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ՀՃԳ Տվյալների վերլուծություն 
 
Տվյալների ընդհանուր նկարագիր 
 
“Հայացք ճակատային գծից” ծրագրի շրջանակներում, որպես ծրագրի հիմնական բաղադրիչ և 
կարևորագույն մաս, համայնքային մակարդակում ՀԳԾ գործընթացի վերանայման համար, Կովկասի 
տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակի փորձագետների 
խմբի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջաններում իրականացվել են 
հետազոտություններ և հարցումներ, բացահայտելու աղետներից առավել խոցելի տարածաշրջանները, 
աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված գործողությունների իրականացման մեխանիզմները և այդ 
ոլորտում առկա բացերը: Ազգային և համայնքային մակարդակում, աղետների ռիսկերի նվազեցման 
գնահատման և տվյալների վերլուծության համար, այդ  հետազոտությունների և հարցումների միջոցով 
իրականացվել է տվյալների հավաքագրում: ՀՃԳ հետազոտությունները հնարավորություն ստեղծեցին 
բացահայտելու տարածաշրջաններում առկա իրավիճակը և կատարելու իրավիճակի նախնական 
վերլուծություններ: Հարցումների, հարցազրույցների, լրացված հարցաթերթիկների արդյունքում, 
որոշակիորեն պարզ դարձավ աղետների ռիսկերի նվազեցման վերաբերյալ համայնքային 
բնակչության իրազեկվածության և  աղետներին արդյունավետ արձագանքման պատրաստվածության 
աստիճանը, բոլոր այն միջոցները և հիմանական գործողությունները, որոնք նախաձեռնվում և 
իրանակացվում են ՏԻՄ-ի կողմից, նվազեցնելու ռիսկային գործոնները, նախապատրաստելու խոցելի 
խմբերին դիմակայելու աղետներին:          
Նախապես կանխատեսվում էր, որ նման ծրագրի իրականացումը, կխթանի հանրային ակտիվ 
մասնակցությունը ԱՌՆ գործընթացներում և հնարավորություն կընձեռի հասանելի ռեսուրսների 
ճշգրիտ օգտագործումը բնապահպանական և սոցիալ տնտեսական խնդիրների լուծման 
գործընթացներում, որոնք առաջացել են աղետների ռիսկային գործոնների ազդեցությունից:  
Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է հարցաթերթիկ, որի հիմքում ընկած են Հյոգոյի գործողությունների 
ծրագրի հինգ գերակա ուղղությունները և Ազգային պլատֆորմը: Հարցաթերթիկի հիմնական 
նպատակն էր գնահատել համայնքների խոցելիության աստիճանը և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից իրականացվող գործունեությունը ԱՌՆ ոլորտում՝ արդյոք առկա է 
համագործակցություն խոցելի խմբերի հետ; մեխանիզմ, որը օգտագործվում է ՏԻՄ-ի կողմից խոցելի 
խմբերին ներգրավվելու աղետների ռիսկերի կանխարգելմանն ուղղված որոշումների կայացման և 
իրականացման գործընթացում; քաղաքականություն աղետների կանխարգելման գործընթացի 
իրականացման համար; տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության, կառավարման և 
տարածման մեխանիզմ: Համաձայն վիճակագրության, մենք գիտենք որ աղետների ռիսկերի 
փոփոխականությունը պահանջում է որոշակի շարունակական ու կայուն հիմնական 
գործողությունների շարք, ինչպիսիք են վերանայել և նորացնել աղետների ռիսկերի, խոցելի 
գործոնների վերաբերյալ տեղեկատվություն և քարտեզների կանոնավոր վերանայում, նորացում և 
տարածում համայնքում, ռիսկերի խոցելիության աստիճանի նվազեցման նպատակով:            
ՀՃԳ ուսումնասիրությունների, հարցազրույցների և քննարկումների արդյունքում բացահայտվել են 
հետևյալ հիմնախնդիրները՝   
 

 Տարածաշրջաններում աղետների կանխարգելման և նվազեցման հիմնական 
գործողությունների իրականացման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցների 
բացակայություն 

 Վերջին տարիների ընթացքում տարածաշրջաններում աղետների ռիսկերի նվազեցմանն 
ուղղված գործողություններ չեն իրականացվել   

 Ռիսկային համայնքներին պաշտպանման և խոցելիությունը նվազեցնելու նպատակով ՏԻՄ-ի 
կողմից մշակված քաղաքականության և ռազմավարության բացակայություն  

 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից համայնքներում խոցելության 
մեղմացման վերաբերյալ մշակված քաղաքականության և ռազմավարության բացակայություն 

 Համայնքի բնակիչների համար արտակարգ իրավիճակների ժամանակ արագ արձագանքման 
ուսուցումների և դասընթացների իրականացման բացակայություն 

 Աղետների կանխարգելման համար համապատասխան բյուջեի բացակայություն 
 Աղետների ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունների և գործողությունների մեջ 

համայնքի բնակիչների ներգրավվածությունն ապահովող միջոցների ու հատուկ ծրագրերի 
բացակայություն 
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Երաշտ

Քամի

Ճահիճ

Ցրտահարություն

Flash flood

Ձյուն

Քիմիական թափոն

Սողանք

Ջրհեղեղ

Կարկուտ

Երկրաշարժ

 
Ստորև պատկերված է աղյուսակ, որը ձևավորվել է  ՀՃԳ ուսումնասիրությունների արդյունքում 
հավաքագրված տվյալների հիման վրա: Աղյուսակը պատկերում է ՀՀ մարզերը` ըստ խոցելիության 
աստիճանի` 
 
Աղյուսակ 1. ՀՀ տարածաշրջանները ըստ խոցելիության աստիճանի 

 
Այսաղյուսակիցկարողենքտեսնել, որբոլորտարածաշրջանները հատկանշվում ենաղետների ռիսկերի 
նկատմամբ տարբերխոցելիությանմակարդակներով: 
ԱմենաշատխոցելիտարածաշրջանըՇիրակիմարզնէ, 
իսկառավելքիչխոցելիությունունեցողտարածաշրջանըՏավուշիմարզնէ:  
ՀՃԳհետազոտություններիշրջանակներումանցկացվածհարցազրույցներիևտվյալներիհավաքագրման
արդյունքումհստակեցվելէաղետներինպատրաստվածությանմակարդակը, 
աղետներիռիսկերինվազեցմանդեմկիրառվողգործողություններըևգործողմեխանիզմները, 
ինչպեսնաևկապըտեղականինքնակառավարմանմարմիններիևքաղաքացիականհասարակությանմիջ
և: 
Հետազոտություններիարդյունքումուսումնասիրվելէ, որայնպիսիբնականաղետներ, 
ինչպիսիքեներաշտը, ջրհեղեղը, քամին, ճահիճը, քիմիականթափոնները, սողանքերը, 
երկրաշարժըևայլնբնորոշենՀՀ-
ինևյուրաքանչյուրտարածաշրջաննշվածաղետներիհանդեպունիխոցելիությանտարբերաստիճան: 
ՍտորևբերվածաղյուսակումնշվումենՀՀմարզերը` ըստնշվածաղետներիռիսկերի 
նկատմամբխոցելիությանաստիճանը տոկոսով արտահայտված՝ 
 
Աղյուսակ 2.Տարածաշրջաններում աղետների ռիսկերի մակարդակը 

Խոցելիության աստիճանը Շիրակ
Կոտայք
Վայոց Ձոր
Արմավիր
Արարատ
Լոռի
Սյունիք
Արագածոտն
Գեղարքունիք
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Աղյուսակիմեջնշվածգույներիցյուրաքանչյուրըընդգծումէտվյալտարածաշրջանինառավելբնորոշաղետ
ներիտեսակները: Այսաղյուսակիցհեշտությամբկարողենքնկատել, 
որՀայաստանիհամարառավելբնորոշէերկրաշարժերը, կարկտախառնանձրևներըևջրհեղեղները` 
սակայնխոցելիությանտարբերաստիճաններով: 
Հայաստանումիրականացվածիրավիճակայինգնահատումներիարդյունքիցակնհայտէ, 
որայսաղետերիմեծամասնությունըտեխնածինեն, որոնց առաջացման պատճառ 
ենհանդիսանումբնականպաշարներիոչռացիոնալօգտագործումը, 
ինչպեսնաևհողերիևջրիկառավարմանվերաբերյալիրազեկությանցածրմակարդակը: 
Բնակչությանչափիցավելիկախվածությունըվառելանյութերիցևսկարողենբացասականազդեցությունու
նենալշրջակամիջավայրիևմարդկայինգործողություններիվրա` 
մասնավորապեսջերմոցայինգազերիարտանետումներիվրա, 
որոնքազդումենկլիմայիփոփոխությանվրա:  
4.2Տվյալների վերլուծություն 
Մեր ուսումնասիրությունները “Հայացք ճակատային գծից” ծրագրի շրջանակներում, 
հնարավորություն ընձեռեցին պարզելու բնակչության իրազեկվածության և ռիսկերի հանդեպ 
պատրաստվածության աստիճանը, ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները, գործողությունները որոնք 
արդեն իրականացվել են և որոնք պլանավորված են  Հայաստանում աղետների ռիսկերի նվազեցման և 
ՀԳԾ իրականացման գործընթացներում: ՀՃԳ հետազոտությունների տվյալների և մուտքագրված 
բազզայի հիման վրա, ԿՏԲԿ-ն իրականացրել է որոշակի վերլուծություն, որի արդյունքում 
ներկայացնում ենք ԱՌՆ և ՀԳԾ իրականացման գործընթացի որոշակի հստակ պատկեր և 
վերլուծական տվյալներ.   
 
Աղյուսակ 3.Մասնակցային գործոն 

Ըստ աղյուսակ 3-ի, մասնակցության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Լոռու մարզում (24.6%) և 
ամենացածր ցուցանիշը՝ Վայոց Ձորի մարզում (3%): Մյուս մարզերում գրանցված մասնակցության 
ցուցանիշներն են. 
Սյունիքի տարածաշրջան` (16.8%); Գեղարքունիքի տարածաշրջան ` (9.5%); Տավուշի տարածաշրջան` 
(12.5); Կոտայքի տարածաշրջան` (8.6%); Արարատի տարածաշրջան` (11.2%); Արագածոտնի 
տարածաշրջան` (7.3%); Շիրակի տարածաշրջան ՝ (6%): Ինչպես տեսնում ենք, գրեթե բոլոր 
տարածաշրջաններում մասնակցության ցածր ցուցանիշ է գրանցվել: Վերլուծելով իրավիճակը, գալիս 
ենք եզրահանգման, որ նման ցածր ցուցանիշը արդյունք է որոշ գործոնների ազդեցության, ինչպիսիք 
են՝ իրազեկվածության ցածր մակարդակը, ծրագրի կարևորության մասին համապատասխան 
ինֆորմացիայի բացակայությունը, հետաքրքրության պակասը, որպես անհատի և այլն... 
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Աղյուսակ 4.Մասնակցության տարիքային գործոն 

 
Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ տարբերությունը բոլոր մարզերի ընդհանուր մասնակցային տարիքային 
խմբերի միջև զգալի չէ, ի տարբերություն այն տարածաշրջանների, որտեղ մասնակից տարիքային 
խմբերի միջև զգալի տարբերություն է նկատվում: Հետազոտության ենթարկված բոլոր 
տարածաշրջանները հատկանշվում են “26-60” տարիքային խմբի մասնակցության ամենաբարձր 
ցուցանիշներով: Միայն Վայոց Ձորի տարածաշրջանն է առանձնանում այդ նույն տարիքային խմբի 
մասնակցության ամենացածր ցուցանիշով: “18-25” տարիքային խմբի մասնակցային ամենաբարձր 
ցուցանիշը գրանցվել է Լոռու մարզում և հակառակը՝ համեմատաբար ամենացածրը Գեղարքունիքի, 
Արագածոտնի և Կոտայքի տարածաշրջաններում:       
Արարատի տարածաշրջանը առանձնանում է “61+” տարիքային խմբի մասնակցային բարձր 
ցուցանիշով` համեմատած Սյունիքի, Լոռու, տավուշի, Կոտայքի և Շիրակի տարածաշրջանների նույն 
տարիքային խմբի մասնակցային ցուցանիշների հետ:  
“12-17” տարիքային խմբի մասնակցություն չի գրանցվել ոչ մի տարածաշրջանում:  
 
Աղյուսակ 5.Գենդերային մասնակցություն 
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ՀՃԳ ծրագիրը նաև կարևորում և խրախուսում է գենդերային հավասար մասնակցությունը ԱՌՆ 
իրականացման գործընթացներում: 5-րդ աղյուսակը հստակորեն արտացոլում է “Հայացք ճակատային 
գծից” ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների, հարցազրույցների ժամանակ 
գենդերային մասնակցության գրանցված ցուցանիշները: Զգալի տարբերություն է նկատվում 
մասնակցային ցուցանիշների համամասնությունների միջև, գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում 
իգական սեռի մասնակցության ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան արական սեռինը, բացառությամբ 
Սյունիքի և Շիրակի տարածաշրջանների, որտեղ հակառակ պատկերն է գրանցվել: 
 
Տարածաշրջաններում իրականացված ուսումնասիրություններին ընդհանուր թվով մասնակցել է 
տարբեր սոցիալական խմբերի պատկանելության 232 մասնակից:    
Ըստ հետազոտության ընդհանուր տվյալների, հարցաթերթիկում ներառված հարցերին տրված 
պատասխանների հիման վրա, աղյուսակ 6-ում ճշգրտորեն պատկերված է արդյունքների ընդհանուր 
վերլուծությունները: Այն հարցին թե ինչպես են գնահատում“Հայաստանի տարածաշրջաններում 
աղետների վտանգի առկայությունը”ընդհանուր հարցվածների 37.2%-ը գնահատել է միջին, 35%-ը 
գնահատել է “բարձր”: Մոտավորապես 12.1%-ը աղետների վտանգի աստիճանը գնահատել է “ցածր”, 
իսկ 7.3%-ը՝ “նվազագույն”: Միայն շատ չնչին տոկոսը ընդհանուր հարցվածների, որը կազմում է 8.6%, 
աղետների վտանգի աստիճանը իրենց տարածաշրջաններում գնահատել է “շատ բարձր”:    
 
Աղյուսակ 6.Աղետների վտանգի առկայությունը տարածաշրջաններում 
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Տվյալների ավելի մանրամասն վերլուծության համար, աղյուսակ 7-ում ներկայացված են “Հայաստանի 
տարածաշրջանում աղետների վտանգի առկայության” գնահատման ցուցանիշները ըստ առանձին 
տարածաշրջանների:  
Լոռու տարածաշրջանում իրականացված հետազոտության ընդհանուր 57 մասնակիցների 45.6%-ը 
աղետների վտանգի աստիճանը գնահատել է “միջին”, իսկ 38.6%-ը գնահատել է “բարձր”: Ընդհանուր 
մասնակիցների միայն 6%-ն է կարծում, որ աղետների վտանգի աստիճանը “շատ բարձր” է իրենց 
տարածաշրջանում: Եթե դիտենք վերլուծության տվյալների հիման վրա կազմված սխեմային 
(աղյուսակ7) վերևից առաջին սյունակում կտեսնենք որ շատ են այն մասնակիցները որոնք աղետների 
վտանգի աստիճանը գնահատել են“ցածր” կամ “նվազագույն”: 
 
Սյունիքի տարածաշրջանը հատկանշվում է մասնակիցների լավատեսական “optimistic” բարձր 
ցուցանիշներով: Հարցվածների 48,7%-ը իրենց տարածաշրջանում  առկա աղետների վտանգի 
աստիճանը գնահատել է “միջին”, իսկ հարցման մասնակիցների մյուս մասը կարծում է, որ աղետների 
վտանգի աստիճանը “ցածր” է կամ “նվազագույն”: Այսպիսի դրական ցուցանիշները, արդյունք են 
տարածաշրջանում առկա աղետների, դրանց կողմից սպառնացող վտանգների աստիճանի 
վերաբերյալ իրազեկվածության ցածր մակարդակի: Ենթադրվում է նաև, որ բնակչության 
մեծամասնությունը տեղեկացված չէ տարածաշրջանում աղետների ռիսկերի ու խոցելիության 
նվազեցմանն ուղղված ծրագրերի, միջոցառումների վերաբերյալ:     
 
Ի տարբերություն Սյունիքի տարածաշրջանի, Տավուշի տարածաշրջանում լրիվ հակառակ պատկերն 
է: Հարցման ընդհանուր մասնակիցների 58.7%-ը աղետների վտանգի աստիճանը Տավուշի 
տարածաշրջանում գնահատել է “բարձր”, իսկ 9%-ը գնահատել է “շատ բարձր” և 10.3%-ը ընդհանուր 
հարցվածների կարծում է, որ աղետների վտանգի աստիճանը “միջին” է:  
 
Արարատի մարզում, հարցման արդյունքում, պարզվեց որ ընդհանուր մասնակիցների 57.7%-ը 
աղետների վտանգի առկայության աստիճանը գնահատել է բարձր: Մոտավորապես 26.9%-ը նշել է 
միջին և մի քանի մասնակից, որը կազմում է մասնակցության 11.5%-ը, գնահատել են “ցածր” և միայն 
մեկ մասնակից՝ “նվազագույն”:   
 
Հարցման արդյունքերը օգնեցին բացահայտել որ, Գեղարքունիքի տարածաշրջանում, ընդհանուր 
հարցվածների 59%-ը աղետների վտանգի առկայության աստիճանը գնահատել է “միջին”: 36.4%-ը 
գնահատել է “բարձր” և հարցման միայն մեկ մասնակից գնահատել է “շատ բարձր”:   
 

Նվազագույն

Ցածր

Միջին

Բարձր

Շատ բարձր

37.2%

12.1%
7.3%

35%

8.6%
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Նույն պատկերը դիտվում է նաև մյուս մարզերում, ոչ էական մեծ տարբերությամբ: 
Կոտայքի մարզում մասնակիցների մեծամասնությունը լավատես են և աղետների վտանգի 
առկայության աստիճանը գնահատել են “ցածր” և “նվազագույն”: Միայն 30%-ը ընդհանուր 
մասնակիցների գնահատել է միջին: Չնայած որ Կոտայքի մարզը բավականին խոցելի է, 
այնուամենայնիվ աղետների վտանգի աստիճանը ոչ մի մասնակից չի գնահատել “բարձր” կամ “շատ 
բարձր” 
 
Արագածոտն մարզը աղետների նկատմամբ բավականին խոցելի է: Չնայած մասնակցության ցածր 
ցուցանիշին, այնուամենայնիվ ընդհանուր հարցման մասնակիցների մեծամասնությունը, որը կազմում 
է 70.6%, աղետների վտանգի աստիճանը գնահատել է “բարձր”: Միայն 23.5%-ը գնահատել է միջին և 
միայն մեկ մասնակից՝ նվազագույն:    
 
Համաձայն աղյուսակ 1-ի, որտեղ պատկերված է ՀՀ մարզերի աղետների նկատմամբ խոցելիության 
մակարդակի վերաբերյալ դիագրաման, Շիրակի մարզը զբաղեցնում է առաջին տեղը իր 
խոցելիությամբ: Հարցումների արդյունքում գրեթե բոլոր մասնակիցները աղետների վտանգի 
աստիճանը գնահատել են “բարձր” կամ “շատ բարձր”: Ընդհամենը 3 մասնակից գնահատել են “միջին”:  
 
Ինչ վերաբերվում է Վայոց Ձորի տարածաշրջանին, չենք կարող ճշգրիտ գնահատել իրավիճակը 
հարցումներից ստացված արդյունքների հիման վրա, քանի որ տարածաշրջանում գրանցվել է 
մասնակցության ամենացածր ցուցանիշը: Համաձայն աղյուսակ 1-ի, Վայոց Ձորի տարածաշրջանը 
զբաղեցնում է 3-րդ տեղը աղետների ռիսկերի նկատմամբ իր խոցելիությամբ: Այնուամենայնիվ, 
հարցման մասնակիցները աղետների վտանգի աստիճանը գնահատել են “միջին” կամ “ցածր”: 
Բոլոր տարածաշրջաններում, հարցման արդյունքները համեմատած խոցելիության մակարդակի և 
աղետների վտանգի աստիճանի իրական պատկերի հետ շատ են տարբերվում:   
Եթե համեմատենք ՀՀբոլորմարզերումիրականացված հարցումների արդյունքներըփաստացի 
արդյունքների հետ, ապա կարող ենք տեսնել բավականին տարբերություն: Դա կարելի է բացատրել մի 
շարք գոծոնների ազդեցությամբ:  
 
 
 
Աղյուսակ 7 Աղետների վտանգի առկայությունը յուրաքանչյուր տարածաշրջանում 
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Հարցումների մասնակիցների 39.6%-ի կարծիքով վերջին 5 տարիների ընթացքում նկատվում 
է աղետներից արդյուքնում կրած վնասների չափի էական աճ, 36.2%-իկարծիքով նկատվում է 
վնասների չափի ոչ էական ավելացում, 20.6%-ի կարծիքով վերջին 5 տարիների ընթացքում 
կրած վնասների չափի փոփոխություն չկա, 2.6%-ի կարծիքով կա վնասների ոչ էական 
նվազում, իսկ  0.9%-ի կարծիքով կա վնասների էական նվազում: Այս ցուցանիշները 
մանրամասնորեն պատկերված են Աղյուսակ 7-ում, որտեղ առանձին-առանձին պատկերված 
են դրական և բացասական ցուցանիշները` ըստ յուրաքանչյուր տարածաշրջանում 
մասնակցած հարցվողների պատասխանների: 
 
Աղյուսակ 8.Աղետների արդյունքում կրած վնասների չափի փոփոխությունները վերջին 5 տարիների 
ընթացքում (սկսած 2005թ-ից) 

 
 
 
 
 
 
Հարցումների համար մշակված հարցաթերթիկի երկրորդ մասը ավելի մանրամասն 

անդրադառնում է աղետների ռիսկերի նվազեցման գործընթացում ՏԻՄ-ի կողմից 

իրականացվող գործողություններին: 

Հարցաթերթիկում զետեղված 20 հարցերից հավաքագրված տեղեկատվության արդյունքում, 

հնարավոր եղավ որոշակի բնորոշել ԱՌՆ և ՀԳԾ իրականացման իրազեկվածության 

մակարդակի վերաբերյալ, ՏԻՄ-ի կողմից պարբերաբար իրականացվող գործողությունների և 

գործող մեխանիզմների, ՏԻՄ և համայնքի անդամների միջև առկա համագործակցության 

վերաբերյալ: Հարցման արդյունքերի գնահատումը իրականացվել է հետևյալ ցուցիչների 

սանդզակի հիման վրա՝ 
  

Գնահատման համար ընտրված ցուցիչները   
 

X Չգիտեմ 
1 Ոչ 
2 Շատ սահմանափակ  
3 Որոշակի գործունեություն, բայց բարելավման համար էական 

հնարավորություններով 
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4 Այո, բայց հնարավորությունների և ռեսուրսների որոշակի սահմանափակումներով 
5 Այո՝ բավարար, կայուն և արդյունավետ միջոցներով 
 
 
Աղյուսակ 9-ում հստակ պատկերված է հարցվողների կողմից ներկայացված 
պատասխանների ճշգրիտ դասակարգումը: Տեղական ինքնակառավարման կողմից 
իրականացվող գործունեությունը ներկայացնողգրեթե բոլոր հարցերին տրված 
պատասխանների արդյունքից երևում է, հարցման մասնակիցները իրազեկված չեն  ՏԻՄ 
գործունեության վերաբերյալ, որի արդյուքում 8.2%-ից - 37%- ը պատասխանել է “Չգիտեմ”: 
 

Օրինակ` հարցաթերթիկում նշված տեղական ինքնակառավարման ծավալած 
գործունեության վերաբերյալ հետևյալհարցին, թե արդյոք աղետների ռիսկերի 
կանխարգելման համար որոշումների կայացման և իրականացման գործընթացների մեջՏԻՄ-
երը ներգրավվում են խոցելի խմբերին, հարցման մասնակիցների 30%-ը պատասխանել է 
“ոչ”, իսկ հարցվողների 25%-ի կարծիքով ՏԻՄ-ը ներգրավում է խոցելի խմբերին, սակայն  
շատ սահմանափակ մոտեցմամբ:  
 

Գենդերային մասնակցությունըայն կարևորագույն ցուցիչներից մեկն է, որ պահանջում է 
ՏԻՄ-ի ուշադրությունը գործունեություններ իրականացնելիս: Հարցումների արդյունքները 
վկայում են, որ գենդերային հավասար մասնակցությունը որոշումների կայացման և 
իրականացման մեջ չի ապահովվում ՏԻՄ կողմից կամ ապահովում է շատ 
սահմանափակորեն: Շատ քիչ դրական արձագանք է գրանցվել գենդերային մասնակցության 
ապահովվման վերաբերյալ` 16% և 9.9%, որը ներկայացված են աղյուսակ 10-ի երկրորդ 
սյունակում: 
ԱՌՆ քաղաքականությունը պետք է հաշվի առնի նաև երիտասարդների և երեխաների 
հատուկ կարիքները, որը արտահայտված է երրորդ հարցի մեջ: Ակնհայտ տարբերություն 
չկա հարցվողների կողմից տրված պատասխանների մեջ: Միայն հարցվողների 8.2 %-ը 
տեղյակ չի այս ոլորտում ՏԻՄ կողմից իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ, 22%-ը 
վստահ է, որ այս ոլորտում ոչինչ չի իրականացվում ՏԻՄ կողմից, իսկ մյուս 22%-ը վստահ է, 
որ ՏԻՄ-ը հաշվի է առնում երիտասարդների և երեխաների հատուկ կարիքները, սակայն 
կարողությունների և միջոցների որոշ սահմանափակումներով: Հարցման 
մասնակիցներիմյուս մասը շատ դրական կարծիք ունի ՏԻՄ գործողությունների վերաբերյալ 
և կարծում է, որ ՏԻՄ-ը իրականացնում է, որոշակի գործողություններ, բայց շատ 
սահմանափակ կամ էլ գործողություններ որոնքզգալի բարելավման կարիք ունեն: 
 
Ամենաբարձր դրական ցուցանիշը` 27%, գրանցվել է 4-րդ հարցի շուրջ – “Արդյոք տեղական 
իշխանությունները աջակցում են կամավորների մասնակցությունը”: 
 
Աղյուսակ 9. 
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5-րդ և 7-րդ հարցերը աչքի են ընկնում ամենաբարձր ցուցանիշներով չեզոք 
պատասխանների: Ընդհանուր հարցվողների 28%-ը պատասխանել է “չգիտեմ”, այն հարցին 
թե արդյոք ՏԻՄ-ը ունի մշակված քաղաքականություն` խոցելի խավերին աղետներից 
պաշտպանելու համար (Հարց 5) և հարցվողների 37%-ը այն հարցին, թե արդյոք տեղական 
ինքնակառավարման մարմինը ունի գործողությունների ծրագիր` քաղաքականության 
գործողությունները իրականացնելու համար (Հարց 7):   
 
Աղյուսակ 9-ում ներկայացված հարցման արդյունքների ընդհանուր դիագրամայից կարող 
ենք անել եզրահանգում, որ տեղական ինքնակառավարման կողմից իրականացված 
գործունեության վերաբերյալ բարձր ցուցանիշները արձանագրվել են (2.2% - 27% -ի 
սահմաններում) (5- այո, ՏԻՄ-երը ունեն գործողություններ, բավականաչափ գործընթացներ, 
իրականացման կայուն և արդյունավետ միջոցներ): 

 Կամավորներ (27%) 
 Բողոքների մեխանիզմ (19%) 
 Ուսուցումներ (16%) 
 Գործընկերություն (14%) 

Բացասական արդյունքների ցուցանիշները ևս շատ բարձր են (1-Ոչ): Այն տատանվում է 6.5% 
-ից 34%-իսահմաններում: 
Հետևյալ ամենաբարձր բացասական ցուցանիշներն են գրանցվել` 

 Տեղեկատվության տարածում (34%) 
 Մասնակցային մոնիտորինգ (34%) 
 Մասնակցություն (30%) 
 Գենդեր (28%) 
 Մոնիտորինգ (24%) 
 Բողոքների մեխանիզմ (23%) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

մասնակցություն
գենդեր

երեխաներ և երիտասարդներ
կամավորներ

քաղաքականություն
տեղացիների կարողություններ

պլանավորում
ֆինանսական ռեսուրսներ

ապակենտրոնացում
փորձառություն

վերապատրաստում
հիմք / նախապայմաններ

մոնիթորինգ
մասնակցային մոնիթորինգ

բողոքների մեխանիզմ
տեղեկատվության հավաքագրում

տեղեկատվության կառավարում
տեղեկատվության տարածում

պետական կառույցների համակարգում
գործընկերություն

x

1

2

3

4

5
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Աղյուսակ 10. 

 
 
Աղյուսակ 11. 

 
 
Վերլուծություններից պարզ է դարձել, որ հարցվողների մեծամասնությունը տեղեկացված չեն 
ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող ԱՌՆ ծրագրերի, փորձաքննության, պլանավորման, 
մասնակցային մոնիտորինգի, ԱՌՆ քաղաքականությունների և ռազմավարությունների 
մասին` կապված Ազգային Պլատֆորմի և ՀԳԾ հետ, ինչպես նաև աղետների նվազեցման 
մեխանիզմների և կառավարման համակարգերի մասին և տարածաշրջանային մակարդակով 
ՏԻՄ-երի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող 
գործողությունների վերաբերյալ:  
Հարցումների արդյունքներից ակնհայտ է, որ կան բազմաթիվ թերություններ, որոնց պետք է 
ուշադրություն դարձնել, ինչպես նաև գլոբալ ինտեգրացված մոտեցում և միջոցների 
ապակենտրոնացում ձեռնարկել: Այս ամենը առաջնորդում է մեզ մշակել համապարփակ 
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ռազմավարություն, իրականացնել նախապատրաստական ծրագրեր, որոնք 
նպատակաուղղված կլինեն բարձրացնել ԱՌՆ վերաբերյալ իրազեկության մակարդակը, 
կարողությունների հզորացման ծրագրեր, բնապահպանական ծրագրեր` բոլոր 
ուղղություններում ուժեղացնելով բնական աղետների ռիսկերի կառավարման 
կարողությունները և խթանել աղետների ռիսկերի կանխարգելման, պատրաստվածության և 
մեղմացման դեմ իրականացվող գործընթացներին: 
 

 
 


