մեջ լուրջ զգացողություն առաջացրեց, որ սա իսկապես առաջնայնություն է 
Հայաստանի համար: Ձեր երկրի ներգրավվածությունը տարածաշրջանային և միջազգային 
համագործակցության մեջ նույնպես շատ կարևոր է անընդհատ տեղակ լինելու, թե ինչ են 
անում մյուս երկրներն այս ոլորտում և ցույց տալու, թե ինչ է անում Հայաստանը: Ես 
այստեղ հաղորդակցության կիրառման մի քանի տարբերակ տեսա, օրինակ` իմ կարծիքով 
Նոյան տապանի մասին հոլովակն ուղղակի ֆանտաստիկ վիդեո դաս է: 
 



Մադավի Արիաբանդու, ՄԱԿ-ի 
աղետների ռիսկի նվազեցման 
գրասենյակի Կենտրոնական Ասիայի և 
Հարավային Կովկասի 
ենթահամակարգող 
- Զանգվածային լրատվամիջոցները 
շատ կարևոր և վճռական դեր են 
խաղում աղետների ռիսկի նվազեցման 
գործում, որովհետև դա 
անհրաժեշտություն է, որը պահանջում 
է բոլորի գործողությունները և ամեն 

օր: Այսպիսով` ԶԼՄ-ների ամենօրյա ներկայությունը հասարակության մեջ նրանց կարող է 
դարձնել կարևոր աղբյուր, որը կարող է ուսուցանել, թե ինչպես հաղորդակցվել մարդկանց 
հետ, ինչպես կառուցել անվտանգության մշակույթը, ինչպես գործել անհատական, 
համայնքային, կազմակերպության և կառավարական մակարդակներում, ինչ քայլեր պետք 
է ձեռնարկենք, որպեսզի նվազեցնենք աղետների ռիսկը: ԶԼՄ-ներն իրականում կարող են 
խաղալ այս շատ կարևոր դերը` հասարակության լայն շերտերին հասցնելու այս ուղերձը և 
տեղեկատվությունը, թե ինչպես անել դա:  

 
Այս կարգի միջազգային համաժողովն առաջին հերթին կարող է ծառայել շատ լավ 
նպատակի` ուշադրություն հրավիրել և կենտրոնացնել խնդրո առարկայի վրա: Այսպիսով, 
հիմա մենք քննարկում ենք «ԶԼՄ-ների դերն աղետների ռիսկի նվազեցման մեջ» խնդիրը, 
որպեսզի ուշադրություն գրավենք:  

 
Հաջորդը` այն կարող է բերել գիտելիքներ, փորձ, լավ օրինակներ, որոնք կարող են 
լայնորեն տարածվել: Այնպես որ, եթե կա լավ փորձ մի երկրում, մի համայնքում, 
լրագրողներից մի մասի մոտ,  ովքեր ապացուցել են, որ ինչ-որ լավ բան են անում, դա 
կարող են տարածել մյուսների շրջանում: Սա մեկ այլ նպատակ է, որին այսպիսի 
միջազգային համաժողովը կարող է ծառայել:  

 
Ես ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի մեծ փորձ ունեմ: Ընդհանուր առմամբ` ԶԼՄ-ներն 
ընկալվում են որպես մեծ նորություններ ու սենսացիոն հաղորդումներ սիրող: Սակայն իմ 
փորձը ցույց է տալիս, որ մենք պետք է ընդգրկենք լրատվամիջոցներին աղետների ռիսկի 
նվազեցման պլանավորման քննարկումներին, որը տեղի է ունենում կառավարական 
մակարդակում, միջազգային և մասնավոր բիզնեսի մակարդակում, որովհետև  ԶԼՄ-ն նաև 
մասնավոր բիզնես է, որը կապված է փողի հետ, որը կապված է փառքի հետ, որը կապված 
է դիրքի հետ: Այնպես որ, մենք պետք է ներգրավենք ԶԼՄ-ներին պլանավորման 
քննարկումների մեջ` թե ինչ է աղետների ռիսկի նվազեցումը, ովքեր են 
պատասխանատուները: UNICDR-ում մենք գտնում ենք, որ աղետների ռիսկի նվազեցումը 
բոլորիս գործն է, այսպիսով մենք կարիք ունենք ներգրավելու նրանց մեր քննարկումներում 
այնպես, որ նրանք նույնպես դառնան պլանավորման մի մասը, այլ ոչ թե միայն 
հաղորդումներ ներկայացնեն գործիչների ու իրավիճակների մասին: 
 



Ջոնաթան Ֆոուլեր, ՄԱԿ-ի աղետների 
ռիսկի նվազեցման միջազգային 
ռազմավարության գրասենյակի 
հանրային տեղեկատվության մասնագետ  
- Ես ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկի նվա-
զեցման միջազգային ռազմավարության 
գրասենյակից եմ` (UNISDR) Աղետների 
ռիսկի նվազեցման գրասենյակից: Աշխա-
տում եմ UNISDR-ի հանրային կապերի 
վարչությունում: Այն, ինչ մենք հատկա-
պես կարևորում ենք, դա այն է, որ 
յուրաքանչյուր անհատ տեղյակ է այն ռիսկերից, որոնց ինքը բախվում է, և ոչ միայն 
տեղյակ է, այլ նաև գիտի՝ ինչ քայլեր իրականացնել և իրականացնում է դրանք: Սա 
ամենակարևորն է Աղետների ռիսկի նվազեցման գրասենյակի համար: 

 
Ի՞նչ հույս ունենք տեսնել այս համաժողովի ընթացքում` միջազգային խմբի ստեղծմանն 
ուղղված գործողությունների կոնկրետ պլան, որը կանցկացնի  դասընթացներ, օրինակ, 
Հայաստանից, բազմաթիվ այլ երկրներից, և կկիսվի այլ երկրների լավագույն փորձով և 
աղետների ռիսկի նվազեցման իրազեկման հարցում հաղորդակցության և 
փոխգործակցության իր մեթոդներով: Օրինակ` արդյոք մենք պե՞տք է դասական, 
տպագիր, առցանց ԶԼՄ-ներից տեղափոխվենք դեպի սոցիալական լրատվամիջոց: Այս 
հարցն ուսումնասիրության կարիք ունի: Բացի այդ` ինչպես կարող ենք ապահովել այն 
մարդկանց, ովքեր մեկուսացված են հանրային իրազեկմանն ուղղված 
հաղորդակցությունից:  

 
Ես լրագրող եմ և արդեն 1 տարի է աշխատում եմ ՄԱԿ-ում: Արդյունքում` աղետների ռիսկի 
նվազեցման վերաբերյալ պատրաստել եմ ճշմարտացի պատմություններ և մեկ բան, որը 
ես գիտեմ իմ նախորդ և ներկա աշխատանքներից, դա այն է, որ շատ դժվար է 
հետաքրքրել մարդկանց մի բանում, որը տեղի չի ունեցել: Մարդկանց հետաքրքիր է նայել 
երկրաշարժի, փոթորիկի: Դրանք կարող են ուշադրություն գրավել: Նրանք ուշադրություն 
են դարձնում նաև մահվան և ավերածությունների վրա:  

 
Աղետների ռիսկի նվազեցման հոդվածների պատրաստման ժամանակ որպես լրագրող, 
բայց նաև որպես ԱՌՆ հաղորդակցության գործնական մասնագետ, ամենամեծ 
դժվարությունը հետաքրքություն ստեղծելն է այն հարցի շուրջ, թե ինչ կարելի է անել վատ 
բաների իրականացումը կանխելու համար:  
 
Ես առաջին անգամ եմ Երևանում, բայց առաջին անգամ Հայաստան եմ այցելել 
նոյեմբերին և եղել եմ Ստեփանավանում: Այն UNISDR-ի «Դարձնենք քաղաքներն 
անվտանգ» քարոզարշավի դերային մոդել քաղաք է հանդիսանում: Տարածարջանի մի 
շարք քաղաքներից Ստեփանավանն առաջինը նոյեմբերին համաձայնագիր ստորագրեց՝ 
նպատակադրվելով դարձնել քաղաքն ավելի անվտանգ: 

 



Հայաստանն ունենալով  շատ կարևոր աղետի փորձ, ինչպիսին 1988 թ. Սպիտակի 
երկրաշարժն է, որը Հայաստանին, ավելի քան մյուս երկրներին, սովորեցրեց հաղթահարել 
աղետների ռիսկի նվազեցման դժվարին ճանապարհը: Որպես արդյունք՝  երկիրն անցած 
27 տարիներին շատ աշխատեց՝ զարգացնելու համար հանրային իրազեկումը և ռիսկի 
նվազեցման ճիշտ մեթոդաբանությունը: Օրինակ`  վստահ լինել, որ բոլոր արտակարգ  
իրավիճակների ծառայությունները ոչ միան գիտեն ինչ անել, այնպես էլ կարող են ճիշտ 
համակարգել աշխատանքը: Այդ պատճառով պարզ է, որ աղետներից ստացած 
հայաստանյան փորձը դրական կարող է լինել ուրիշների համար: 
 

Նատալիա Իլիևա, Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան 
հեռարձակողների միություն  
- Չենք կարող չընդգծել, թե ինչքան կարևոր է 
ԶԼՄ-ների դերն աղետների ռիսկի նվազեցման 
գործում, որովհետև այս ամբողջ գործընթացում 
այն միակ շահագրգիռ կողմն է, որը կարող է 
համախմբել բոլորին: ԶԼՄ-ները բնակչության 
հետ շփման միջոց են, այսինքն` մարդկանց, ում 
մենք պետք է նախազգուշացնենք: 

 
Մենք պետք է սովորեցնենք ինչպես արձագանքել, երբ ստացվեն զգուշացնող 
հաղորդագրությունները: Այսպիսով, ԶԼՄ-ները չափազանց կարևոր դերակատարություն 
ունեն այս գործընթացներում: 

 
Ես իսկապես տպավորված եմ Հայաստանում իշխանությունների հանձնառության 
մակարդակից, լրագրողների՝ ապագայի աղետներին դիմակայելու համար համատեղ 
աշխատելու և մարդկանց պատրաստելու գործում: 

 
Հրաշալի կլինի, եթե մենք ունենանք գործողությունների կայուն ծրագիր՝ ինչ պետք է 
անենք այս համաժողովից հետո, որովհետև համաժողովները մեկտեղում են մարդկանց, 
բայց մենք պետք է սկսենք իրականում աշխատել: Մենք արդեն բավականին երկար ենք 
խոսում: Անհրաժեշտ է միավորվել հանուն ծրագրերի և միասնական գործողությունների: 
 
Լիզա Ռոբինսոն, Բի-Բի-Սի լրատվական 
գործակալություն 
- ԶԼՄ-ների դերը և հաղորդակցությունն 
աղետների ռիսկի նվազեցման մեջ չափազանց 
կարևոր է: Ես կարծում եմ վերջինս չի կարող 
իրականացվել առանց դրա: Դրանք կարող են 
օգնել մարդկանց իրազեկմանը: Դա կարող է 
օգնել մոտիվացնել նրանց, որպեսզի գործեն: Դա 
կարող է ստեղծել վստահության: Դա կարող է տալ 
մարդկանց հարթակ, որպեսզի քննարկում 



ծավալվի, թե ինչպես կարող են իրենց համայնքները և տնային տնտեսությունները  
միասին գործողություններ ձեռնարկել:  

 
 Համաժողովն իրոք լավ գաղափար է, առավել ևս` 
Հայաստանի համար, որտեղ ես կարող եմ տեսնել 
ֆանտաստիկ կապ արտակարգ ծառայությունների, ԱՌՆ և 
հաղորդակցության միջև: Սա հիանալի օրինակ է, թե ինչպես 
կարող է ամեն ինչ կարող է իրոք լավ աշխատել: Մենք շատ 
հաջողակ ենք այստեղ գալու և սովորելու, թե այստեղ ինչն է 
լավ աշխատում, վերցնելու գաղափարներ նաև այլ երկրներից:  
 
Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում: Գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ 
երկիր է: Շատ ուրախ եմ այստեղ լինելու համար: 
 
 
 

Մարգարիտա Պաչեկո, հեռուստածրագրի ղեկավար, «Կանալ կապիտալ» 
հեռուստաընկերություն, Բոգոտա, 
Կոլումբիա 
- Ես «Ձեր մայրենի բնությունը» 
հեռուստածրագրի ղեկավարն եմ 
«Կանալ Կապիտալ» հեռուստաընկերու-
թյունում, որը Բոգոտայի հանրային 
հեռուստաալիքն է: Շատ եմ մասնակցել 
համաժողովների և միշտ ցանկացել եմ 
ստանալ հստակ արդյունք: Հարցերից 
մեկը, որ ես կարծում եմ շատ կարևոր է, 
տարբեր երկրներից ինձ նման  

հաղորդակցվողներին այստեղ համախմբելն է` առաջին հերթին Հայաստանը ճանաչելու 
համար: Ես պետք է խոստովանեմ, որ այն իմ քարտեզում չկար, բայց հիմա այն իմ 
քարտեզում առկա է: Ես իրոք գտա շատ-շատ հետաքրքիր վայր, որտեղ կուզենայի 
վերադառնալ: Երկրորդը` բոլոր գործընկերներին, որոնց հետ համատեղ աշխատում եմ 
միևնույն հարթակում, ճանաչելու համար հավաքվելու փաստն է, որովհետև ԶԼՄ-ներն ու 
հաղորդակցությունը շահագրգիռ խմբի բանալին են` աջակցելու, կրթելու, գործելու, 
սովորեցնելու աղետների ռիսկի նվազեցման և կլիմայի փոխության 
հարմարվողականության մասին ավելի լայն լսարանի, քան միայն փորձագետներն են: 
Կարծում եմ` շատ կարևոր է կապել տեղի ունեցած համաժողովը վերջերս Փարիզում 
կայացած կլիմայի փոփոխության ֆորումի ընթացքում կառավարությունների 
համաձայնագրերի հետ և նշելու ո՞րն է ԶԼՄ-ների դերը և ի՞նչ է լինելու հաջորդ տարի, 
2016 թ. կառավարության  ներգրավվածությունը և պարտավորությունները: Այսպիսով` 
մենք, որպես հաղորդակցվող, ինստիտուտներին և կառավարություններին պետք է օգնենք 
տարածել դա և օգնենք մարդկանց դա հասկանալ: Սովորաբար մարդիկ, որոնք 
հեռուստացույց են նայում կամ ռադիո լսում կամ երիտասարդը, որը նայում է իր բջջային 



հեռախոսին զրուցելու  ընթացքում, կամ սոցիալական ցանցում առնչվում են այս 
թեմաներին  և դրանք դառնում են նրանց ամենօրյա կյանքի մի մասը:  

 
Առաջին անգամ եմ Հայաստանում: Հույս ունեմ, 
որ կարող եմ վերադառնալ այս երկիր և 
ճանաչել նրա պատմությունը: Հայաստանի 
պատմությունը շատ կարևոր է, նկատի ունեմ` 
երկրաշարժների մասին երկար պատմությունը: 
Մենք այցելեցինք ձեռագրերի թանգարան: Այն 
ապշեցուցիչ է: Կարծում եմ Հայաստանը պետք է 
ավելի լայն ճանաչում ունենա արտասահմանում` 
ո՞վ եք դուք, ինչ նշանակություն ունի այս երկիրը  
ամբողջ  պատմության համար: Այդ  պատճառով հուսով եմ, որ այս այցից հետո մարդիկ և 
ԶԼՄ-ները բոլոր երկրներում կխոսեն Հայաստանի մասին: 
 

Դեյվիդ Օուինո, լրագրող, հաղորդակցության 
խորհրդատու, Նայրոբի, Քենիա 
- Ես լրագրող եմ և այստեղ ներկայացնում եմ 
Աֆրիկայի  աղետների ռիսկի նվազեցման կամ 
աղետների ռիսկի լուսաբանման ոլորտում 
գործող լրագրողների ցանցը: Մեր ցանցը կոչվում 
է ԴԻՐԱԺ, դա աղետների ռիսկի նվազեցման 
Աֆրիկայի լրագրողների ցանցի հապավումն է: 
 

Կարծում եմ, որ հիմա շատ բան արդեն պարզ է: Մենք ծրագրում ենք շատ լավ լուծումներ` 
համայնքների համար, որոնք կարող են օգնել հաղթահարելու աղետների ռիսկը: Բայց այս 
լուծումները միշտ չէ, որ կարող են կապ ունենալ համայնքների հետ: Կարծում եմ` 
լրատվամիջոցները շատ կարևոր են այս գեղեցիկ ռազմավարություններն  ուղերձի 
վերածելու համար, ինչը կարող է օգնել համայնքներին աղետների ժամանակ լինել 
ապահով: 

 
 Այս համաժողովի արդյունքում ես ակնկա-
լում եմ ունենալ լրագրողների համար կայուն 
ծրագիր` իմանալու, թե ինչպես են նրանք 
պատրաստվում պայքարել աղետների ռիսկի 
նվազեցման համար և, հատկապես, ինչպես 
են նրանք պատրաստվում փոխկապակցել 
այս գեղեցիկ ուղերձները: Դրանք ստեղծված 
են բոլորի համար, բայց բոլոր մարդիկ 
նույնը չեն: Մեր լսարանը շատ տարբեր է: 
Մենք այստեղ մի բան պետք է 
հստակեցնենք մեզ համար` ինչպես մենք 

պետք է տեղեկատվությունը հասցնենք տարբեր լսարանների և ամենքին իր տեղում: 



 
Հայաստանը շատ գեղեցիկ երկիր է: Շատ հավանեցի հին ճարտարապետությունը: Գալով 
շատ բազմամարդ քաղաքից` Նայրոբիից, որն ունի գրեթե 4 մլն բնակիչ, որը մոտ է 
Հայաստանի ողջ բնակչության թվին, ես կարող եմ ասել, որ այս քաղաքում  իսկապես 
երթևեկություն չկա: Երևանը շատ թեթև է, շատ հանգիստ: Հայաստանում լինելը գեղեցիկ  
փորձ էր, այն հարուստ պատմություն ունի: Երեկ մենք տեսանք հին ձեռագրեր և հետո 
այցելեցինք եկեղեցի: Ես չգիտեի, թե որքան հարուստ է ձեր երկրի  պատմությունը և 
քաղաքակրթությունը:  Ես շատ հուզված էի: 

 
Ավա Դիդիու, WADR 94.9 FM ռադիոկայանի լրագրող, 
Դաքար, Սենեգալ 
- Ես կարծում եմ, որ ԶԼՄ-ները մեծ դեր ունեն 
աղետների ռիսկի նվազեցման գործում, որովհետև դա 
հաղորդակցության հիմնական ճանապարհն է, և 
մարդիկ հենվում են ԶԼՄ-ների վրա: Այսպիսով, ԶԼՄ-
ները կարող են նաև տեղեկացնել մարդկանց 
աղետների ռիսկի նվազեցման մասին, ոչ միայն 

հաղորդեն այն մարդկանց մասին, ովքեր մահացել են աղետների պատճառով, այլև 
զգուշացնել մարդկանց և պատմել` ինչպես պատրաստվել ինքնուրույն, որպեսզի նրանք 
չդառնան աղետների զոհեր:  

 
Կարծում եմ, որ այս համաժողովը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի, թե ինչպես 
ԶԼՄ-ները պետք է հաղորդակցվեն աղետների ժամանակ և այնպես անի, որ նրանք շատ 
ավելի ներգրավվեն աղետների ռիսկի նվազեցմանը, չմոռանան իրենց թիրախները, այն է` 
պաշտպանել մարդկանց, պաշտպանել իրենք իրենց, տեղյակ պահել աղետների մասին, ոչ 
թե սպասել մինչև աղետ լինի և հաղորդել: Նրանք պետք է լուսաբանեն դրա վերաբերյալ 
անընդհատ, որպեսզի այնպես անեն, որ բնակչությանը ինքն իրեն պատրաստի:  

 
- Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում: Պետք 
է ասեմ, որ երբ ես հրավեր ստացա գալու 
այստեղ, գտնվում էի Փարիզում, և մտածում 
էի, թե ո՞րտեղ է Հայաստանը` Ասիայում, 
Եվրոպայում, թե՞ Ամերիկայում:  Այստեղ 
գալուց  առաջ ժամանակ ունեցա փնտրել 
Գուգլում` իմանալու, թե որտեղ է այն գտնվում: 
Կարծում եմ, որ սա շատ հրաշալի երկիր է, 
չնայած այստեղ շատ ցուրտ է ինձ համար, 
որովհետև այսպիսի ջերմաստիճան չէ իմ 

երկրում, բայց ես գտնում եմ, որ սա հրաշալի վայր է: Մենք օգտվեցինք շատ լավ սնունդից, 
երաժշտությունը նույնպես հրաշալի է, իսկ մարդիկ շատ լավը: 
 
Պոլ Նեդերթոն, ոստիկանության պետի օգնական, Էքզեթերի կոմսություն, Միացյալ 
Թագավորություն 



- Ես Բրիտանական ոստիկանության 
ավագ սպա եմ: Մենք շատ սերտորեն 
համագործակցում ենք ԶԼՄ-ների հետ՝ 
վստահ լինելով, որ նրանք հավաքում են 
ուղերձներն այն մասին, թե որոնք են 
այն ռիսկերը, որոնք մարդիկ վեր են 
հանում իրենց համայնքներում: Նրանք 
կուղարկեն այդ ուղերձն իրենց 
ծնողներին և համայնքից դուրս: Ընդ 
որում` սրանք պարզ ուղերձներ են 
պատրաստված լինելու և նախքան 

պատահարների տեղի ունենալը դրանց մասին մտածելու վերաբերյալ` այդպիսով  
ստիպելով մարդկանց արձագանքել դրանց ավելի արդյունավետ, երբ դրանք տեղի են 
ունենում: 

 
Կարծում եմ կարևոր հարցերից մեկն այն է, որ ԶԼՄ-ները փոփոխվում են: Խոսքը միայն 
ռադիոյի և հեռուստատեսության մասին չէ: Երիտասարդներն օգտագործում են Ֆեյսբուքը, 
Թվիթերը և սոցիալական ԶԼՄ-ները: Օրինակ` եթե դուք ունեք մեկ պատահար, ապա մենք 
ունենք շատ ջրհեղեղներ: Երբ դրանք տեղի են ունենում, մենք ուղերձներ ենք ուղարկում 
20-30 հազար մարդու: Մենք ամեն օր  Թվիթերով հաղորդագրություններ ենք տարածում` 
վստահ լինելով, որ մարդիկ տեղյակ են, թե ի՞նչ է տեղի ունեցել, ո՞ր ճանապարհներն են 
փակ, ո՞ր տներն են տուժել: Երիտասարդների միջոցով մենք շատ արագ կարող ենք 
հասնել ամբողջ հանրությանը: 
 

Ջերի Էսպլանադա, լրագրող, Ֆիլիպին Դեյլի 
Ինքուայրեր, Ֆիլիպիններ 
- Լրատվամիջոցները շատ կարևոր դեր են խաղում 
ԱՌՆ հարցում: Ես արդեն 4 տարի է հոդվածներ եմ 
պատրաստում ԱՌՆ թեմաներով: Ֆիլիպինների 
համար դա շատ կարևոր է, քանի որ ՄԱԿ-ի ԱՌՆ 
վերջին զեկույցի համաձայն իմ երկիրը համարվում է 
աշխարհում աղետներին ամենաշատ ենթակա 5 
երկրներից մեկը` ԱՄՆ-ի, Չինաստանի, Հնդկաստանի 
և Ինդոնեզիայի հետ միասին: Այդ պատճառով շատ 

կարևոր է իմանալ աղետների ռիսկի նվազեցման մասին` մարդկանց հնարավորություն 
տալու ճանաչել ռիսկերը նախքան աղետը: 


