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Նե րա ծա կան խոսք 

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 2015-2030թթ. շր ջա նա կային ծրա գիրն ըն դուն վել է 2015 թ. մար տի 
18-ին ճա պո նի այի Սեն դայ քա ղա քում կա յա ցած ՄԱԿ-ի եր րորդ հա մաշ խար հային հա մա ժո ղո վում: 
Դա ար դյունք էր 2012թ. մար տին շա հագր գիռ կող մե րի նա խա ձեռ նու թյամբ ի րա կա նաց ված խորհր-
դակ ցու թյուն նե րի և 2014թ. հու լի սից մինչև 2015թ. մարտ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ան ցկաց-
ված միջ կա ռա վա րա կան բա նակ ցու թյուն նե րի: Բա նակ ցու թյուն նե րը կազ մա կերպ վել է ին ՄԱԿ-ի 
Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գրա սե նյա կի կող մից` ՄԱԿ-ի Ը նդ հա նուր վե հա ժո ղո վի խնդ րան քով: 

 Սեն դայի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի 2005-2015թթ. «Ազ գե րի ու հա-
մայնք նե րի ա ղետ նե րին դի մա կայե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման» ծրագ րի (ՀԳԾ) ի րա վա հա-
ջորդ գոր ծիքն է: Են թադր վում էր, որ ՀԳԾ-ն լրա ցու ցիչ լիցք կհա ղոր դի 1989թ. Բնա կան ա ղետ նե րի 
կան խար գել ման մի ջազ գային տաս նա մյա կի շր ջա նակ նե րում գլո բալ մա կար դա կով ի րա կա նաց վող 
ծրագ րի աշ խա տանք նե րին և «Ա ռա վել ան վտանգ աշ խարհ կա ռու ցե լու» Յո կո հա մայի ռազ մա վա րու-
թյա նը. Բնա կան ա ղետ նե րի կան խար գել ման, պատ րաստ վա ծու թյան ու մեղ մաց ման ու ղ ղոր դիչ սկզ-
բունք ներն` ըն դուն ված 1994թ. և 1999թ. Ա ղետ նե րի նվա զեց ման մի ջազ գային ռազ մա վա րու թյու նը: 

Սեն դայի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը կա ռուց ված է մի սկ զուն քով, ո րն ա պա հո վում է պե տու թյուն-
նե րի և շա հագր գիռ այլ կող մե րի ՀԳԾ շր ջա նակ նե րում կա տա րած աշ խա տանք նե րի շա րու նա կա կա-
նու թյու նը և նե րա ռում է խորհր դակ ցու թյուն նե րի և բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում ա ռաջ քաշ ված 
մի շարք նո րա մու ծու թյուն ներ: Շատ մեկ նա բան նե րի կող մից բնո րոշ ված ա ռա վել նշա նա կա լի տե-
ղա շար ժերն են. ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա րու մը` ի տար բե րու թյուն ա ղետ նե րի կա ռա վար ման, յոթ 
գլո բալ նպա տակ նե րի սահմանումը, աղետի ռիսկի նվազեցումը՝ որպես ակնկալվող արդյունք, նոր 
ռիսկի կանխարգելմանը, առկա ռիսկի նվազեցմանը և դիմակայունության ամրապնդմանն ուղղված 
նպատակը, ինչպես նաև մի շարք այլ ու ղ ղոր դիչ սկզ բունք ներ, այդ թվում նաև այն, որ պե տու թյուն-
ներն են կրում ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և կան խար գել ման, ի նչ պես նաև այդ աշ խա տանք նե-
րում ամ բողջ հա սա րա կու թյան և պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի ներգ րավ վա ծու թյան ա պա հով ման 
հիմ ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: Բա ցի այդ, ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի 
շր ջա նա կը զգա լի ո րեն ը նդ լայն վել է՝ նե րա ռե լով իր մեջ բնա կան և մար դա ծին վտանգ նե րը և հա րա-
կից այլ բնա պահ պա նա կան, տեխ նո լո գի ա կան և կեն սա բա նա կան վտանգ ներ ու ռիս կեր: Ա ռող ջա-
պա հու թյան ո լոր տի կա յու նու թյան ամ րապն դու մը ևս խիստ խրա խուս վում է: 

 Սեն դայի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում տեղ են գտել նաև հետ ևյալ ձևա կեր պում ե րը. ա ղետ նե-
րի ռիս կի կա տա րյալ ը մբռն ման ան հրա ժեշ տու թյու նը իր դրս ևոր ման բո լոր ձևե րով, խո ցե լի ու թյան 
ու վտան գի հատ կա նիշ նե րը, ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման ամ րապն դու մը` նե րա ռյալ ազ գային 
պլատ ֆորմ ե րը, ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը, պատ րաս-
տա վա ծու թյու նը «Ա նե լու ա վե լին, քան ար վում է», շա հագր գիռ կող մե րի և նրանց դե րի ճա նա չու մը, 
ռիս կի նկատ մամբ զգա յուն ներդ րում ե րի հա վա քագ րու մը նոր ռիս կե րի ա ռա ջա ցու մից խու սա փե-
լու հա մար, ա ռող ջա պա հու թյան կա ռուց վածք նե րի կա յու նու թյու նը, մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը և 
աշ խա տա տե ղե րը, մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան և գլո բալ գոր ծըն կե րու թյան ամ րապն դու մը, 
դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյուն ներն ու ծրագ րե րը, որ տեղ հաշ վի են ա ռն ված 
ռիս կե րը, նե րա ռյալ մի ջազ գային ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյունն 
ու վար կե րը: Հս տակ սահ ման ված է նաև ՄԱԿ-ի կա ռա վար ման մար մին նե րին օ ժան դա կող Ա ղետ նե-
րի ռիս կի նվա զեց ման գլո բալ պլատ ֆոր մի և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային պլատ ֆորմ ե-
րի դե րը, որ պես օ րա կար գե րի հա մա ձայ նեց ման, մշ տա դի տարկ ման և պար բե րա կան դի տարկ ման 
մե խա նիզմ եր: 

 ՄԱԿ-ի ա ղետ նե րի ռիս կի մի ջազ գային ռազ մա վա րու թյան գրա սե նյա կին հանձ նա րար ված է օ ժան-
դա կել Սեն դայի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը, հե տա գա գոր ծըն թաց նե րին և դի-
տարկ մա նը: 

 Մա գա րե տա Վոլստ րոմ
 Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հար ցե րով  
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր քար տու ղա րի հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ 
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I. Նա խա բան

1. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հետ-2015թ.շր ջա նա կային ծրա գիրն (Ա ՌՆՀՇԾ-15) ըն-
դուն վել է 2015թ. մար տի 14-18-ին Ճա պո նի այի Մի յա գի նա հան գի Սեն դայ քա ղա քում կա-
յա ցած Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման եր րորդ հա մաշ խար հային հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ, 
ո րը յու րօ րի նակ հնա րա վո րու թյուն էր ե րկր նե րի հա մար՝ 

(ա)  ըն դու նե լու հա կիրճ, նպա տա կային, հե ռան կա րային և գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա 
հիմ ված Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հետ-2015թ. շր ջա նա կային ծրա գի րը, 

(բ)  ա վար տե լու « Պե տու թյուն նե րի և հա մայնք նե րի մա կար դա կով ա ղետ նե րին դի-
մա կայե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման» Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի 2005-
2015թթ. ծրագ րի (ՀԳԾ) ի րա կա նաց ման գնա հա տում ու վե րա նա յու մը1, 

(գ)  ու սում ա սի րե լու ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման տա րա ծաշր ջա նային և ազ գային 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի ու ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման փորձն ու ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ՀԳԾ ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում ձեռք բեր ված տա-
րա ծաշր ջա նային հա մա ձայ նու թյուն նե րը, 

(դ)  ո րո շե լու Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հետ-2015 շր ջա նա կային ծրագ րի ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ հա մա գոր ծակ ցու թյան ու ղ ղու թյուն նե րը, 

(ե)  սահ մա նե լու Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հետ-2015 շր ջա նա կային ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման պար բե րա կան դի տարկ ման ըն թա ցա կար գե րը, 

2. Հա մաշ խար հային հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ պե տու թյուն նե րը ևս մեկ ան գամ հաս տա-
տե ցին ի րենց պատ րաս տա կա մու թյու նն ա ռաջ նա հերթ կար գով լու ծե լու ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման և ա ղետ նե րին դի մա կայե լու կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման հետ կապ ված 
խն դիր նե րը2՝ դի տար կե լով այն կա յուն զար գաց ման և աղ քա տու թյան կր ճատ ման հա մա-
տեքս տում, և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, նե րա ռե լու այդ խն դիր նե րը բո լոր մա կար դակ-
նե րի քա ղա քա կա նու թյուն նե րում, պլան նե րում, և բյու ջե նե րում, ի նչ պես նաև հա մա պա-
տաս խան շր ջա նա կային ծրագ րե րում: 

Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր. քաղ ված դա սեր, բա ցա հայտ ված թե րու-
թյուն ներ և հե տա գա մար տահ րա վեր ներ 

3. 2005թ. Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ըն դու նու մից ի վեր դրա ի րա կա նաց ման 
վե րա բե րյալ ազ գային և տա րա ծաշր ջա նային, ի նչ պես նաև այլ հա մաշ խար հային հաշ վետ-
վու թյուն նե րից տե ղե կա նում ե նք, որ պե տու թյուն նե րը և այլ հա մա պա տաս խան շա հագր-
գիռ կող մեր ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում ա ռա ջըն թաց են գրան ցել տե ղա կան, 
ազ գային և տա րա ծաշր ջա նային մա կար դակ նե րում, ո րի ար դյուն քում ո րոշ աղետների 
դեպ քում նվա զել է մա հա ցու թյան մա կար դա կը3: 

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մը ծախ սային ա ռու մով ար դյու նա վետ ներդ րում է՝ հե տա գա 

1 A/CONF.206/6 և Corr.1, գլուխ. I, բանաձև 2:

2 Դիմակայունությունը սահմանվում է որպես «Վտանգի ենթակա հասարակության, համայնքի կամ 
համակարգերի ունակությունը դիմակայելու վտանգի հետևանքներին, դրանք կրելու, դրանց հարմարվելու 
և ժամանակին ու արդյունավետ վերականգնվելու, այդ թվում՝ իրենց հիմական կառուցվածքների 
գործառույթների պահպանման և վերականգնման միջոցով: 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk 
Reduction, Geneva, May 2009. (http://www.unisdr.org/we/inform/terminology).

3 ՀԳԾ-ում վտանգը սահմանվում է որպես «Հնարավոր վնաս պատճառող ֆիզիկական իրողություն, 
երևույթ կամ մարդկային գործունեություն, որը կարող է առաջացնել կյանքի կորուստ կամ վնասվածք, 
գույքի վնաս, սոցիալական և տնտեսական խնդիրներ կամ շրջակա միջավայրի դեգրադացիա: Վտանգները 
կարող են ներառել թաքնված հետևանքներ, որոնք հետագայում կարող են դառնալ սպառնալիք և կարող 
են լինել տարբեր ծագման. բնական (երկրաբանական, հիդրոօդերևութաբանական և կենսաբանական) 
կամ առաջացող մարդկային գործունեության արդյունքում (շրջակա միջավայրի դեգրադացիա և 
տեխնոլոգիական վտանգներ)»: 
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կո րուստ նե րից խու սա փե լու հա մար: 

Ա ղետ նե րի ռիս կի ար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը նպաս տում է պե տու թյուն նե րի կա յուն 
զար գաց մա նը: Վեր ջին ներս զար գաց րել են ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման ի րենց կա-
րո ղու թյուն նե րը: Քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ ման և գի տե-
լիք նե րի ձեռք բեր ման ու փո խա նակ ման գոր ծում կար ևոր տեղ են զբա ղեց րել ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման ռազ մա վա րա կան խորհր դատ վա կան, հա մա կարգ ման և հա մա գոր-
ծակ ցու թյան ձևա վոր ման մի ջազ գային մե խա նիզմ ե րը, ի նչ պի սիք են Ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման գլո բալ ու տա րա ծաշր ջա նային պլատ ֆորմ երն, ի նչ պես նաև մի ջազ գային 
և տա րա ծաշր ջա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան այլ հա մա պա տաս խան ֆո րում եր: Ը նդ հա-
նուր առ մամբ, Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը կար ևոր գոր ծիք է հան դի սա ցել՝ հան-
րային և հաս տա տու թե նա կան ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման, քա ղա քա կան կամ քի 
խթան ման և բո լոր մա կար դակ նե րում բազ մա թիվ շա հագր գիռ կող մե րի օ ժան դա կու թյամբ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի խթան ման և ակ տի վաց ման հա մար: 

4. Այ նու ա մե նայ նիվ, միև նույն 10 տար վա ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ղետ նե րը շա րու նա-
կա բար մեծ վնաս են հասց րել, և ար դյուն քում դրան ցից տու ժել են մար դիկ, հա մայնք ներն 
ու ե րկր նե րը: Ա ղետ նե րի ար դյուն քում, ա վե լի քան 700 հա զար մարդ զոհ վել է, 1,4 մի լի ոն՝ 
վի րա վոր վել և մոտ 23 մի լի ոն մարդ մա ցել է ա նօթ ևան: Ը նդ հա նուր առ մամբ, ա ղետ նե-
րից, այս պես թե այն պես, վնաս է կրել ա վե լի քան 1,5 մի լի արդ մարդ, ը նդ ո րում ա մե նադժ-
վար կա ցու թյան մեջ հայտն վել են կա նայք, ե րե խա նե րը և խո ցե լի ի րա վի ճակ նե րում գտն-
վող մար դիկ: Ը նդ հա նուր տն տե սա կան վնա սը կազ մել է 1,3 տրի լի ոն Ա ՄՆ դո լար: Ա վե լին, 
2008-2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում 144 մի լի ոն մարդ տե ղա հան վել է ա ղետ նե րի պատ-
ճա ռով: Ա ղետ նե րը, ո րոնք ա վե լի են սաստ կա նում կլի մայի փո փո խու թյան հետ ևան քով, և 
ո րոնց հա ճա խա կա նու թյունն ու ու ժգ նու թյու նը գնա լով մե ծա նում է, է ա կա նո րեն խո չըն դո-
տում են կա յուն զար գաց ման ա ռա ջըն թա ցին: Փաս տե րը վկա յում են, որ բո լոր ե րկր նե րում 
մարդ կանց ան պաշտ պան վա ծու թյունն ա վե լի ա րագ է մե ծա նում, քան նվա զում է խո ցե-
լի ու թյու նը4, ո րի ար դյուն քում ա ռա ջա նում են նոր ռիս կեր և կա յուն ա ճում են ա ղետ նե րի 
պատ ճա ռած վնաս նե րը տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան, մշա կու թային և 
բնա պահ պա նա կան ո լորտ նե րում՝ է ա կան ազ դե ցու թյուն թող նե լով կար ճա ժամ կետ, միջ-
նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով, հատ կա պես տե ղա կան և հա մայն քային մա-
կար դակ նե րում: Հա ճախ տե ղի ու նե ցող փոք րա մասշ տաբ և դան դաղ ա ռա ջա ցող ա ղետ-
նե րն ազ դում են մաս նա վո րա պես հա մայնք նե րի, տնային տն տե սու թյուն նե րի և փոքր ու 
մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րի վրա և ը նդ հա նուր վնաս նե րի մեջ կազ մում բարձր տո կոս: 
Բո լոր ե րկր նե րում, հատ կա պես զար գա ցող ե րկր նե րում, որ տեղ ա ղետ նե րի պատ ճա ռով 
մա հա ցու թյու նը և տն տե սա կան վնաս ներն ան հա մա չա փո րեն բարձր են, գո յու թյուն ու նեն 
հնա րա վոր թաքն ված ծախ սե րի ա վե լաց ման սպառ նա լիք և ֆի նան սա կան ու այլ պար տա-
վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մար տահ րա վեր ներ: 

5. Չա փա զանց հրա տապ և կար ևոր է կան խա տե սել, պլա նա վո րել և նվա զեց նել ա ղետ նե-
րի ռիս կը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ա վե լի ար դյու նա վետ պաշտ պա նել մարդ կանց, հա-
մայնք նե րն և ե րկր նե րը, նրանց ու նեց ված քը, ա ռող ջու թյու նը, մշա կու թային ժա ռան գու-
թյու նը, սո ցի ալ-տն տե սա կան ակ տիվն երն ու է կո հա մա կար գե րը և, այդ պի սով, հզո րաց նել 
նրանց դի մա կա յու նու թյու նը: 

6. Բո լոր մա կար դակ նե րում ան հրա ժեշտ է ծա վա լուն աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել 
նվա զեց նե լու սպառ նա լիք ներն ու խո ցե լի ու թյու նը, ո րը կն պաս տի նոր ա ղետ նե րի ռիս կի 
կանխ մա նը և ա ղետ նե րի ռիս կի ա ռա ջաց ման հան դեպ պա տաս խա նատ վու թյան սահ ման-
մա նը: Հար կա վոր է ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նել ա ղետ նե րի ռիս կի ա ռա ջաց ման 
ար մա տա կան պատ ճառ նե րին, ի նչ պի սիք են աղ քա տու թյան և ան հա վա սա րու թյան հետ-
ևանք նե րը, կլի մայի փո փո խու թյու նը և փո փո խա կա նու թյու նը, չպ լա նա վոր ված և ա րագ 
ու ր բա նի զա ցի ան, հո ղօգ տա գործ ման վատ կա ռա վա րու մը և այն պի սի հա մակց ված գոր-

4 Հյոգոյի գործողությունների ծրագրում խոցելիությունը սահմանվում է որպես «Ֆիզիկական, 
սոցիալական, տնտեսական և շրջակա միջավայրի գործոններով կամ գործընթացներով պայմանավորված 
իրավիճակ, որը մեծացնում է համայնքի վտանգների ազդեցությանը ենթարկվելու մակարդակը»: 
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ծոն ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն նե րը, հաս տա տու թե նա կան թույլ 
կա ռա վա րու մը, քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, որ տեղ հաշ վի չեն ա ռն վում ռիս կե րը, ա ղետ նե-
րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում մաս նա վոր ներդ րում ե րի հա մար կա նո նա կար գե րի և 
խրա խուս ման մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը, հա մա լիր մա տա կա րար ման ցան ցե րը, տեխ-
նո լո գի ա նե րի սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյու նը, բնա կան պա շար նե րի ան կա նոն օգ-
տա գոր ծու մը, է կո հա մա կար գե րի դեգ րա դա ցու մը, պան դե մի ա ներն ու հա մա ճա րակ նե րը: 
Ա վե լին, հար կա վոր է հզո րաց նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ար դյու նա վետ կա ռա վա-
րու մ ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և հա մընդ հա նուր մա կար դակ նե րում և զար գաց նել 
ա ղետ նե րի ար ձա գանք ման, վե րա կանգն ման և վե րա կա ռուց ման պատ րաստ վա ծու թյունն 
ու ազ գային հա մա կար գու մը: Ա նհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել ա ղետ նե րից հե տո ձեռք բեր ված 
մի ջազ գային փորձն ու մե թոդ նե րը՝ ա վե լի ար դյու նա վետ վե րա կանգն ման և վե րա կա ռուց-
ման հա մար: 

7. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հա մար հար կա վոր է կի րա ռել ա վե լի ը նդ լայն ված և 
մարդ կանց հե տաքրք րու թյուն ներն հաշ վի առ նող կան խար գե լիչ մո տե ցում: Ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե րը պետք է նե րա ռեն տա րա տե սակ վտանգ ներ և ո լորտ-
ներ և ար դյու նա վետ լի նե լու հա մար՝ լի նեն նե րա ռա կան և հա սա նե լի: Ստանձ նե լով ա ռաջ-
նոր դի, կա նո նա կար գո ղի և հա մա կար գո ղի դե րը, կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է միև նույն 
ժա մա նակ աշ խա տեն հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի, այդ թվում՝ կա նանց, 
ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մարդ կանց, աղ քատ նե րի, 
փախս տա կան նե րի, բնիկ ժո ղո վուրդ նե րի, կա մա վոր նե րի, հա մայնք նե րի մաս նա գետ նե րի 
և տա րեց նե րի հետ, և վեր ջին նե րիս ներգ րա վեն քա ղա քա կա նու թյուն նե րի, պլան նե րի և 
չա փա նիշ նե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում: Ա նհ րա ժեշտ է, որ պես զի 
հան րու թյու նը և մաս նա վոր ո լոր տի ու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ա կա դե մի ա կան, գի տա կան և հե տա զո տա կան ո լոր տի հաս տա-
տու թյուն ներն ա վե լի սեր տո րեն աշ խա տեն՝ ստեղ ծե լով հա մա գոր ծակ ցու թյան հնա րա վո-
րու թյուն ներ, ի սկ գոր ծա րար ո լոր տի կազ մա կեր պու թյուն նե րը նե րա ռեն ա ղետ նե րի ռիս կի 
հետ կապ ված խն դիր նե րն ի րենց կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րում: 

8. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծում պե տու թյուն նե րի, ազ գային և տե ղա կան իշ-
խա նու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև հա մայնք նե րի և գոր ծա րար հա սա րա կու թյան հա մար 
ան փո խա րի նե լի է մի ջազ գային, տա րա ծաշր ջա նային, են թա տա րա ծաշր ջա նային և ան-
դր սահ մա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ջակ ցու թյու նը: Ա նհ րա ժեշտ է հզո րաց նել առ կա 
մե խա նիզմ ե րն՝ ար դյու նա վետ ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու և բա րեն պաստ հա մա գոր-
ծակ ցու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Զար գա ցող ե րկր նե րին, հատ կա պես ա մե նա թույլ 
զար գա ցած ե րկր նե րին, զար գա ցող փոքր կղ զի-պե տու թյուն նե րին, ցա մա քով շր ջա պատ-
ված զար գա ցող ե րկր նե րին և աֆ րի կյան ե րկր նե րին, ի նչ պես նաև մի ջին ե կա մուտ ու նե-
ցող ե րկր նե րին, ո րոնց դի մաց ծա ռա ցել են կոնկ րետ մար տահ րա վեր ներ, ան հրա ժեշտ է 
ցու ցա բե րել հա տուկ ու շադ րու թյուն և ա ջակ ցու թյուն, որ պես զի ե րկ կողմ և բազ մա կողմ հա-
մա ձայ նու թյուն նե րի մի ջո ցով զար գաց վեն ներ քին ռե սուրս նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը, ո րն 
էլ կա պա հո վի մի ջազ գային հանձ նա ռու թյուն նե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար ան հրա ժեշտ պատ շաճ, կա յուն և պա տե հա ժամ կա րո ղու թյուն նե րի զար գա-
ցու մը, ֆի նան սա կան և տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյու նը և տեխ նո լո գի ա նե րի փո խան ցու մը: 

9. Ը նդ հա նուր առ մամբ, Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը կար ևո րա գույն ու ղ ղոր դող 
գոր ծիք է հան դի սա ցել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե րում և նպաս տել Հա-
զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ա ռա ջըն թա ցին: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ՀԳԾ ի րա կա նաց ման ըն թաց քում բա ցա հայտ վել են մի շարք խն դիր ներ՝ կապ ված ա ղետ-
նե րի ռիս կը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի վե րաց ման և գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տակ նե րի 
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ու ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի5 ձևա կերպ ման հետ, ո րն ան հրա ժեշտ է բո լոր մա կար դակ նե-
րում ա ղետ նե րի դի մա կա յու նու թյան հզո րաց ման և ի րա կա նաց ման պատ ճաշ մի ջոց նե րի 
ա պա հով ման հա մար: Այդ խն դիր նե րը ցույց են տա լիս, որ հար կա վոր է մշա կել գոր ծո ղու-
թյուն նե րի վրա հիմ ված ծրա գիր, ո րը կա ռա վա րու թյուն նե րը և հա մա պա տաս խան շա-
հագր գիռ կող մե րը կկա րո ղա նան ի րա կա նաց նել եր կուս տեք ա ջակց ման և փոխլ րաց ման 
մի ջո ցով, և ո րը կօգ նի սահ մա նել կա ռա վար ման են թա կա ա ղետ նե րի ռիսկ և կա պա հո վի 
դի մա կա յու նու թյան ամ րապնդ ման հա մար ան հրա ժեշտ ներդ րում ե րը: 

10. Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման տա սը տա րի նե րից հե տո ա ղետ-
նե րը դեռևս շա րու նա կում են խո չըն դո տել կա յուն զար գաց ման ու ղ ղու թյամբ տար վող աշ-
խա տանք նե րին:

11. Հետ-2015 զար գաց ման օ րա կար գի, զար գաց ման ֆի նան սա վոր ման, կլի մայի փո փո-
խու թյան և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման վե րա բե րյալ միջ կա ռա վա րա կան բա նակ ցու-
թյուն նե րը մի ջազ գային հան րու թյա նը ե զա կի հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ի րենց քա ղա-
քա կա նու թյուն նե րի, տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան, նպա տակ նե րի, ցու-
ցա նիշ նե րի և գնա հատ ման հա մա կար գե րի հա մա պա տաս խա նե լի ու թյան ա պա հով ման 
հա մար, ի հար կե ի րենց ման դատ նե րին հա մա հունչ6: Ի րա տե սա կան կա պե րի ա պա հո վու-
մը կն պաս տի դի մա կա յու նու թյան զար գաց ման և աղ քա տու թյան վե րաց ման հա մընդ հա-
նուր նպա տա կի ի րա գործ մա նը: 

12. Նշ վում է, որ պետք է ան դրա դառ նալ ՄԱԿ-ի 2012թ. Կա յուն զար գաց ման հա մա ժո ղո-
վի ար դյուն քում ձևա վոր ված « Մեր ե րա զած ա պա գան» հրա տապ մար տահ րա վե րին ա վե-
լի ե ռան դուն՝ դի տար կե լով այն կա յուն զար գաց ման և աղ քա տու թյան վե րաց ման հա մա-
տեքս տում և ներդ նե լով բո լոր մա կար դակ նե րում: Հա մա ժո ղո վը նաև վե րա հաս տա տում է 
Շր ջա կա մի ջա վայ րի և զար գաց ման մա սին Ռի ոյի հռ չա կագ րի բո լոր սկզ բունք նե րը7: 

13. Կլի մայի փո փո խու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի լու ծու մը, որ պես ա ղետ նե րի ռիս կի 
գոր ծոն նե րից մե կը, հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում փոխ կա պակց ված միջ կա ռա վա րա կան 
գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով ող ջա միտ և հա մա ձայ նեց ված կեր պով նվա զեց նել ա ղետ նե րի 
ռիս կն՝ ը ստ ար ժան վույն հաշ վի առ նե լով ՄԱԿ-ի Կլի մայի փո փո խու թյան մա սին շր ջա նա-
կային կոն վեն ցի այի ման դա տը8: 

14. Վե րոն շյա լի ի րա կա նաց ման և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
ան դրա դառ նալ գո յու թյուն ու նե ցող մար տահ րա վեր նե րին և նա խա պատ րաստ վել հաղ թա-
հա րե լու ա պա գա մար տահ րա վեր նե րը, ի րա կա նաց նե լով ա ղետ նե րի ռիս կի մշ տա դի տար-
կում, գնա հա տում, ը մբռ նում և այդ տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում, ա ղետ նե րի ռիս կի 
կա ռա վար ման և հա մա կարգ ման հզո րա ցում հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն նե րում 
ու ո լորտ նե րում, հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի ամ բող ջա կան և է ա կան մաս-
նակ ցու թյան ա պա հո վում հա մա պա տաս խան մա կար դակ նե րում, ներդ րում եր մարդ կանց, 
հա մայնք նե րի և պե տու թյուն նե րի տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան, մշա-
կու թային և կր թա կան դի մա կա յու նու թյան հզո րաց ման մեջ, ի նչ պես նաև շր ջա կա մի ջա-

5 Հյոգոյի գործողությունների 2005 -2015թթ. ծրագրի գերակա ուղղություններն են՝ (1) երաշխավորել, որ 
աղետների ռիսկի նվազեցումը պետական և տեղական նշանակության գերակա ուղղություն է և գտնվում 
է ամուր հաստատութենական հիմքերի վրա, (2) բացահայտել, գնահատել և վերահսկել աղետների ռիսկը, 
ինչպես նաև ամրապնդել վաղ ազդարարման համակարգը, (3) օգտագործել գիտելիքը, կրթությունը և 
նորարարությունը բոլոր մակարդակներում անվտանգության և դիմակայման մշակույթ ձևավորելու համար, 
(4) նվազեցնել ռիսկի հիմարար գործոնները, (5) բարձրացնել աղետներին արդյունավետ արձագանքելու 
պատրաստվածությունը բոլոր մակարդակներում։

6 A/RES/66/288, հավելված

7 ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի և զարգացման կոնֆերանսի հաշվետվություն, Ռիո դե Ժանեյրո, 1-14 
հունիս, 1992թ., կոնֆերանսի ժամանակ ընդունված բանաձև I (ՄԱԿ-ի տպագրություն, գլուխ I, N: E 93.1.8 
և համապատասխան ուղղումեր), որոշում 1, հավելված I.

8 Սույն ծրագրում նշված կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրները մում են ՄԱԿ-ի Կլիմայի 
փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի սահմաններում՝ Կոնվենցիայի անդամ պետությունների 
լիազորության տակ:
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վայ րի պահ պա նու թյան ո լոր տում, այդ թվում տեխ նո լո գի ա նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի 
մի ջո ցով, տա րա տե սակ վտանգ նե րի հա մար նա խա տես ված վաղ ազ դա րար ման հա մա-
կար գե րի, պատ րաստ վա ծու թյան, ար ձա գանք ման, վե րա կանգն ման և վե րա կա ռուց ման 
հզո րա ցում: Ազ գային ջան քե րը և կա րո ղու թյուն նե րը լրաց նե լու նպա տա կով հար կա վոր է 
զար գաց նել մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը զար գա ցած ու զար գա ցող ե րկր նե րի ու 
պե տու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև: 

15. Սույն ծրա գի րը վե րա բե րում է բնա կան կամ տեխ նա ծին վտան գա վոր եր ևույթ նե րից 
ա ռա ջա ցող փոք րա ծա վալ և մե ծա ծա վալ, հա ճա խա կի և հազ վա դեպ, հան կար ծա կի և 
դան դաղ ա ռա ջա ցող ա ղետ նե րին, ի նչ պես նաև բնա պահ պա նա կան, տեխ նո լո գի ա կան 
և կեն սա բա նա կան վտանգ նե րին և ռիս կե րին: Ծրագ րի նպա տակն է ներդ նել ա ղետ նե-
րի ռիս կի կա ռա վա րու մը զար գաց ման ո լոր տի բո լոր մա կար դակ նե րում, ի նչ պես նաև այդ 
ո լոր տի տար բեր հատ ված նե րի միջև: 

II. Ա կն կալ վող վերջ նա կան ար դյուն քը և նպա տա կը 

16. Չնա յած դի մա կա յու նու թյան հզո րաց ման և կո րուստ նե րի ու վնաս նե րի կր ճատ ման 
ո լոր տում գրանց ված ո րո շա կի ա ռա ջըն թա ցին, ա ղետ նե րի ռիս կի է ա կան նվա զեց ման 
գոր ծըն թա ցը պա հան ջում է հաս տա տա կա մու թյուն, հա մա ռու թյուն և ա վե լի մեծ ու շադ րու-
թյուն մարդ կանց և նրանց ա ռող ջու թյան ու կյան քի պայ ման նե րի նկատ մամբ և, ի հար կե, 
հետ ևո ղա կա նու թյուն: Շա րու նա կե լով Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը, սույն ծրա գի-
րը հա ջորդ 15 տա րի նե րի ըն թաց քում նպա տակ ու նի հաս նե լու հետ ևյալ ար դյուն քի.

Ա ղետ նե րի ռիս կի և կյան քի, ապ րուս տի և ա ռող ջու թյան, ի նչ պես նաև մարդ
կանց, ձեռ նար կու թյուն նե րի, հա մայնք նե րի և պե տու թյուն նե րի տն տե սա կան, 
ֆի զի կա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային և բնա պահ պա նա կան ակ տիվ ե րի 
կո րուստ նե րի է ա կան նվա զե ցում: 

 Վե րոն շյալ ար դյուն քին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է բո լոր պե տու թյուն նե րի քա ղա-
քա կան մեծ հանձ նա ռու թյունն ու ներգ րավ վա ծու թյու նը բո լոր մա կար դակ նե րում թե՛ սույն 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման, թե՛ գնա հատ ման և թե՛ բա րեն պաստ մի ջա վայր ստեղ ծե լու գոր-
ծըն թաց նե րում:

17. Վերջ նա կան ար դյուն քի նվաճ ման հա մար հար կա վոր է ի րա գոր ծել հետ ևյալ նպա տա-
կը՝ 

 Կան խել նոր և նվա զեց նել առ կա ա ղետ նե րի ռիս կը ին տեգր ված և մի աս նա կան 
տն տե սա կան, կա ռուց ված քային, ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա
կան, մշա կու թային, կր թա կան, բնա պահ պա նա կան, տեխ նո լո գի ա կան, քա ղա
քա կան և ի նս տի տու ցի ո նալ գոր ծիք նե րի կի րառ ման մի ջո ցով, ո րոնք օգ նում են 
կան խել և նվա զեց նել վտանգ նե րի սպառ նա լիքն ու խո ցե լի ու թյունն ա ղետ նե րի 
նկատ մամբ, ի նչ պես նաև հզո րաց նել ար ձա գանք ման ու վե րա կանգն ման պատ
րաստ վա ծու թյու նը՝ այդ պի սով ի սկ ամ րապն դե լով դի մա կա յու նու թյու նը: 

Այս նպա տա կի ի րա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ է զար գա ցող պե տու թյուն նե րի, հատ-
կա պես ա մե նա քիչ զար գա ցած ե րկր նե րի, զար գա ցող փոքր կղ զի-պե տու թյուն նե րի, ցա մա-
քով շր ջա պատ ված զար գա ցող ե րկր նե րի և աֆ րի կյան ե րկր նե րի, ի նչ պես նաև կոնկ րետ 
մար տահ րա վեր նե րի ա ռաջ կանգ նած մի ջին ե կա մուտ ու նե ցող ե րկր նե րի կա րո ղու թյուն-
նե րի զար գա ցու մը: Սա նշա նա կում է նաև մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով 
ա ջակ ցու թյան ձեռք բե րում՝ ի րենց ազ գային ա ռաջ նա հերթ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար: 

18. Սույն ծրագ րի վերջ նա կան ար դյուն քի և նպա տա կի ի րա գործ ման հա մընդ հա նուր 
ա ռա ջըն թա ցը գնա հա տե լու հա մար ըն դուն վել են յոթ հա մընդ հա նուր թի րախ ներ: Այս թի-
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րախ նե րի գնա հա տում ի րա կա նաց վե լու է հա մընդ հա նուր մա կար դա կով և մշակ վե լու են 
հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ ներ: 

Ազ գային թի րախ նե րը և ցու ցա նիշ նե րը կն պաս տեն սույն ծրագ րի վերջ նա կան ար դյուն քի 
և նպա տա կի ի րա գործ մա նը: 

Յոթ հա մընդ հա նուր թի րախ ներն ե ն՝ 

(ա)  մինչև 2030թ. է ա կա նո րեն նվա զեց նել հա մընդ հա նուր մա հա ցու թյու նն ա ղետ նե-
րից, հա մընդ հա նուր մա հա ցու թյան մի ջի ն ցու ցա նի շը 2020-2030թթ. նվա զեց նե-
լով 100 հա զա րով՝ 2005 -2015թթ. հա մե մա տու թյամբ,

(բ)  մինչև 2030թ. է ա կա նո րեն նվա զեց նել տու ժած մարդ կանց թի վը հա մընդ հա նուր 
մա կար դա կով, հա մընդ հա նուր մի ջին ցու ցա նի շը 2020-2030թթ. նվա զեց նե լով 
100 հա զա րով՝ 2005 -2015թթ. հա մե մա տու թյամբ9,

(գ)  մինչև 2030թ. նվա զեց նել ա ղետ նե րի պատ ճա ռած ու ղ ղա կի տն տե սա կան վնա սը՝ 
հա մաշ խար հային հա մա խառն ներ քին ար դյուն քի (Հ ՆԱ) նկատ մամբ,

(դ)  մինչև 2030թ. է ա կա նո րեն կր ճա տել կար ևոր նշա նա կու թյան են թա կա ռուց վածք-
նե րին ա ղետ նե րի պատ ճա ռած վնա սը և հիմ ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, այդ 
թվում ա ռող ջա պա հա կան և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տան քի խա-
փա նու մը, ո րը, այլ մի ջո ցա ռում ե րի հետ մեկ տեղ, կի րա կա նաց վի դի մա կա յու նու-
թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով,

(ե)  մինչև 2020թ. է ա կա նո րեն ա վե լաց նել ազ գային և տե ղա կան ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման ռազ մա վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րկր նե րի թի վը,

(զ)  մինչև 2030թ. զար գա ցող ե րկր նե րում է ա կա նո րեն հզո րաց նել մի ջազ գային հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ պատ շաճ և կա յուն ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով հա մալ րե լու սույն 
ծրագ րի ի րա գործ ման ազ գային ջան քե րը, 

(է)  մինչև 2030թ. է ա կա նո րեն մե ծաց նել տա րա տե սակ վտանգ նե րի հա մար նա խա-
տես ված վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րի թի վը և հա սա նե լի ու թյու նը, ի նչ պես 
նաև ա ղետ նե րի ռիս կի մա սին տե ղե կատ վու թյան և գնա հա տում ե րի հա սա նե լի-
ու թյու նը բնակ չու թյա նը:

III. Ո ւղ ղոր դիչ սկզ բունք նե րը

19. Ել նե լով «Ա ռա վել ան վտանգ աշ խար հի` բնա կան ա ղետ նե րի կանխ ման, դրանց պատ-
րաստ լի նե լու և դրանց նվա զեց ման մա սին ու ղե նիշ նե րը» Յո կո հա մայի ռազ մա վա րու-
թյու նից և դրա գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րից10, ի նչ պես նաև Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րից՝ սույն ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը կուղ ղոր դեն ստորև ներ կա յաց ված սկզ բունք նե րը, 
որ տեղ հաշ վի են ա ռն ված ազ գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու ներ քին օ րենք նե րը, 
ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խա նու թյու նը ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե-
րին ու հանձ նա ռու թյուն նե րին: 

(ա)  Յու րա քան չյուր պե տու թյուն ու նի ա ղետ նե րի ռիս կի կանխ ման և նվա զեց ման 
ա ռաջ նային պար տա վո րու թյուն, ո րն ի րա կա նաց վում է, ի լրում այլ մի ջո ցա ռում-
նե րի, մի ջազ գային, տա րա ծաշր ջա նային, են թա տա րա ծաշր ջա նային, ան դր սահ-
մա նային և ե րկ կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զե ցում ը նդ հա նուր մտա հո գու թյան ա ռար կա է բո լոր պե տու թյուն նե րի հա մար, և 

9 Համաժողովի կողմից հաստատված հետ-Սենդայի աշխատանքների համար կիրականացվի տուժած 
մարդկանց դասակարգում:

10  A/CONF.172/9, գլուխ I, բանաձև 1, հավելված I.
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ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
բա րե լա վում ու ի րա կա նա ցու մը զար գա ցող պե տու թյուն նե րում` ի րենց պայ ման-
նե րին և կա րո ղու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, կա րե լի է զար գաց նել կա յուն 
մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով: 

(բ)  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ի րա կա նաց ման պար տա վո րու թյուն նե րը պետք է 
կիս վեն կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի և հա մա պա տաս խան ազ գային իշ-
խա նու թյուն նե րի, ո լորտ նե րի և շա հագր գիռ դե րա կա տար նե րի միջև՝ տվյալ ե րկ-
րի ներ քին պայ ման նե րին և կա ռա վար ման հա մա կար գին հա մա հունչ: 

(գ)  Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման նպա տակն է պաշտ պա նել մարդ կանց և նրանց 
ու նեց ված քը, ա ռող ջու թյու նը, ապ րուս տը և ար տադ րա կան, ի նչ պես նաև մշա կու-
թային ու բնա պահ պա նա կան ակ տիվն ե րը՝ միև նույն ժա մա նակ խրա խու սե լով և 
պաշտ պա նե լով մար դու բո լոր ի րա վունք ներն, այդ թվում նաև՝ զար գաց ման ի րա-
վուն քը: 

(դ)  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մը են թադ րում է ամ բողջ հա սա րա կու թյան ներգ րավ-
վա ծու թյունն ու գոր ծըն կե րու թյու նը: Այն նաև պա հան ջում է Ա ՌՆ գոր ծըն թաց նե-
րում մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծում, ո րը կա պա հո վի մարդ-
կանց նե րա ռա կան, հա սա նե լի և ոչ խտ րա կան մաս նակ ցու թյու նը՝ հա տուկ ու շադ-
րու թյուն դարձ նե լով ա ղետ նե րից ան հա մե մատ ա վե լի շատ տու ժած նե րին, հատ-
կա պես ա մե նաաղ քատ նե րին: Գեն դե րային, տա րի քային, հաշ ման դա մու թյան և 
մշա կու թային հար ցե րը պետք է նե րառ վեն բո լոր քա ղա քա կա նու թյուն նե րում և 
գոր ծե լա կեր պե րում: Այս ա ռու մով, պետք է խրա խու սել կա նանց և ե րի տա սարդ-
նե րի կող մից գոր ծըն թաց նե րի ա ռաջ նոր դու մը, և պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել քա ղա քա ցի նե րի կազ մա կերպ ված կա մա վո րա կան աշ խա տանք նե րի 
զար գաց մա նը: 

(ե)  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և կա ռա վար ման հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա-
կարգ ման մե խա նիզմ ե րի առ կա յու թյուն ո լորտ նե րի ներ սում, դրանց միջև ու բո-
լոր մա կար դակ նե րում հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ դե րա կա տար նե րի հետ 
աշ խա տե լու հա մար, ի նչ պես նաև ան հրա ժեշտ է գոր ծա դիր և օ րենս դիր բո լոր 
պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի լի ա կա տար ներգ րավ վա ծու թյու նն ազ գային և 
տե ղա կան մա կար դակ նե րում ու պար տա կա նու թյուն նե րի հս տակ բաշ խու մը հան-
րային և մաս նա վոր շա հագր գիռ դե րա կա տար նե րի, գոր ծա րար նե րի և ա կա դե-
մի ա կան հաս տա տու թյուն նե րի միջև, ո րը կն պաս տի փո խօգ նու թյան, գոր ծըն կե-
րու թյան և փոխլ րաց ման բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը դե րե րի կա տար-
ման, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և հետ ևո ղա կա նու թյան գոր ծըն թաց նե րում: 

(զ)  Թեև ազ գային կա ռա վա րու թյուն նե րի՝ ու ղ ղոր դո ղի և հա մա կար գո ղի դե րը մում 
է չա փա զանց կար ևոր, այ նու ա մե նայ նիվ, ան հրա ժեշտ է հնա րա վո րու թյուն ներ 
ստեղ ծել տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին և հա մայնք նե րին ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե րում ներգ րա վե լու հա մար, ո րը հնա րա վոր է ի րա կա-
նաց նել, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ի լրում այլ գոր ծա ռույթ նե րի, ռե սուրս նե րի, 
խրա խուս ման մի ջոց նե րի տրա մադր ման և ո րո շում ե րի կա յաց ման պա տաս խա-
նատ վու թյան ա պա կենտ րո նաց ման մի ջո ցով: 

(է)  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է կի րա ռել 
այն պի սի մո տե ցում, որ տեղ հաշ վի են ա ռն ված բո լոր տա րա տե սակ վտանգ նե րը 
և ո րո շում ե րի կա յաց ման ժա մա նակ նե րառ ված է ռիս կի մա սին տե ղե կատ վու-
թյուն՝ հիմ ված ը ստ սե ռի, տա րի քի և հաշ ման դա մու թյան խմ բա վոր ված թա փան-
ցիկ տվյալ նե րի վրա: Ռիս կի մա սին տվյալ նե րը պետք է լի նեն հեշտ հա սա նե լի, 
թար մաց ված, հաս կա նա լի, գի տա կա նո րեն հիմ ա վոր ված, ոչ զգա յուն և լրաց-
ված ա վան դա կան գի տե լիք նե րով: 
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(ը)  Քա ղա քա կա նու թյուն նե րի, պլան նե րի, գոր ծե լա կեր պե րի և մե խա նիզմ ե րի մշա-
կու մը, զար գա ցու մը և կի րա ռու մը պետք է ամ բող ջա կան լի նեն կա յուն զար գաց-
ման, պա րե նի ան վտան գու թյան ա պա հով ման, կլի մայի և փո փո խա կա նու թյան, 
շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն-
թաց նե րում: 

(թ)  Թեև ա ղետ նե րի վտան գը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը կա րող են լի նել տե ղա-
կան, տա րա ծաշր ջա նային կամ հա մընդ հա նուր բնույ թի, ա ղետ նե րի ռիս կի գոր-
ծոն ներն ու նեն տե ղա կան և կոնկ րետ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք ան հրա-
ժեշտ է հաս կա նալ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծո ղու թյուն ներ սահ մա նե լու 
հա մար: 

(ժ)  Ա ղետ նե րի ռիս կի գոր ծոն նե րի վե րա ցու մը հան րային և մաս նա վոր ներդ րում ե րի 
մի ջո ցով ծախ սային ա ռու մով ա վե լի ար դյու նա վետ է, քան ա ղե տից հե տո ար ձա-
գան քում ու վե րա կանգ նու մը, և այն նպաս տում է կա յուն զար գաց ման ա պա հով-
մա նը: 

(ի)  Ա ղե տից հե տո վե րա կանգն ման և վե րա կա ռուց ման փու լում չա փա զանց կար ևոր 
է կան խել և նվա զեց նել ա ղետ նե րի ռիս կը, ո րը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել ա վե լի 
ար դյու նա վետ վե րա կա ռուց ման և ա ղետ նե րի ռիս կի մա սին հան րային ի րա զեկ-
վա ծու թյան և գի տե լիք նե րի մա կար դա կի բարձ րաց ման շնոր հիվ: 

(լ)  Ա ղետ նե րի ռիս կի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նի ար դյու նա վետ և, ը ստ է ու թյան, գլո բալ գոր ծըն կե րու թյան ու մի ջազ գային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գա ցու մը, այդ թվում՝ զար գա ցած պե տու թյուն նե րի 
կող մից այլ պե տու թյուն նե րի զար գաց մանն ու ղղ ված ա ջակ ցու թյան ի րա կա նա-
ցու մը: 

(խ)  Զար գա ցող ե րկր նե րին, հատ կա պես ա մե նա թույլ զար գա ցած ե րկր նե րին, զար-
գա ցող փոքր-կղ զի պե տու թյուն նե րին, ցա մա քով շր ջա պատ ված զար գա ցող 
ե րկր նե րին և աֆ րի կյան ե րկր նե րին, ի նչ պես նաև մի ջին ե կա մուտ ու նե ցող ե րկր-
նե րին, ո րոնց դի մաց ծա ռա ցած են կոնկ րետ մար տահ րա վեր ներ, ան հրա ժեշտ է 
հա մա պա տաս խան պատ շաճ, կա յուն և պա տե հա ժամ ա ջակ ցու թյան տրա մադ-
րում զար գա ցած ե րկր նե րի և գոր ծըն կեր նե րի կող մից, ին չը հնա րա վոր է ի րա կա-
նաց նել ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի, տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման և կա րո ղու-
թյուն նե րի զար գաց ման մի ջո ցով, ո րոնք կհար մա րեց վեն նշ ված ե րկր նե րի կող-
մից սահ ման ված կա րիք նե րին և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րին: 

IV. Գոր ծու նե ու թյան գե րա կա ու ղ ղու թյուն նե րը

20. Հաշ վի առ նե լով Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման փոր ձը՝ ա կն-
կալ վող վերջ նա կան ար դյուն քի և նպա տա կի ի րա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ է նպա-
տա կաուղղ ված գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել ո լորտ նե րի ներ սում և դրանց միջև տե ղա կան, 
ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ մա կար դակ նե րում ստորև ներ կա յաց ված չորս 
գե րա կա ու ղ ղու թյուն նե րով՝ 

1.  ա ղետ նե րի ռիս կի գի տակ ցում, 

2. ա ղետ նե րի ռիս կի պե տա կան կա ռա վար ման ու ժե ղա ցում ա ղետ նե րի ռիս կի հաղ-
թա հար ման հա մար, 

3. ներդ րում ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում դի մա կա յու նու թյան հզո րաց-
ման հա մար, 

4.  ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան ամ րապն դում՝ ար դյու նա վետ ար ձա գան քում և 
ա վե լի ար դյու նա վետ վե րա կանգ նում ու վե րա կա ռու ցում ա պա հո վե լու հա մար: 



15

21. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե րում պե տու թյուն նե րը, տա րա ծաշր ջա-
նային և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և այլ հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ 
դե րա կա տար ներ պետք է հաշ վի առ նեն նշ ված չորս ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից յու րա-
քան չյու րում ամ րագր ված հիմ ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը և ի րա կա նաց նեն դրանք ը ստ 
ան հրա ժեշ տու թյան և ի րենց կա րո ղու թյուն նե րին ու ազ գային օ րենք նե րին ու կա նո նա կար-
գե րին հա մա հունչ: 

22. Ա ճող գլո բալ փո խա դարձ կախ վա ծու թյան և ար դյու նա վետ մի ջազ գային հա մա գոր-
ծակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել բա րեն պաստ մի ջազ գային մի ջա վայր և դրա 
ի րա կա նաց ման մի ջոց ներ, ին չը կն պաս տի բո լոր մա կար դակ նե րում ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և խրա խուս ման մի ջոց նե րի 
զար գաց մա նը, հատ կա պես զար գա ցող ե րկր նե րում: 

 Գե րա կա ու ղ ղու թյուն 1. Ա ղետ նե րի ռիս կի գի տակ ցում

23. Ա ղետ նե րի վտանգ նի հաղ թա հար մա նը վե րա բե րող քա ղա քա կա նու թյուն ներ և գոր-
ծո ղու թյուն նե րի պլան մշա կե լիս պետք է հաշ վի առ նել ա ղետ նե րի ռիս կի բո լոր բա ղադ-
րիչ նե րը՝ խո ցե լի ու թյու նը, կա րո ղու թյուն նե րը, մարդ կանց և ակ տիվն ե րի խո ցե լի ու թյու նը 
սպառ նա լիք նե րի հան դեպ, վտանգ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, և շր ջա կա մի ջա-
վայ րի խն դիր նե րը: Նման գի տե լիք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել նա խաա ղե տային ռիս կի 
գնա հատ ման, կան խար գել ման և մեղ մաց ման, ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի ար դյու նա վետ ար-
ձա գանք ման և պատ շաճ պատ րաստ վա ծու թյան ա պա հով ման հա մար: 

Ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ ներ 

24. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է. 

(ա)  Խրա խու սել հա մա պա տաս խան տվյալ նե րի և գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քագ րու մը, վեր լու ծու մը, կա ռա վա րու մը և կի րա ռու մը: Ա պա հո վել տվյալ նե-
րի բաշ խու մ՝ ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան հաշ վի առ նե լով օգ տա տե րե րի տար բեր 
բնույ թի կա րիք նե րը: 

(բ)  Խրա խու սել ե լա կե տային տվյալ նե րի կի րա ռում ու ամ րապն դու մը, և պար բե րա-
բար գնա հա տել ա ղետ նե րի ռիս կը, խո ցե լի ու թյու նը, կա րո ղու թյուն նե րը, սպառ-
նա լիք նե րը, վտանգ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դրանց հնա րա վոր հա-
ջոր դա կան ազ դե ցու թյու նն է կո հա մա կար գե րի վրա, ո րը պետք է ի րա կա նաց վի 
հա մա պա տաս խան սո ցի ա լա կան, տա րա ծա կան և ազ գային հան գա մանք նե րին 
հա մա հունչ: 

(գ)  Ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան մշա կել, պար բե րա բար թար մաց նել և ո րո շում կա յաց-
նող նե րին, ը նդ հա նուր հան րու թյա նը և ա ղետ նե րի ռիս կի սպառ նա լի քի տակ 
գտն վող հա մայնք նե րին տրա մադ րել ա ղետ նե րի ռիս կի մա սին տե ղայ նաց ված 
տե ղե կատ վու թյուն, այդ թվում՝ ռիս կի քար տեզ ներ, և հնա րա վո րու թյան դեպ քում, 
կի րա ռել կոնկ րետ տե ղան քին վե րա բե րող տա րա ծա կան տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գի ա: 

(դ)  Կա նո նա վոր կեր պով գնա հա տել, ար ձա նագ րել, տե ղե կաց նել և հան րու թյա նը 
տրա մադ րել տե ղե կու թյուն ներ ա ղետ նե րի վնաս նե րի մա սին և վեր լու ծել դրանց 
ազ դե ցու թյու նը տն տե սու թյան, սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան, կր թա կան, 
բնա պահ պա նա կան և մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո լորտ նե րի վրա, այդ տե-
ղե կատ վու թյու նը, ը ստ հնա րա վո րու թյան պետք է լի նի կոնկ րետ վտանգ նե րի 
սպառ նա լի քի և խո ցե լի ու թյան հա մա տեքս տում: 

(ե)  Վտանգ նե րի սպառ նա լի քի, խո ցե լի ու թյան, ռիս կի, ա ղետ նե րի և վնաս նե րի մա-
սին ոչ խտ րա կան տե ղե կատ վու թյու նը, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, դարձ նել հա սա-
նե լի և մատ չե լի: 
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(զ)  Վս տա հե լի տվյալ նե րը դարձ նել հա սա նե լի, կի րա ռել տա րա ծա կան և ի րա վի ճա-
կային տե ղե կատ վու թյուն, այդ թվում նաև աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գե րը, և օգ տա գոր ծել տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի նո րա րա րու թյուն նե րը՝ չա փո րոշ ման գոր ծիք նե րը և տվյալ նե րի հա-
վա քագր ման, վեր լու ծու թյան ու տա րած ման գոր ծըն թաց նե րը զար գաց նե լու նպա-
տա կով:

(է)  Հարս տաց նել բո լոր մա կար դակ նե րի պե տա կան պաշ տո նյա նե րի, քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կու թյան, հա մայնք նե րի և կա մա վոր նե րի, ի նչ պես նաև մաս նա վոր 
ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գի տե լիք նե րը՝ նրանց հետ կի սե լով առ կա փոր ձը, 
քաղ ված դա սե րը, լա վա գույն գոր ծե լա կեր պի օ րի նակ նե րը, ան ցկաց նել ա ղետ նե-
րի ռիս կի նվա զեց ման դա սըն թաց ներ, այդ թվում՝ կի րա ռե լով վե րա պատ րաստ-
ման և կր թա կան առ կա մե խա նիզմ երն ու գոր ծըն կե րային ու սուց ման մե թոդ նե րը: 

(ը)  Խրա խու սել և բա րե լա վել գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան ո լորտ նե րի, այլ շա-
հագր գիռ դե րա կա տար նե րի և քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի միջև ե րկ խո սու-
թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա ստեղ ծել գի տու-
թյուն-քա ղա քա կա նու թյուն կա պը, ո րն էլ կա պա հո վի ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա-
վար ման ո լոր տում ար դյու նա վետ ո րո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը: 

(թ)  Ա պա հո վել ա վան դա կան և տե ղա կան գի տե լիք նե րի ու գոր ծե լա կեր պի կի րա ռու-
մը, ո րը կլ րաց նի ա ղետ նե րի ռիս կի գնա հատ ման, ի նչ պես նաև քա ղա քա կա նու-
թյուն նե րի, ռազ մա վա րու թյուն նե րի, պլան նե րի և ծրագ րե րի մշակ ման ու ի րա կա-
նաց ման գի տա կան ի մա ցու թյու նը: Այս գոր ծըն թացն հար կա վոր է ի րա կա նաց նել՝ 
ա պա հո վե լով ո լորտ նե րի միջև հա մա պա տաս խան կապ և հար մա րեց նե լով գոր-
ծըն թա ցը կոնկ րետ տե ղանք նե րի պա հանջ նե րին և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րին: 

(ժ)  Զար գաց նել տեխ նի կա կան և գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ո րը հնա րա վո րու-
թյուն կտա օ գտ վել առ կա գի տե լիք նե րից և լրաց նել այն, ի նչ պես նաև մշա կել և 
կի րա ռել ա ղետ նե րի ռիս կի, խո ցե լի ու թյան և բո լոր տե սա կի վտանգ նե րի սպառ-
նա լի քի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյուն ներ ու մո դել ներ: 

(ի)  Խրա խու սել եր կա րա ժամ կետ ներդ րում ե րը՝ նո րա րա րու թյան ու տեխ նո լո գի ա-
նե րի զար գաց ման, ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման ո լոր տում հե-
տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա վեր-
լու ծել տեղ գտած թե րու թյուն նե րը, խո չըն դոտ նե րը, փո խա դարձ կախ վա ծու թյան 
հար ցե րը, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, կր թա կան և բնա պահ պա-
նա կան մար տահ րա վեր ներն ու ա ղետ նե րի ռիս կը: 

(լ)  Խթա նել ա ղետ նե րի ռիս կի ի մա ցու թյան, այդ թվում՝ ա ղետ նե րի կան խար գել ման, 
մեղ մաց ման, պատ րաստ վա ծու թյան, ար ձա գանք ման, և վե րա կանգն ման հար ցե-
րի նե րա ռու մը պաշ տո նա կան և ոչ պոշ տո նա կան կր թու թյան, ի նչ պես նաև քա-
ղա քա ցի ա կան կր թու թյան բո լոր մա կար դակ նե րում ու մաս նա գի տա կան ու սուց-
ման և վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րում: 

(խ)  Խրա խու սել հա մա պա տաս խան ազ գային ռազ մա վա րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու-
մը քա րո զար շավն ե րի, սո ցի ա լա կան լրատ վա մի ջոց նե րի և հա մայնք նե րի հա-
մախմբ ման մի ջո ցով և հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ լսա րան նե րի կա րիք ներ՝ ա ղետ-
նե րի ռիս կի նվա զեց ման, այդ թվում՝ ա ղետ նե րի ռիս կի մա սին տե ղե կատ վու թյան 
ու ի մա ցու թյան հան րային կր թու թյան բա րե լավ ման և ի րա զեկ ման բարձ րաց ման 
նպա տա կով: 

(ծ)  Կի րա ռել ռիս կի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի (խո ցե լի ու թյուն, կա րո ղու թյուն, մարդ-
կանց, հա մայնք նե րի, ե րկր նե րի և ակ տիվն ե րի խո ցե լի ու թյու նը սպառ նա լիք նե րի 
հան դեպ, վտանգ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ) մա սին տե ղե կատ վու թյու նն՝ 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման և ի րա կա նաց-
ման հա մար: 



17

(կ)  Բա րե լա վել մարդ կանց միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տե ղա կան մա կար դա կում՝ 
հա մայն քա նպաստ և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով ա ղետ-
նե րի ռիս կի մա սին տե ղե կատ վու թյան տա րած ման հա մար:

 Հա մընդ հա նուր և տա րա ծաշր ջա նային մա կար դակ ներ 

25. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

(ա)  Բա րե լա վել ա ղետ նե րի վնա սի, հա մա պա տաս խան տվյալ նե րի և վի ճա կագ րու-
թյան ար ձա նագր ման և փո խա նակ ման, ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի ռիս կի մո դե-
լա վոր ման, գնա հատ ման, քար տե զագր ման, մշ տա դի տարկ ման և տա րա տե սակ 
վտանգ նե րի հա մար նա խա տես ված վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րի զար-
գաց ման գի տա կան մե թո դա բա նու թյուն նե րի և գոր ծիք նե րի մշա կում ու տա րա-
ծու մը: 

(բ)  Խրա խու սել տա րա տե սակ վտանգ ներ նե րա ռող ա ղետ նե րի ռիս կի ո լոր տում հա-
մա պար փակ ու սում ա սի րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը և տա րա ծաշր ջա նային 
ա ղետ նե րի ռիս կի գնա հա տում ե րի և քար տեզ նե րի, այդ թվում կլի մայի փո փո-
խու թյան սցե նար նե րի մշա կու մը: 

(գ)  Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան, այդ թվում տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման 
մի ջո ցով ա ջակ ցել և բա րե լա վել ճշգրիտ տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան և, ը ստ 
ան հրա ժեշ տու թյան, նաև հա ղոր դակց ման և ե րկ րա բա նա կան տեխ նո լո գի ա նե-
րի և ծա ռա յույ թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, փո խա նա կում ու օգ տա գոր ծու մը: 
Շա հա գոր ծել և հզո րաց նել ե րկ րի և կլի մայի հե ռա կա ռա վար վող հե տա զո տու-
թյուն նե րը: Ազ գային օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան և ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան 
հզո րաց նել լրատ վա մի ջոց նե րի, այդ թվում սո ցի ա լա կան և ա վան դա կան լրատ-
վա մի ջոց նե րի, ծա վա լուն տվյալ նե րի փո խա նակ ման և բջ ջային հե ռա խոս նե րի 
ցան ցե րի շա հա գոր ծու մը, ո րը կն պաս տի ա ղետ նե րի ռիս կի մա սին ար դյու նա վետ 
հա ղոր դակ ցու թյան ի րա կա նաց մա նը: 

(դ)  Խթա նել գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան, ա կա դե մի ա կան և մաս նա վոր ո լորտ նե-
րի միջև գոր ծըն կե րու թյու նը, ո րը հնա րա վո րու թյան կտա ձեռք բե րել լա վա գույն 
փոր ձը և տա րա ծել այն մի ջազ գային հա մայն քում: 

(ե)  Ա ջակ ցել տե ղա կան, ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և հա մընդ հա նուր հեշտ կի-
րա ռե լի հա մա կար գե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք կօգ տա գործ վեն 
լա վա գույն փոր ձի, ծախ սային ա ռու մով ար դյու նա վետ և հեշտ կի րա ռե լի ա ղետ-
նե րի ռիս կի նվա զեց ման տեխ նո լո գի ա նե րի, ի նչ պես նաև քա ղա քա կա նու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում քաղ ված դա սե րի և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման հա մար: 

(զ)  Մշա կել քա րո զար շավն եր, որ պես հան րային ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման 
և ու սուց ման հա մընդ հա նուր և տա րա ծաշր ջա նային ար դյու նա վետ գոր ծիք ներ՝ 
հիմ վե լով ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող գոր ծիք նե րի վրա (օ րի նակ՝ « Մեկ մի լի ոն 
ան վտանգ դպ րոց ներ և հի վան դա նոց ներ» նա խա ձեռ նու թյու նը, « Դարձ նենք քա-
ղաք նե րը դի մա կա յուն. իմ քա ղա քը պատ րաստ վում է» քա րո զար շա վը, Մի ա վոր-
ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ա ղետ նե րի նվա զեց ման Սա սա կա վայի պարգ-
ևատ րու մը և Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ա ղետ նե րի նվա զեց ման 
մի ջազ գային օ րը, ո րը նշ վում է տա րե կան կտր ված քով): Վե րոն շյալ գոր ծիք նե րի 
զար գա ցու մը կն պաս տի ա ղետ նե րի կան խար գել ման, դի մա կա յու նու թյան հզո-
րաց ման և պա տաս խա նատ վու թյան ձևա վոր ման մշա կույ թի ստեղծ մա նը, կա-
ջակ ցի ա ղետ նե րի ռիս կի ը մբռն մա նը, փո խա դարձ ու սուց մա նը և փոր ձի փո խա-
նակ մա նը: Խրա խու սել նաև հան րային և մաս նա վոր ո լորտ նե րի շա հագր գիռ դե-
րա կա տար նե րին ակ տի վո րեն ը նդ գրկ վե լու նմա նա տիպ նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում և մշա կե լու նոր ծրագ րեր՝ տե ղա կան, ազ գային, 
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տա րա ծաշր ջա նային և հա մընդ հա նուր մա կար դակ նե րում ի րա կա նաց նե լու հա-
մար: 

(է)  Հզո րաց նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ու ղ ղու թյամբ տար վող գի տա կան և 
տեխ նի կա կան աշ խա տանք նե րը, ո րը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել հա մա կար գե-
լով բո լոր մա կար դակ նե րում և տա րա ծաշր ջան նե րում գո յու թյուն ու նե ցող ցան ցե-
րի և գի տա կան հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Վե րոն շյա լի 
ի րա գործ մա նը կա րող է ա ջակ ցել UNISDR գրա սե նյա կի (Մի ա վոր ված ազ գե րի 
ա ղետ նե րի նվա զեց ման մի ջազ գային ռազ մա վա րու թյան գրա սե նյակ) Գի տա կան 
և տեխ նի կա կան խորհր դատ վա կան խում բը, նպա տակ ու նե նա լով՝ 

• հ զո րաց նե լու տվյալ նե րի բա զան՝ ի նպաստ այս ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը,

• խ թա նե լու ա ղետ նե րի ռիս կի պատ կե րի, պատ ճառ նե րի և ազ դե ցու թյան գի-
տա կան հե տա զո տու մը,

•  տա րա ծե լու ռիս կի մա սին տե ղե կատ վու թյուն՝ ե րկ րա բա նա կան լա վա գույն 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ, 

• ուղ ղոր դե լու ռիս կի գնա հատ ման, ա ղետ նե րի ռիս կի մո դե լա վոր ման և 
տվյալ նե րի օգ տա գործ ման մե թո դա բա նու թյուն նե րի և չա փա նիշ նե րի կի-
րառ ման գոր ծըն թաց նե րը,

•  բա ցա հայ տե լու հե տա զո տա կան և տեխ նո լո գի ա կան բա ցե րը և տրա մադ-
րե լու հա մա պա տաս խան ա ռա ջարկ ներ՝ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հե-
տա զո տու թյան ա ռաջ նային ո լորտ նե րի հա մար,

• խ թա նե լու և ա ջակ ցե լու գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան մո տե ցում ե րի կի-
րա ռու մը ո րո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում, 

• ն պաս տե լու ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման UNISDR 2009թ. տեր մի նա բա-
նու թյան թար մաց մա նը, 

• օգ տա գոր ծե լու hե տա ղե տային ու սում ա սի րու թյուն նե րը՝ որ պես դա սեր 
քա ղե լու և քա ղա քա կա նու թյուն ներ մշա կե լու հնա րա վո րու թյուն,

•  տա րա ծե լու ու սում ա սի րու թյուն նե րը: 

(ը)  Խրա խու սել հե ղի նա կային և ար տո նագր ված նյու թե րի հա սա նե լի ու թյու նը, այդ 
թվում՝ բա նակ ցային զի ջում ե րի մի ջո ցով: 

(թ)  Նո րա րա րու թյուն նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը դարձ նել ա վե լի մատ չե լի 
ու ա ջակ ցել դրանց զար գաց մա նը, ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման 
ո լոր տում զար գաց նել եր կա րա ժամ կետ, տա րա տե սակ վտանգ նե րի հա մար նա-
խա տես ված և լու ծում ե րի վրա հիմ ված հե տա զո տու թյուն նե րը: 

 Գե րա կա ու ղ ղու թյուն 2. Ա ղետ նե րի ռիս կի պե տա կան կա ռա վար ման հզո րա-
ցում՝ ի նպաստ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման զար գաց ման 

26. Ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ մա կար դակ նե րում ա ղետ նե րի ռիս կի պե տա-
կան կա ռա վա րու մը կար ևոր դեր է կա տա րում ա ղետ նե րի ռիս կի ար դյու նա վետ կա ռա վար-
ման հար ցում: Ո լորտ նե րի ներ սում և դրանց միջև ան հրա ժեշտ է հս տակ պատ կե րաց նել 
գոր ծըն թա ցը, ու նե նալ պլան ներ, հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն ներ, 
ի րա կա նաց նել ու ղ ղոր դող և հա մա կարգ ման աշ խա տանք ներ, ի նչ պես նաև ա պա հո վել շա-
հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցու թյու նը: Այս պի սով, կան խար գել ման, մեղ մաց ման, պատ-
րաստ վա ծու թյան, ար ձա գանք ման, վե րա կանգն ման և վե րա կա ռուց ման հա մար ա ղետ նե-
րի ռիս կի կա ռա վար ման հզո րա ցում ան հրա ժեշտ է, քա նի որ այն կն պաս տի ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման և կա յուն զար գաց ման ի րա կա նաց ման հա մար հա մա պա տաս խան 
հաս տա տու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան և գոր ծըն կե րու թյան ա պա հով մա նը:
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Ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ ներ

27. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

(ա)  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մ ը նդ գր կել և նե րա ռել բո լոր ո լորտ նե րում: Վե րա-
նայել ազ գային և տե ղա կան օ րենք նե րը, կա նո նա կար գե րը և հան րային քա ղա-
քա կա նու թյուն նե րը և, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ա ջակ ցել դրանց հե տա գա զար-
գաց մա նը: Դրանք, սահ մա նե լով դե րերն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ու ղ ղոր դում 
են հան րային և մաս նա վոր ո լորտ նե րին կա տա րե լու հետ ևյա լը. (I) նե րա ռել ա ղետ-
նե րի ռիս կի նվա զե ցու մը հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի և են թա կա ռուց վածք նե րի 
ո լորտ նե րում, (II) ա ջակ ցել և խրա խու սել մարդ կանց, տն տես վա րող նե րի, հա-
մայնք նե րի և ձեռ նար կա տե րե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, (III) բա րե-
լա վել ա ղետ նե րի ռիս կի մա սին տե ղե կատ վու թյան թա փան ցի կու թյան ա պա հով-
ման հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ե րը և նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, ո րոնց թվին 
են պատ կա նում ֆի նան սա կան խրա խուս ման մի ջոց նե րը, հան րային ի րա զեկ ման 
բարձ րա ցու մը և վե րա պատ րաս տու մը, հաշ վետ վու թյան պա հանջ ներն ու ի րա վա-
կան, վար չա կան մի ջոց նե րը, և (IV) ներդ նել հա մա կարգ ման և կազ մա կերպ չա-
կան մե խա նիզմ եր: 

(բ)  Ըն դու նել և ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան թի րախ ներ, ցու ցա նիշ ներ և ժամ-
կետ ներ ու նե ցող ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային և տե ղա կան ռազ մա-
վա րու թյուն ներ և գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան ներ, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են 
ռիս կի ա ռա ջաց ման կանխ մա նը, գո յու թյուն ու նե ցող ռիս կի նվա զեց մա նը և տն-
տե սա կան, սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան և բնա պահ պա նա կան դի մա կա յու-
նու թյան հզո րաց մա նը: 

(գ) Գնա հա տել ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան և 
վար չա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ի նչն ան հրա ժեշտ է տե ղա կան և ազ գային մա-
կար դակ նե րում ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մար: 

(դ)  Խթա նել ո լոր տային օ րենք նե րի և կա նո նա կար գե րի՝ ան վտան գու թյա նը վե րա-
բե րող դրույթ նե րի կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ մե խա նիզմ ե րի և դր դա-
պատ ճառ նե րի ստեղ ծու մը, այդ թվում այն դրույթ նե րի, ո րոնք վե րա բե րում են 
հո ղօգ տա գործ ման և քա ղա քա շի նու թյան պլա նա վոր մա նը, շի նա րա րա կան կո-
դե րին, բնա պահ պա նա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար մա նը, ա ռող ջա պա հա կան և 
ան վտան գու թյան չա փա նիշ նե րին: Վե րոն շյալ դրույթ նե րը հար կա վոր է, ը ստ ան-
հրա ժեշ տու թյան, վե րա նայել՝ ա պա հո վե լով պատ շաճ ու շադ րու թյուն ա ղետ նե րի 
ռիս կի կա ռա վար ման հար ցե րին: 

(ե)  Մշա կել և զար գաց նել պար բե րա կան գնա հատ ման մե խա նիզմ եր և հան րու թյա-
նը հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց նել ազ գային և տե ղա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
ման ա ռա ջըն թա ցի վե րա բե րյալ: Խրա խու սել Ա ՌՆ տե ղա կան և ազ գային ծրագ-
րե րի ի րա կա նաց ման ա ռա ջըն թա ցի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րի հա սա րա-
կա կան վե րահս կու մը և հաս տա տու թե նա կան բա նա վե ճե րը, այդ թվում՝ պատ գա-
մա վոր նե րի և հա մա պա տաս խան այլ պաշ տո նյա նե րի կող մից: 

(զ)  Հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րի մի ջո ցով հս տակ դե րեր և հանձ նա րա-
րա կան ներ սահ մա նել ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման ո լոր տի հա մայն քային 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և ո րո շում եր կա յաց նող նե րի հա մար: Նման օ րենք նե րի և 
կա նո նա կար գե րի մշակ ման ժա մա նակ, ան ցկաց նել հա մա պար փակ հան րային և 
հա մայն քային խորհր դակ ցու թյուն ներ՝ ի նպաստ դրանց կա տար մա նը: 

(է)  Ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ նե րում հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե-
րի մաս նակ ցու թյամբ կազ մա կեր պել պե տա կան հա մա կարգ ման ֆո րում եր՝ ի նչ-
պի սիք են, օ րի նակ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային և տե ղա կան պլատ-
ֆորմ ե րը, և նշա նա կել ՀԳԾ-15 ի րա կա նաց ման հա մա կար գող ան ձ: Ա նհ րա ժեշտ 
է, որ նման մե խա նիզմ ե րը դր վեն ա մուր հիմ քե րի վրա, պար տա կա նու թյուն նե րը 
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հս տակ սահ ման վեն և ու նե նան հա մա պա տաս խան լի ա զո րու թյուն ներ՝ սահ մա-
նե լու ո լոր տային և մի ջո լոր տային ա ղետ նե րի ռիս կը, բարձ րաց նե լու հան րու թյան 
ի րա զեկ վա ծու թյու նը և հարս տաց նե լու ա ղետ նե րի ռիս կի վե րա բե րյալ գի տե լիք-
նե րը Ա ՌՆ տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան տա րած ման մի ջո ցով, նպաս տե լու 
տե ղա կան և ազ գային ա ղետ նե րի ռիս կի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ-
կա յաց մա նը, հա մա կար գե լու ա ղետ նե րի ռիս կի վե րա բե րյալ հան րային ի րա զեկ-
ման քա րո զար շավն ե րը, ա ջակ ցե լու տե ղա կան մա կար դա կում բազ մո լորտ հա մա-
կարգ ման գոր ծըն թա ցին (օ րի նակ, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
միջև), նպաս տե լու ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ նե րում ա ղետ նե րի ռիս կի 
կա ռա վար ման ծրագ րե րի և բո լոր Ա ՌԿ քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ մանն ու 
դրանց ի րա կա նաց ման վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց մա նը: Այս 
պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է սահ ման վեն օ րենք նե րի, կա նո նա կար գե րի, հա-
մա պա տաս խան չա փա նիշ նե րի և ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով: 

(ը)  Օ րենսդ րա կան և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծել տե-
ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի հա մար աշ խա տել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան, հա մայնք նե րի և բնիկ ժո ղո վուրդ նե րի ու փախս տա կանն նե րի հետ ա ղետ-
նե րի ռիս կի կա ռա վար ման հիմ ա հար ցե րի շուրջ: 

(թ)  Խրա խու սել պատ գա մա վոր նե րին ա ջակ ցե լու ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
ի րա կա նաց մա նը նոր օ րենսդ րու թյան մշակ ման կամ հա մա պա տաս խան օ րենք-
նե րի վե րա նայ ման և բյու ջե տային հատ կա ցում ե րի մի ջո ցով:

(ժ)  Ա ջակ ցել ո րա կա կան չա փա նիշ նե րի մշակ մա նը, ի նչ պի սիք ե ն՝ ա ղետ նե րի ռիս-
կի կա ռա վար ման ո լոր տում հա վաս տագ րում ե րի և պարգև նե րի տրա մադ րու մը: 
Գոր ծըն թա ցի մաս նա կից ներն են մաս նա վոր ո լոր տը, քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյու նը, մաս նա գի տաց ված ըն կե րու թյուն նե րը, գի տա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը և Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը: 

(ի)  Ե թե կի րա ռե լի է, մշա կել հան րային քա ղա քա կա նու թյուն ներ՝ ա ղետ նե րի ռիս կի 
կան խար գել ման խն դիր նե րի կամ, ը ստ հնա րա վո րու թյան, ա ղե տավ տանգ գո-
տի նե րից բնա կա վայ րե րի տե ղա փոխ ման վե րա բե րյալ (ազ գային օ րենք նե րին և 
ի րա վա կան հա մա կար գին հա մա հունչ): 

 Հա մընդ հա նուր և տա րա ծաշր ջա նային մա կար դակ ներ

28. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

(ա)  Տա րա ծաշր ջա նային և են թա տա րա ծաշր ջա նային ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
վե րա բե րյալ հա մա ձայ նեց ված հա մա գոր ծակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րի և 
մե խա նիզմ ե րի մի ջո ցով ու ղ ղոր դել գոր ծո ղու թյուն նե րը տա րա ծաշր ջա նային մա-
կար դա կում սույն ծրագ րին հա մա հունչ, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա ա վե լի ար-
դյու նա վետ պլա նա վո րել, ստեղ ծել ը նդ հա նուր տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր և 
փո խա նա կել հա մա գոր ծակ ցու թյան և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման լա վա գույն 
փորձն ու ծրագ րե րը՝ մաս նա վո րա պես ան դրա դառ նա լով ը նդ հա նուր և ան դր-
սահ մա նային ա ղետ նե րի ռիս կին: 

(բ)  Ա ջակ ցել հա մընդ հա նուր և տա րա ծաշր ջա նի հա մա պա տաս խան հաս տա տու-
թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ստեղծ մա նը, ո րը կն պաս տի ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց մա նը վե րա բե րող գոր ծիք նե րի և մե խա նիզմ ե րի կի րառ մանն ու 
հա մա պա տաս խա նեց մա նը, ի նչ պի սիք ե ն՝ կլի մայի փո փո խու թյու նը, կեն սա բազ-
մա զա նու թյու նը, կա յուն զար գա ցու մը, աղ քա տու թյան վե րա ցու մը, բնա պահ պա-
նա կան, գյու ղատն տե սա կան, ա ռող ջա պա հա կան, պա րե նի, ռա ցի ո նալ սնն դի և 
այլ հիմ ախն դիր նե րը: 

(գ)  Ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ցու ցա բե րել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հա մընդ հա-
նուր պլատ ֆոր մի, ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման տա րա ծաշր ջա նային և են թա-
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տա րա ծաշր ջա նային, ի նչ պես նաև թե մա տիկ պլատ ֆորմ ե րի աշ խա տանք նե րին, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա ստեղ ծել գոր ծըն կե րա կան կա պեր, պար բե րա բար 
գնա հա տել ա ռա ջըն թա ցը, ի րա կա նաց նել փոր ձի և գի տե լիք նե րի փո խա նա կում՝ 
ծրագ րե րի, ներդ րում ե րի և քա ղա քա կա նու թյուն նե րի, այդ թվում՝ զար գաց ման 
և կլի մայի փո փո խու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի վե րա բե րյալ: Խրա խու սել 
ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման նե րա ռու մը հա մա պա տաս խան այլ ո լորտ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան մեջ: Տա րա ծաշր ջա նային միջ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը պետք է կար ևոր դեր ստանձ նեն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման տա-
րա ծաշր ջա նային պլատ ֆորմ ե րի աշ խա տան քում: 

(դ)  Ա ջակ ցել ան դր սահ մա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան ստեղծ մա նը, ո րը հնա րա-
վո րու թյուն կտա քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման և պլա նա վոր ման 
մի ջո ցով ը նդ հա նուր ռե սուրս նե րով լու ծել է կո հա մա կար գե րի հետ կապ ված խն-
դիր նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ դի մա կա յու նու թյան ամ րապն դու մը և ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զե ցու մը գե տե րի ա վա զան նե րում և ա փա մերձ տա րածք նե րում, այդ թվում՝ 
հա մա ճա րակ նե րի տա րա ծու մը և տար հան ման ռիս կը: 

(ե)  Խրա խու սել փո խա դարձ ու սու ցու մը և լա վա գույն փոր ձի ու տե ղե կատ վու թյան 
փո խա նա կու մը՝ հե տաքրքր ված պե տու թյուն նե րի միջև կա մա վոր և սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ ի րա կա նաց վող ու սում ա սի րու թյուն նե րի մի ջո ցով (բա ցի այլ 
մի ջոց նե րից): 

(զ)  Ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ա ջակ ցել մի ջազ գային կա մա վո րա կան մե խա նիզմ ե րի 
հզո րաց մա նը, ո րը կօգ նի վե րահս կել և գնա հա տել ա ղետ նե րի ռիս կը, հա մա պա-
տաս խան տվյալ ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա վոր է ստա նալ Հյո-
գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մշ տա դի տարկ ման գոր ծի քի մի ջո ցով: Նշ ված 
մե խա նիզմ ե րը կա րող են նպաս տել ա ղետ նե րի ռիս կի վե րա բե րյալ ճշգրիտ տե-
ղե կատ վու թյան հա ղորդ մա նն ազ գային պե տա կան մար մին նե րին և շա հագր գիռ 
կող մե րին՝ ի նպաստ կա յուն սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան զար գաց ման: 

 Գե րա կա ու ղ ղու թյուն 3. Ներդ րում ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում 
դի մա կա յու նու թյան հզո րաց ման հա մար 

29. Պե տա կան և մաս նա վոր ներդ րում ե րն ա ղետ նե րի ռիս կի կան խար գել ման և նվա զեց-
ման ո լոր տում կա ռուց ված քային և ոչ կա ռուց ված քային մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ կար ևոր 
են մարդ կանց, հա մայնք նե րի, պե տու թյուն նե րի և ի րենց ակ տիվն ե րի տն տե սա կան, սո ցի-
ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան և մշա կու թային, ի նչ պես նաև բնա պահ պա նա կան դի մա կա-
յու նու թյան բարձ րաց ման հա մար: Ներդ րում ե րը կա րող են նո րա րա րու թյան, ա ռա ջըն-
թա ցի և աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման գոր ծոն հան դի սա նալ: Նման մի ջոց նե րը ծախ սային 
ա ռու մով ար դյու նա վետ են և կար ևո րա գույն դեր են խա ղում մարդ կային կյանք փր կե լու, 
ա ղետ նե րի վնաս նե րի կանխ ման ու նվա զեց ման գոր ծում, ի նչ պես նաև ա պա հո վում են 
ար դյու նա վետ վե րա կանգ նում և վե րա կա ռու ցում: 

Ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ ներ 

30. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

(ա)  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի, քա ղա քա կա նու թյուն-
նե րի, պլան նե րի, օ րենք նե րի և կա նո նա կար գե րի մշակ ման և ի րա կա նաց-
ման հա մար հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րին վար չա րա րու թյան բո լոր մա կար-
դակ նե րում հատ կաց նել ան հրա ժեշտ ռե սուրս ներ, այդ թվում՝ ֆի նան սա կան և 
նյութատեխնիկական, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան: 

(բ)  Ա ջակ ցել հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք հնա րա վո րու-
թյուն կտան ա պա հո վել ա ղետ նե րի ռիս կի ա պա հո վագ րու թյուն, ռիս կի հնա րա-
վոր վնաս նե րի ա պա հո վագ րում և ֆի նան սա կան պաշտ պա նու թյուն պե տա կան և 
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մաս նա վոր ներդ րում ե րի հա մար, ին չը կկր ճա տի քա ղա քային և գյու ղա կան տա-
րածք նե րում կա ռա վար ման մար մին նե րի և հա սա րա կու թյան վրա ը նկ նող ա ղետ-
նե րի ֆի նան սա կան ազ դե ցու թյան բե ռը: 

(գ)  Զար գաց նել, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ա ղե տա կա յու նու թյան բարձ րաց մանն 
ու ղղ ված պե տա կան և մաս նա վոր ներդ րում ե րը, մաս նա վո րա պես հետ ևյալ մի-
ջոց նե րով՝ ա ղետ նե րի ռիս կի կան խար գել ման և նվա զեց ման կա ռուց ված քային, 
ոչ կա ռուց ված քային և գոր ծառ նա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցում կար ևոր 
նշա նա կու թյան հաս տա տու թյուն նե րում, հատ կա պես դպ րոց նե րում, հի վան դա-
նոց նե րում և ֆի զի կա կան են թա կա ռուց վածք նե րում, ի սկզ բա նե պատ շաճ նա-
խագ ծում և կա ռու ցում, այդ թվում վտանգ նե րին դի մա կայե լու հա մար մի ջազ-
գային նա խագծ ման սկզ բունք նե րի և շի նա րա րա կան չա փա նիշ նե րի օգ տա գոր-
ծում, վե րա նո րո գում և վե րա կա ռու ցում, պահ պան ման մշա կույ թի ստեղ ծում և 
տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, կա ռուց ված քային, տեխ նո լո գի ա կան և բնա պահ-
պա նա կան ազ դե ցու թյուն նե րի գնա հատ ման քն նար կում: 

(դ)  Պահ պա նել կամ ա ջակ ցել մշա կու թային և այլ պատ մա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող, մշա կու թային ժա ռան գու թյուն հան դի սա ցող կամ կրո նա կան հե տաքրք րու-
թյուն ներ կա յաց նող կա ռույց նե րի ու տե ղանք նե րի պահ պան մա նը: 

(ե)  Խրա խու սել ա ղետ նե րի ռիս կի դի մա կա յու նու թյան բարձ րա ցում աշ խա տա վայ-
րե րում՝ կա ռուց ված քային և ոչ կա ռուց ված քային մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ: 

(զ)  Հո ղօգ տա գործ ման քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման ըն-
թաց քում, այդ թվում քա ղա քա շի նու թյան պլա նա վոր ման, հո ղի դեգ րա դաց ման 
գնա հատ ման և ոչ մշ տա կան բնա կա րա նա շի նու թյան գոր ծըն թաց նե րում գնա հա-
տել ա ղետ նե րի ռիս կը և կի րա ռել հա մա պա տաս խան ու ղ ղոր դիչ և վե րահս կո ղու-
թյան գոր ծիք ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան նաև ներ կա յաց նել ա կն կալ վող 
ժո ղովր դագ րա կան և բնա պահ պա նա կան փո փո խու թյուն նե րը: 

(է)  Գյու ղա կան վայ րե րի զար գաց ման պլան նե րում և լեռ նե րի, գե տե րի, ա փա մերձ 
հե ղեղ վող տա րածք նե րի, չոր և խո նավ հո ղա տա րածք նե րի, ե րաշ տի ու հե ղե ղում-
նե րի սպառ նա լի քի տակ գտն վող բո լոր այլ տա րածք նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն-
թաց նե րում նե րա ռել ա ղետ նե րի ռիս կի գնա հա տու մը, քար տե զագ րու մը և կա ռա-
վա րու մը: Ա վե լին, բա ցա հայ տել մարդ կանց բնա կու թյան հա մար ան վտանգ տա-
րածք նե րը՝ միև նույն ժա մա նակ պահ պա նե լով է կո հա մա կար գի գոր ծա ռույթ նե րը, 
ո րոնք նպաս տում են ռիս կե րի նվա զեց մա նը: 

(ը)  Խրա խու սել նոր շի նա րա րա կան կո դե րի, չա փա նիշ նե րի, վե րա կանգն ման և վե-
րա կա ռուց ման գոր ծե լա կեր պե րի ստեղ ծու մը/ զար գա ցու մը կամ գո յու թյուն ու նե-
ցող նե րի վե րա նա յու մ ազ գային կամ տե ղա կան մա կար դակ նե րում, ո րի նպա-
տակն է դրանք դարձ նել ա վե լի գործ նա կան, կի րա ռե լի տե ղա կան հա մա տեքս-
տում, հատ կա պես աղ քատ և հեռավոր բնա կա վայ րե րում, և հզո րաց նել նշ ված 
կո դե րի կի րառ ման և ու սում ա սիր ման կա րո ղու թյուն նե րը: Վե րոն շյա լի վերջ նա-
կան նպա տակն է կի րա ռել պատ շաճ մո տե ցում և ա պա հո վել ա ղե տա կա յուն կա-
ռույց ներ: 

(թ)  Բա րե լա վել ազ գային ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րի դի մա կա յու նու թյու նը 
հետ ևյալ մի ջոց նե րով. Նե րա ռել ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա րու մ ա ռաջ նային, 
ե րկ րոր դային և եր րոր դային ա ռող ջա պա հու թյան մեջ, հատ կա պես տե ղա կան 
մա կար դա կում, հարս տաց նել ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի աշ խա տա կից նե-
րի ա ղետ նե րի ռիս կին վե րա բե րող գի տե լիք նե րը և կի րա ռել ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման մո տե ցում երն աշ խա տան քային գոր ծըն թաց նե րում, ա ջակ ցել և 
զար գաց նել ա ղետ նե րի ժա մա նակ բժշ կա կան օգ նու թյան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման վե րա բե րյալ ի րա կա նաց վող դա սըն թաց նե րը, և ա ջակ ցել ու վե րա-
պատ րաս տել ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի հա մայն քային ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 
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ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ու ղ ղու թյամբ, ո րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել այլ 
ո լորտ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, ի նչ պես նաև Ա ռող ջա պա հու թյան հա-
մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան մի ջազ գային ա ռող ջա պա հա կան կա նոն նե րի 
(2005թ.) կի րառ մամբ: 

(ժ)  Ամ րապն դել նե րա ռա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և սո ցի ա լա կան ան վտան գու-
թյան մե խա նիզմ ե րի մշա կում ու ի րա կա նա ցու մը՝ հա մայնք նե րին ը նդ գր կե լով 
գոր ծըն թա ցի մեջ, և նե րա ռել այդ մե խա նիզմ ե րը կյան քի պայ ման նե րի բա րե-
լավ ման ծրագ րե րում: Դրանց մի ջո ցով ա պա հո վել հիմ ա կան ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի, այդ թվում՝ մայ րա կան, նո րա ծին նե րի և ե րե խա նե րի ա ռող-
ջու թյան, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի հա-
սա նե լի ու թյու նը, պա րե նի ան վտան գու թյու նը և ռա ցի ո նալ սնու ցու մը, բնա կա-
րա նա շի նու թյու նը և կր թու թյու նը, ո րի նպա տակն է վե րաց նել աղ քա տու թյու նը, 
հե տա ղե տային փու լում գտ նել կա յուն լու ծում եր և ա ջակ ցել ա ղետ նե րից ան հա-
մա մաս նո րեն տու ժած մարդ կանց: 

(ի)  Կյան քին վտանգ սպառ նա ցող և քրո նիկ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող մար-
դիկ, ով քեր ու նեն ո րո շա կի կա րիք ներ պետք է նե րառ վեն քա ղա քա կա նու թյուն-
նե րի և պլան նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րում, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ու-
նե նան կա ռա վա րե լու ի րենց ռիս կե րն ա ղետ նե րից ա ռաջ, ա ղետ նե րի ըն թաց քում 
և ա ղետ նե րից հե տո, այդ թվում՝ նաև ա պա հո վե լով կյան քի փր կու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը: 

(լ)  Խրա խու սել այն պի սի քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ու ծրագ րե րի ըն դու նու մը, ո րոնք 
նե րա ռում են մարդ կանց տե ղա շարժ ման հետ կապ ված խն դիր ներ, ին չը հնա-
րա վո րու թյուն կտա ամ րապն դել ա ղե տից տու ժած մարդ կանց և հա մայնք նե րի 
դի մա կա յու նու թյու նն ազ գային օ րենք նե րին և հան գա մանք նե րին հա մա հունչ: 

(խ)  Ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան խրա խու սել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման խն դիր նե րի 
և չա փո րո շիչ նե րի նե րա ռու մը ֆի նան սա կան և հար կա բյու ջե տային գոր ծիք նե-
րում: 

(ծ)  Ամ րապն դել է կո հա մա կար գե րի կա յուն օգ տա գոր ծում ու կա ռա վա րու մը և ի րա-
կա նաց նել բնա պահ պա նա կան ու բնա կան պա շար նե րի կա ռա վար ման այն պի սի 
մո տե ցում եր, ո րոնք նե րա ռում են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հար ցեր: 

(կ)  Բարձ րաց նել գոր ծա րար ո լոր տի դի մա կա յու նու թյու նը և մա տա կա րա րող նե րի 
ար տադ րա կան ակ տիվն ե րի պաշտ պա նու թյու նը: Ա պա հո վել ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման շա րու նա կա կա նու թյու նը և նե րա ռել ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա րու-
մը գոր ծա րար ո լոր տում: 

(հ)  Հզո րաց նել ապ րուս տի և ար տադ րա կան ակ տիվն ե րի, այդ թվում ա նա սուն նե րի, 
բա նող կեն դա նի նե րի, գոր ծիք նե րի և սեր մե րի պաշտ պա նու թյու նը: 

(ձ)  Ա ջակ ցել և նե րա ռել ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա րու մը զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում, 
հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ հա ճախ տն տե սու թյան զար գաց ման հիմ ա կան 
գոր ծո նը, մեծ հաշ վով, հան դի սա նում է զբո սաշր ջու թյու նը: 

 Հա մընդ հա նուր և տա րա ծաշր ջա նային մա կար դակ ներ 

31. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

(ա)  Ա պա հո վել կա յուն զար գաց ման և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ու ղ ղու թյամբ 
աշ խա տող հա մա կար գե րի, ո լորտ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի քա ղա քա կա-
նու թյուն նե րի, պլան նե րի, ծրագ րե րի և գոր ծըն թաց նե րի հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը: 
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(բ)  Խթա նել ա ղետ նե րի ռիս կի ա պա հո վագր ման մե խա նիզմ ե րի և գոր ծիք նե րի 
զար գա ցու մը և հզո րա ցու մը՝ մի ջազ գային հա մայն քի, գոր ծա րար ո լոր տի, մի ջազ-
գային ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի և այլ հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ 
կող մե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով: 

(գ)  Խթա նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ա կա դե մի ա կան, գի տա կան և հե տա զո տա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի, ցան ցե րի և մաս նա վոր ո լոր տի միջև, ո րը հնա րա վո րու-
թյուն կտա ստեղ ծել նոր ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք կն պաս տեն 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մա նը և կա ջակ ցեն զար գա ցող ե րկր նե րին՝ ի րենց հա-
տուկ մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րե լու գոր ծում: 

(դ)  Խրա խու սել հա մա կար գու մը գլո բալ և տա րա ծաշր ջա նային ֆի նան սա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի միջև ՝ նպա տակ ու նե նա լով գնա հա տել և կան խա տե սել ա ղետ-
նե րի տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ազ դե ցու թյուն նե րը: 

(ե)  Հզո րաց նել հա մա կար գու մը ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և այլ 
հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ դե րա կա տար նե րի միջև, ո րը կն պաս տի ե րկ րի 
ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե-
րի զար գաց մա նը, մի ջազ գային ա ռող ջա պա հա կան կա նոն նե րի ի րա գործ մա նը և 
դի մա կա յուն ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րի ստեղծ մա նը: 

(զ)  Հզո րաց նել և խթա նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մ՝ 
ապ րուս տի և ար տադ րա կան ակ տիվն ե րի, այդ թվում՝ ա նա սուն նե րի, բա նող կեն-
դա նի նե րի, գոր ծիք նե րի և սեր մե րի պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման հա մար:

(է)  Խթա նել և ա ջակ ցել սո ցի ա լա կան ան վտան գու թյան ցան ցե րի ստեղծ մա նը, որ-
պես ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի ջոց, ո րոնք կապ ված կլի նեն զար գաց ման 
ծրագ րե րի հետ՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու տնային տն տե սու թյուն նե րի և 
հա մայնք նե րի դի մա կա յու նու թյու նը: 

(ը)  Հզո րաց նել և ը նդ լայ նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի ջո ցով սո վի և աղ քա-
տու թյան վե րաց մանն ու ղղ ված մի ջազ գային ջան քե րը: 

(թ)  Խթա նել և ա ջակ ցել հա մա պա տաս խան հան րային և մաս նա վոր ո լոր տի շա-
հագր գիռ կող մե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ստեղծ մա նը՝ նպա տակ ու նե նա լով 
հզո րաց նե լու գոր ծա րար ո լոր տի դի մա կա յու նու թյու նը ա ղետ նե րի նկատ մամբ: 

Գե րա կա ու ղ ղու թյուն 4. Ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան ամ րապն դում ար-
դյու նա վետ ար ձա գանք ման հա մար և «Ա նել ա վե լին, քան ար վում է» սկզ բուն-
քի ներդ րում վե րա կանգն ման, վե րա կանգ նո ղա կան և վե րա կա ռուց ման բնա-
գա վառ նե րում

32. Ա ղետ նե րի ռիս կի կա յուն ա ճը, մարդ կանց և ակ տիվն ե րի նկատ մամբ սպառ նա լի քի 
մե ծա ցու մը և ան ցյա լից քաղ ված դա սե րը ցույց են տա լիս, որ ան հրա ժեշտ է էլ ա վե լի ամ-
րապն դել ա ղետ նե րի ար ձա գանք ման պատ րաստ վա ծու թյու նը, ձեռ նար կել կան խար գե լիչ 
գոր ծո ղու թյուն ներ, նե րա ռել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մ ար ձա գանք ման պատ րաստ-
վա ծու թյան գոր ծըն թա ցում և ա պա հո վել հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն ներ բո լոր մա-
կար դակ նե րում ար դյու նա վետ ար ձա գանք ման և վե րա կանգն ման գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա-
կա նաց նե լու հա մար: Կար ևոր է նաև հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծել կա նանց և հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող մարդ կանց հա մար ա պա հո վե լու գեն դե րային ա ռու մով հա վա սար և 
բո լո րի հա մար հա սա նե լի ար ձա գան քում, վե րա կանգ նում և վե րա կա ռու ցում: Այս գոր ծըն-
թա ցը հար կա վոր է պլա նա վո րել մինչ ա ղե տը, ո րը շատ կար ևոր է ա վե լի ար դյու նա վետ 
վե րա կանգն ման և վե րա կա ռուց ման հա մար: Վե րոն շյա լի ի րա կա նաց ման հա մար հար-
կա վոր է նաև ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մը նե րա ռել զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում՝ 
ե րկր ներն ու հա մայնք նե րը դարձ նե լով դի մա կա յուն: 
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Ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ ներ 

33. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է. 

(ա)  Հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ մշա կել կամ վե րա-
նայել և պար բե րա բար թար մաց նել ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան և ար ձա-
գանք ման քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, պլան ներն ու ծրագ րե րը՝ հաշ վի առ նե լով 
կլի մայի փո փո խու թյան սցե նար նե րը և դրանց ազ դե ցու թյու նե րն ա ղետ նե րի ռիս-
կի վրա: Այս գոր ծըն թա ցում, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ա պա հո վել բո լոր ո լորտ նե-
րի և հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցու թյու նը:

(բ)  Կա տա րել ներդ րում եր, ստեղ ծել, շա հա գոր ծել և զար գաց նել մար դա կենտ րոն, 
տա րա տե սակ վտանգ նե րի հա մար նա խա տես ված և բազ մո լորտ կան խա տես-
ման և վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գեր, ա ղետ նե րի ռիս կի և ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րի հա ղոր դակց ման մե խա նիզմ եր, սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա ներ և 
վտանգ նե րի մշ տա դի տարկ ման հե ռա հա ղոր դակց ման հա մա կար գեր: Նման հա-
մա կար գե րը հար կա վոր է ստեղ ծել մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով, ի նչ պես 
նաև հար մա րեց նել դրանք օգ տա տե րե րի կա րիք նե րին՝ հաշ վի առ նե լով սո ցի ա-
լա կան և մշա կու թային պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ գեն դե րային հար ցե րը: 
Խթա նել պարզ և քիչ ծախ սա տար վաղ ազ դա րար ման սար քա վո րում ե րի կի րա-
ռու մը և ը նդ լայ նել բնա կան ա ղետ նե րի մա սին վաղ ազ դա րար ման տե ղե կատ վու-
թյան տա րա ծու մը: 

(գ)  Նպաս տել նոր և գո յու թյուն ու նե ցող կար ևոր նշա նա կու թյան են թա կա ռուց վածք-
նե րի, այդ թվում՝ ջրային ռե սուրս նե րի, տրանս պոր տի և հե ռա հա ղոր դակց ման 
հա մա կար գե րի, կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի, հի վան դա նոց նե րի և այլ ա ռող-
ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի դի մա կա յու նու թյան բարձ րաց մա նը, ո րը կա-
պա հո վի դրանց ան վտան գու թյու նը և ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նն ա ղետ նե րի 
ժա մա նակ և ա ղետ նե րից հե տո, ի նչն էլ հնա րա վոր կդարձ նի կյան քի փր կու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ կար ևո րա գույն ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը: 

(դ)  Հիմ ել հա մայն քային կենտ րոն ներ՝ հան րային ի րա զեկ ման և փր կա րար ու վե րա-
կանգ նո ղա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ նյու թե րի 
պա հես տա վոր ման նպա տա կով: 

(ե)  Հաս տա տել հան րային քա ղա քա կա նու թյուն ներ և մի ջո ցա ռում ե րի ծրա գիր, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն կտա պե տա կան ծա ռայող նե րին հիմ ե լու կամ ամ րապն դե լու 
վե րա կանգն մանն ու ղղ ված ա ջակ ցու թյան ի րա կա նաց ման հա մա կարգ ման և ֆի-
նան սա վոր ման մե խա նիզմ երն և ըն թա ցա կար գե րը, ի նչ պես նաև պլա նա վո րե լու 
հե տա ղե տային վե րա կանգն ման ու վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը և պատ-
րաստ վե լու դրանց ի րա գործ մա նը: 

(զ)  Վե րա պատ րաս տել առ կա աշ խա տուժն ու կա մա վոր նե րին ա ղետ նե րի ար ձա-
գանք ման ու ղ ղու թյամբ և հզո րաց նել տեխ նի կա կան և լո գիս տիկ կա րո ղու թյուն-
նե րն՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ա վե լի ար դյու նա վետ ար ձա գան քում ա պա-
հո վե լու հա մար: 

(է)  Ա պա հո վել հե տա ղե տային գոր ծա ռույթ նե րի և պլա նա վոր ման, այդ թվում՝ սո ցի ա-
լա կան և տն տե սա կան վե րա կանգն ման և հիմ ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման շա րու նա կա կա նու թյու նը: 

(ը)  Խթա նել ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան, ար ձա գանք ման և վե րա կանգն ման 
կա նո նա վոր վար ժանք նե րի, այդ թվում՝ տար հան ման ու սում ա վար ժանք նե րի և 
վե րա պատ րաս տում ե րի ի րա կա նա ցու մը, ո րի նպա տակն է ա պա հո վել ա ղետ նե-
րի ա րագ և ար դյու նա վետ ար ձա գան քում ու տար հա նու մը, ի նչ պես նաև տե ղա-
կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ան վտանգ կա ցա րան նե րի, ա ռա ջին ան-
հրա ժեշ տու թյան պա րե նային և ոչ-պա րե նային վե րա կանգ նո ղա կան պա շար նե րի 
ստեղ ծու մը: 
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(թ) Խթա նել տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի, իշ խա նու թյուն նե րի և հա մա պա տաս-
խան շա հագր գիռ կող մե րի, այդ թվում՝ տու ժած հա մայնք նե րի հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը բո լոր մա կար դակ նե րում, ո րն ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել, ել նե լով հե-
տա ղե տային վե րա կա ռուց ման բարդ և ծախ սա տար բնույ թից: 

(ժ)  Խթա նել ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման նե րա ռու մը հե տա ղե տային վե րա-
կանգն ման գոր ծըն թա ցում, նպաս տել վե րա կանգն ման և զար գաց ման միջև կա-
պի ստեղծ մա նը: Օգ տա գոր ծել վե րա կանգն ման փու լում ա ռաջ ե կած հնա րա վո-
րու թյուն նե րը զար գաց նե լու ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման կա րո ղու թյուն նե րը 
կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով: Սա հնա րա վոր 
է ի րա կա նաց նել նաև այն պի սի մի ջո ցա ռում ե րի զար գաց մամբ, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վո րու մը, կա ռուց ված քային չա փա նիշ նե րի բա րե լա վու-
մը և փոր ձի, գի տե լիք նե րի, հե տա ղե տային ու սում ա սի րու թյուն նե րի և քաղ ված 
դա սե րի փո խա նա կու մը: Նե րա ռել հե տա ղե տային վե րա կա ռուց ման գոր ծըն թաց-
նե րը տու ժած տա րածք նե րի սո ցի ա լա կան կա յուն զար գաց ման ծրագ րե րում: Սա 
պետք է վե րա բե րի նաև ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րին, ո րոնք նա խա տես ված 
են ա ղե տի պատ ճա ռով տե ղա հան ված մարդ կանց հա մար: 

(ի)  Մշա կել ա ղետ նե րից հե տո վե րա կա ռուց ման պատ րաստ վա ծու թյան ու ղե ցույց, 
որ տեղ ներ կա յաց ված կլի նեն, օ րի նակ, հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վոր ման և 
կա ռուց ված քային չա փա նիշ նե րի բա րե լավ ման ու ղի նե րը: Ու ղե ցույ ցի մշակ ման 
ժա մա նակ հաշ վի առ նել Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ըն դու նու մից ի վեր 
վեր ջին տաս նամյա կում ի րա կա նաց ված վե րա կանգն ման և վե րա կա ռուց ման 
ծրագ րե րից քաղ ված դա սե րը, փոր ձի և գի տե լիք նե րի փո խա նակ ման ար դյունք-
նե րը: 

(լ)  Հնա րա վո րու թյան դեպ քում, հե տա ղե տային վե րա կա ռուց ման գոր ծըն թա ցի ժա-
մա նակ քն նար կել հան րային հաս տա տու թյուն նե րի և են թա կա ռուց վածք նե րի 
ռիս կի գո տի նե րից դուրս տե ղա փոխ ման հար ցը՝ խորհր դակ ցե լով շա հա ռու նե րի 
հետ: 

(խ)  Ամ րապն դել տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի ա ղե տավ տանգ գո տի նե րում բնակ վող 
մարդ կանց տե ղա հա նե լու կա րո ղու թյուն նե րը: 

(ծ)  Ստեղ ծել ա ղետ նե րից ա ռա ջա ցած մա հա ցու թյան մա սին գրանց ման մե խա նիզմ 
և տվյալ նե րի բա զա, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա բա րե լա վել հի վան դա ցու թյան և 
մա հա ցու թյան կանխ ման գոր ծըն թա ցը: 

(կ)  Բա րե լա վել վե րա կանգ նո ղա կան մի ջո ցա ռում ե րը և ա պա հո վել հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյուն և մտա վոր ա ռող ջու թյան հետ կապ ված հա մա պա տաս խան ծա ռա-
յու թյուն ներ՝ դրանց կա րիքն ու նե ցող բո լոր մարդ կանց հա մար: 

(հ)  Ը ստ հնա րա վո րու թյան, վե րա նայել և ամ րապն դել մի ջազ գային հա մա գոր ծակ-
ցու թյան վե րա բե րյալ ազ գային օ րենք ներն ու ըն թա ցա կար գե րը՝ դրանք ա վե լի 
կի րա ռե լի դարձ նե լու և ա ղետ նե րից վե րա կանգն ման ու մի ջազ գային ա ջակ ցու-
թյան կա նո նա կարգ ման հա մար: 

Գ լո բալ և տա րա ծաշր ջա նային մա կար դակ ներ 

34. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

(ա)  Ը ստ հնա րա վո րու թյան մշա կել և հզո րաց նել հա մա կարգ ված տա րա ծաշր ջա-
նային մո տե ցում եր և գործ նա կան մե խա նիզմ եր, ո րոնք կն պաս տեն ա ղետ նե րի 
ա րագ և ար դյու նա վետ ար ձա գանք մանն այն պի սի դեպ քե րում, ե րբ ազ գային կա-
րո ղու թյուն նե րը չեն բա վա կա նաց նում հաղ թա հա րե լու ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կը: 
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(բ)  Խթա նել հա մա պա տաս խան գոր ծիք նե րի, այդ թվում՝ չա փա նիշ նե րի, կո դե րի, 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ղե ցույց նե րի և այլ ու ղ ղոր դիչ գոր ծիք նե րի հե տա գա զար-
գա ցում ու տա րա ծու մը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծու-
թյան և ար ձա գանք ման գոր ծըն թաց նե րը հա մա կարգ ված ի րա կա նաց նե լու հա-
մար: Խրա խու սել քաղ ված դա սե րի և քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
լա վա գույն գոր ծե լա կեր պե րի, ի նչ պես նաև հե տա ղե տային վե րա կա ռուց ման 
ծրագ րե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կու մը: 

(գ)  Խթա նել, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ար դյու նա վետ, ազ գային մա կար դա կում հա-
մա տե ղե լի տա րա ծաշր ջա նային վաղ ազ դա րար ման մե խա նիզմ ե րի հե տա գա 
զար գա ցու մը՝ Կլի մա յա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գլո բալ շր ջա նա կին հա մա հունչ 
և նպաս տել բո լոր ե րկր նե րի միջև տե ղե կատ վու թյան տրա մադր մանն ու փո խա-
նակ մա նը: 

(դ)  Ամ րապն դել մի ջազ գային մե խա նիզմ ե րի ի րա կա նա ցու մը, ի նչ պի սին է օ րի նակ՝ 
Վե րա կանգն ման մի ջազ գային պլատ ֆոր մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա ա պա-
հո վել փոր ձի և քաղ ված դա սե րի փո խա նա կում ե րկր նե րի և բո լոր հա մա պա տաս-
խան շա հագր գիռ կող մե րի միջև: 

(ե)  Ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ա ջակ ցել Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան հա-
մա պա տաս խան գոր ծա կա լու թյուն նե րին հզո րաց նե լու և ի րա կա նաց նե լու հիդ րոօ-
դեր ևու թա բա նա կան խն դիր նե րի շուրջ հա մընդ հա նուր գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րի 
նպա տակն է բարձ րաց նել ջրային պա շար նե րի հետ կապ ված ա ղետ նե րի ռիս կի 
և հա սա րա կու թյան վրա դրանց ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ ի րա զեկ վա ծու թյու նը 
և պատ կե րա ցու մը և, պե տու թյուն նե րի խնդ րան քով, ի րա կա նաց նել ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման ռազ մա վա րու թյուն ներ: 

(զ)  Ա ջակ ցել ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան ա պա հով ման հա մար տա րա ծաշր ջա-
նային հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց մա նն ը նդ հա նուր ու սում ա կան վար ժանք-
նե րի մի ջո ցով: 

(է)  Խթա նել տա րա ծաշր ջա նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, ո րը կհեշ տաց-
նի ա ղետ նե րի ժա մա նակ և ա ղետ նե րից հե տո ար ձա գանք ման կա րո ղու թյուն նե րի 
և ռե սուրս նե րի փո խա նա կու մը: 

(ը)  Վե րա պատ րաս տել առ կա աշ խա տող նե րին և կա մա վոր նե րին ա ղետ նե րի ար ձա-
գանք ման ու ղ ղու թյամբ: 

V. Շա հագր գիռ կող մե րի դե րը 

35. Թեև ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ա պա հով ման ը նդ հա նուր պա տաս խա նատ վու-
թյու նն ը նկ նում է պե տու թյուն նե րի վրա, այ նու ա մե նայ նիվ, այն նաև կա ռա վա րու թյուն-
նե րի և հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի ը նդ հա նուր պա տաս խա նատ վու թյունն 
է: Մաս նա վո րա պես, ոչ պե տա կան շա հագր գիռ կող մե րն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մը 
տե ղա կան, ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ մա կար դակ նե րում ի րա կա նաց նե լու 
հա մար կար ևոր դեր են կա տա րում՝ որ պես պե տու թյան ա ջա կից ներ: Շա հագր գիռ կող-
մե րի նվիր վա ծու թյու նը, պատ րաս տա կա մու թյու նը, գի տե լիք նե րը, փոր ձը և ռե սուրս ներն 
ան հրա ժեշտ են գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: 

36. Շա հագր գիռ կող մե րի կոնկ րետ դե րերն ու պար տա կա նու թյուն նե րը սահ մա նե լիս, և 
միև նույն ժա մա նակ, գո յու թյուն ու նե ցող հա մա պա տաս խան մի ջազ գային գոր ծիք նե րը 
մշա կե լիս, պե տու թյուն նե րը պետք է խրա խու սեն բո լոր պե տա կան և մաս նա վոր շա-
հագր գիռ կող մե րի կող մից հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը. 
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(ա)  Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, կա մա վոր նե րը, կա մա վո րա կան ու հա-
մայն քա հեն կազ մա կեր պու թյուն նե րը հան րային հաս տա տու թյուն նե րի հետ հա-
մա գոր ծակ ցու թյամբ պետք է տրա մադ րեն կոնկ րետ գի տե լիք ներ և գործ նա կա-
նում ու ղ ղոր դեն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման նոր մա տիվ ծրագ րե րի, չա փա-
նիշ նե րի և պլան նե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը, ներգ րավ վեն 
տե ղա կան, տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ պլան նե րի և ռազ մա վա րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում, նպաս տեն և ա ջակ ցեն հան րային ի րա զեկ ման 
բարձ րաց մա նը, կան խար գել ման և ա ղետ նե րի ռիս կի կր թու թյան մշա կույ թի 
ստեղծ մա նը և խրա խու սեն դի մա կա յուն հա մայնք նե րի և նե րա ռա կան ու ամ բողջ 
հա սա րա կու թյունն ը նդ գր կող ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման զար գաց մա նը, 
ո րն էլ կհ զո րաց նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տար բեր խմ բե րի միջև: Վե րոն շյա լի 
հա մա տեքս տում, հար կա վոր է հաշ վի առ նել, որ. 

(I)  Կա նայք և նրանց մաս նակ ցու թյու նը չա փա զանց կար ևոր է ա ղետ նե րի ռիս-
կի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման և գեն դե րային ա ռու մով զգա յուն ա ղետ-
նե րի ռիս կի նվա զեց ման քա ղա քա կա նու թյուն նե րի, պլան նե րի և ծրագ րե րի 
մշակ ման, ռե սուրս նե րի հատ կաց ման և ի րա կա նաց ման հա մար: Ա նհ րա-
ժեշտ է պատ շաճ կեր պով զար գաց նել կա նանց պատ րաստ վա ծու թյան կա-
րո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև վեր ջին նե րիս ու նա կու թյուն նե րը՝ ստեղ ծե լու 
այ լընտ րան քային կյան քի պայ ման ներ հե տա ղե տային ի րա վի ճակ նե րում: 

(II)  Ե րե խա նե րը և ե րի տա սարդ նե րը փո փո խու թյան ի րա կա նաց ման կրողն են, 
և նրանց հար կա վոր է տրա մադ րել տա րածք և ստեղ ծել պայ ման ներ, որ-
տեղ նրանք կկա րո ղա նան ի րենց դրս ևո րել՝ նպաս տե լով ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց մա նը: Սա պետք է ի րա կա նաց վի օ րենսդ րու թյա նը, ազ գային գոր-
ծե լա կեր պե րին և կր թա կան ծրագ րե րին հա մա հունչ: 

(III) Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մար դիկ և հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը չա փա զանց կար ևոր են ա ղետ նե րի ռիս կի գնա հատ ման և հա-
տուկ կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ծրագ րե րի նա խագծ ման և ի րա կա-
նաց ման հա մար (ի մի ջի այ լոց, հաշ վի առ նե լով հա մընդ հա նուր նա խագծ-
ման սկզ բունք նե րը): 

(IV) տա րեց մար դիկ ու նեն տա րի նե րով կու տակ ված գի տե լիք ներ, հմ տու թյուն-
ներ և ի մաս տու թյուն, ո րոնք ան գնա հա տե լի են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զեց ման գոր ծում: Այս պի սով, տա րեց մար դիկ պետք է ներգ րավ ված լի նեն 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի, պլան նե րի և հա տուկ մե խա նիզմ ե րի, այդ թվում 
վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րում: 

(V)  Տե ղա ցի մար դիկ, ի րենց փոր ձով և ա վան դա կան գի տե լիք նե րով, կար ևոր 
ներդ րում ու նեն քա ղա քա կա նու թյուն նե րի, պլան նե րի և հա տուկ մե խա-
նիզմ ե րի, այդ թվում՝ վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գի մշակ ման և ի րա-
կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում: 

(VI) Միգ րանտ նե րը նպաս տում են հա մայնք նե րի և հա սա րա կու թյուն նե րի դի-
մա կա յու նու թյան բարձ րաց մա նը, և նրանց գի տե լիք նե րը, հմ տու թյուն ներն 
ու կա րո ղու թյուն նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց-
ման ծրագ րե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում: 

(բ)  Մաս նա գի տա կան, գի տա կան և հե տա զո տա կան ըն կե րու թյուն նե րը և ցան ցե րը 
պետք է կենտ րո նա նան ա ղետ նե րի ռիս կի, այդ թվում ա ռա ջա ցող ա ղետ նե րի 
ռիս կի գոր ծոն նե րի և սցե նար նե րի մշակ ման վրա միջ նա ժամ կետ և եր կա րա-
ժամ կետ կտր ված քով, մե ծաց նեն ու սում ա սի րու թյուն նե րի թի վը՝ տա րա ծաշր ջա-
նային, ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ նե րում կի րա ռու թյան հա մար, ա ջակ ցեն 
տե ղա կան հա մայնք նե րի և իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րին և ո րո շում ե-
րի կա յաց ման հա մար քա ղա քա կա նու թյան և գի տու թյան ճիշտ հա մադր մա նը: 

(գ)  Գոր ծա րար, մաս նա գի տա կան ըն կե րու թյուն նե րը և մաս նա վոր ո լոր տի ֆի նան սա-
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կան հաս տա տու թյուն նե րը, այդ թվում՝ ֆի նան սա կան կար գա վոր ման և հաշ վա-
պա հա կան մար մին նե րը, ի նչ պես նաև բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րամ ե րը պետք 
է նե րա ռեն ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա րու մը, այդ թվում բիզ նե սի շա րու նա կա-
կա նու թյան ա պա հով ման խն դի րը, ի րենց բիզ նես մո դել նե րում և գոր ծե լա կեր-
պե րում, ո րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն ու ղղ ված 
ներդ րում ե րով՝ հատ կա պես միկ րո, փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րում, պետք 
է ի րենց աշ խա տա կից նե րին և հա ճա խորդ նե րին ներգ րա վեն ի րա զեկ վա ծու թյան 
բարձ րաց ման դա սըն թաց նե րում, ներգ րավ վեն և ա ջակ ցեն ա ղետ նե րի ռիս կի 
կա ռա վար ման ո լոր տում ու սում ա սի րու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի ի րա-
գործ մա նը, ի նչ պես նաև տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց մա նը, կի սեն և տա րա ծեն 
հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րը, գոր ծե լա կեր պե րը և ոչ գաղտ նի տվյալ նե րը և, 
ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան ու հան րային ո լոր տի ու ղ ղորդ մամբ, ակ տիվ մաս նակ ցեն 
ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման հետ ա ռնչ վող նոր մա տիվ ակ տե րի և տեխ նի կա-
կան չա փա նիշ նե րի մշակ մա նը: 

(դ)  Լրատ վա մի ջոց նե րը տե ղա կան, ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և հա մընդ հա-
նուր մա կար դակ նե րում պետք է ստանձ նեն հան րային ի րա զեկ ման բարձ րաց ման 
ակ տիվ ու ը նդ լայն ված դեր և տա րա ծեն ա ղետ նե րի ռիս կի, վտանգ նե րի և ա ղետ-
նե րի, այդ թվում՝ փոք րա ծա վալ ա ղետ նե րի մա սին ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն՝ 
պարզ, թա փան ցիկ և մատ չե լի ձևով և ազ գային իշ խա նու թյուն նե րի հետ սերտ 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Պետք է մշա կեն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն ու ղղ-
ված կոնկ րետ հա մա գոր ծակ ցու թյան քա ղա քա կա նու թյուն, ը ստ հնա րա վո րու-
թյան, ա ջակ ցեն վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րի և կյան քի փր կու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ պաշտ պա նա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց մա նը, և խրա խու սեն 
կան խար գել ման մշա կույ թի ստեղ ծու մը և հա մայնք նե րի ակ տիվ ներգ րավ վա ծու-
թյու նը հան րային կր թա կան քա րո զար շավն ե րում և հան րային խորհր դատ վա կան 
գոր ծըն թաց նե րում՝ հա սա րա կու թյան բո լոր մա կար դակ նե րում և ազ գային գոր ծե-
լա կեր պե րին հա մա հունչ: 

37. Հղում կա տա րե լով Գլ խա վոր ա սամբ լե այի 2013թ. դեկ տեմ բե րի 20-ի 68/211 բա նաձ-
ևին, հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի հանձ նա ռու թյուն նե րը կար ևոր ե ն՝ հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ձևե րը բա ցա հայ տե լու և սույն ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Հանձ-
նա ռու թյուն նե րը պետք է լի նեն կոնկ րետ և ժամ կետ նե րով սահ մա նա փակ ված, որ պես զի 
ա ջակ ցեն տե ղա կան, ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ մա կար դակ նե րում գոր ծըն-
կե րու թյան զար գաց մա նը և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման տե ղա կան և ազ գային ռազ-
մա վա րու թյուն նե րի և ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: Խրա խուս վում է, որ բո լոր շա հագր գիռ 
կող մե րը ՄԱԿ-ի ա ղետ նե րի նվա զեց ման մի ջազ գային ռազ մա վա րու թյան գրա սե նյա կի 
կայ քէ ջում հրա պա րա կեն ի րենց հանձ նա ռու թյուն նե րը և դրանց ի րա գոր ծու մ՝ ի նպաստ 
սույն ծրագ րի կամ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման ազ գային և տե ղա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց մա նը: 

VI. Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն և գլո բալ  
գոր ծըն կե րու թյուն 

Ընդ հա նուր դրույթ նե րը 

38. Հաշ վի առ նե լով տար բեր մա կար դա կի կա րո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև տրա մադր վող 
ա ջակ ցու թյան մա կար դա կը և սույն ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու առ կա կա րո ղու թյուն նե րը, 
զար գա ցող պե տու թյուն նե րին ան հրա ժեշտ են հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, այդ թվում՝ 
պատ շաճ, կա յուն և պա տե հա ժամ ռե սուրս ներ, ո րը հնա րա վոր է տրա մադ րել մի ջազ գային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան և գլո բալ գոր ծըն կե րու թյան ա պա հով ման և շա րու նա կա կան մի-
ջազ գային ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով՝ ակ տի վաց նե լով զար գա ցող պե տու թյուն նե րի ջան քերն՝ 
ու ղղ ված ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մա նը: 
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39. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նե րա-
ռում է մի շարք աղ բյուր ներ և հան դի սա նում է ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ու ղ ղու թյամբ 
զար գա ցող ե րկր նե րին տրա մադր վող ա ջակ ցու թյան կար ևո րա գույն բա ղադ րի չը: 

40. Ու սում ա սի րե լով ե րկր նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան 
նո րա րա րու թյուն նե րի և հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն նե րի ան հա վա սա րու թյուն նե րը՝ 
կար ևոր է դառ նում տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման զար գա ցու մը, ո րը նե րա ռում է հմ-
տու թյուն նե րի, գի տե լիք նե րի, գա ղա փար նե րի, փոր ձա ռու թյան և տեխ նո լո գի ա նե րի փո-
խան ցու մը զար գա ցած ե րկր նե րից զար գա ցող ե րկր նե րին՝ ի նպաստ սույն ծրագ րի ի րա-
կա նաց մա նը: 

41. Ա ղետ նե րի նկատ մամբ խո ցե լի զար գա ցող ե րկր նե րին, հատ կա պես ա մե նա քիչ զար-
գա ցած ե րկր նե րին, զար գա ցող փոքր կղ զի- պե տու թյուն նե րին, ցա մա քով շր ջա պատ ված 
զար գա ցող և աֆ րի կյան ե րկր նե րին, ի նչ պես նաև մի ջին ե կա մուտ ու նե ցող ե րկր նե րին, 
ո րոնց ա ռջև ծա ռա ցած են ո րո շա կի մար տահ րա վեր ներ, պետք է հատ կաց նել հա տուկ 
ու շադ րու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով խո ցե լի ու թյան նկատ մամբ ռիս կի ա վե լի բարձր աս տի ճա-
նը, ո րը հա ճախ մե ծա պես գե րա զան ցում է ա ղետ նե րին ար ձա գան քե լու և վե րա կանգն-
վե լու ի րենց կա րո ղու թյուն նե րը: Նման խո ցե լի ու թյան առ կա յու թյու նը պա հան ջում է մի-
ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան հրա տապ զար գա ցում և ի րա կան ու կա յուն գոր ծըն կե-
րու թյան ա պա հո վում տա րա ծաշր ջա նային և մի ջազ գային մա կար դակ նե րում՝ ե րկր նե րի 
զար գաց ման գե րա կա ու ղ ղու թյուն նե րին և կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան: Նման ու շադ-
րու թյան և պատ շաճ ա ջակ ցու թյան է հար կա վոր ար ժա նաց նել նաև ո րո շա կի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րով ա ղետ նե րի նկատ մամբ խո ցե լի ե րկր նե րին, ի նչ պի սիք ե ն՝ կղ զախմ-
բային, ի նչ պես նաև ծո վե րի հետ եր կար ա փեր ու նե ցող ե րկր նե րը: 

42. Զար գա ցող փոքր կղ զի-պե տու թյուն նե րն ա ղետ նե րից կա րող են տու ժել ան հա մա մաս-
նո րեն շնոր հիվ ի րենց յու րա հա տուկ և ո րո շա կի խո ցե լի ու թյան: Ա ղետ նե րի ազ դե ցու թյու նը, 
ո րոն ցից մի քա նի սի ին տեն սի վու թյունն ա ճել և խո րա ցել է կլի մայի փո փո խու թյան պատ-
ճա ռով, խո չըն դո տում են այդ ե րկր նե րի կա յուն զար գա ցու մը: Հաշ վի առ նե լով զար գա ցող 
փոքր կղ զի-պե տու թյուն նե րի հա տուկ կար գա վի ճա կը, չա փա զանց կար ևոր է բարձ րաց նել 
դրանց դի մա կա յու նու թյու նը և ո րո շա կի ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րել զար գա ցող փոքր կղ-
զի-պե տու թյուն նե րին ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում գոր ծո ղու թյուն նե րի ա րա-
գաց ված կար գի (SAMOA)11 վերջ նա կան ար դյուն քի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով: 

43. Աֆ րի կյան պե տու թյուն նե րում շա րու նա կում են ար դի ա կան մալ ա ղետ նե րի և ռիս-
կե րի հետ կապ ված մար տահ րա վեր նե րը, այդ թվում՝ են թա կա ռուց վածք նե րի, ա ռող ջա-
պա հու թյան և կեն սա պա հով ման հետ կապ ված խն դիր նե րը: Վե րոն շյալ մար տահ րա վեր-
նե րին դի մա կայե լու հա մար հար կա վոր է մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գա ցում 
և պատ շաճ ա ջակ ցու թյան տրա մադ րում աֆ րի կյան պե տու թյուն նե րին, ո րը հնա րա վո րու-
թյուն կտա ի րա կա նաց նել սույն ծրա գի րը: 

44. « Հյու սիս-հա րավ» զար գաց ման հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ո րը հա մալր վում է « Հա րավ-
հա րավ» և «Ե ռա կողմ» զար գաց ման հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, հա մար վում է ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման կար ևո րա գույն գոր ծո նը, և եր կու ու ղ ղու թյուն նե րով էլ կա դրա հե տա-
գա զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Գոր ծըն կե րու թյուն ներն ու նեն լրա ցու ցիչ կար ևոր 
դեր, քա նի որ հզո րաց նում են ե րկր նե րի նե րու ժը և ա ջակ ցում ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա-
վար ման ազ գային կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը՝ նպաս տե լով ան հատ նե րի, հա մայնք-
նե րի և պե տու թյուն նե րի սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա կան և տն տե սա կան բա րե կե ցու թյա նը: 

45. Զար գա ցող պե տու թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող « Հա րավ-հա րավ» և «Ե ռա կողմ» 
զար գաց ման հա մա գոր ծակ ցու թյուն նե րը չպետք է կր ճա տեն զար գա ցած ե րկր նե րի կող-
մից ի րա կա նաց վող « Հյու սիս-հա րավ» զար գաց ման հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նակ նե րը, 
քա նի որ դրանք լրաց նում են նշյալ զար գաց ման հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 

11 Գլխավոր ասամբլեայի բանաձև 69/15, հավելված:



31

46. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման կար ևո րա գույն մի ջոց նե րից են տա րա տե սակ մի ջազ-
գային աղ բյուր նե րից ֆի նան սա վո րու մը, ար տո նյալ պայ ման նե րով և փո խա դարձ հա մա-
ձայ նու թյամբ վս տա հե լի, մատ չե լի, հա մա պա տաս խան, ժա մա նա կա կից և շր ջա կա մի ջա-
վայ րի հա մար ան վտանգ տեխ նո լո գի ա նե րի փո խան ցու մը, զար գա ցող ե րկր նե րում կա րո-
ղու թյուն նե րի զար գաց մանն ա ջակ ցու մը և հաս տա տու թե նա կան ու քա ղա քա կան բա րեն-
պաստ մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը բո լոր մա կար դակ նե րում: 

Ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րը

47. Վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

(ա)  Վե րա հաս տա տել, որ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար զար գա ցող ե րկր նե րին, հատ կա պես ա մե նա քիչ զար գա ցած 
ե րկր նե րին, զար գա ցող փոքր կղ զի-պե տու թյուն նե րին, ցա մա քով շր ջա պատ ված 
զար գա ցող և աֆ րի կյան ե րկր նե րին, ի նչ պես նաև մի ջին ե կա մուտ ու նե ցող ե րկր-
նե րին, ո րոնց դի մաց ծա ռա ցել են կոնկ րետ մար տահ րա վեր ներ, ան հրա ժեշտ 
է տրա մադ րել հա մա կարգ ված, կա յուն և պատ շաճ մի ջազ գային ա ջակ ցու թյուն՝ 
ե րկ կողմ և բազ մա կողմ հա մա ձայ նու թյուն նե րի, տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցու թյան և ար տո նյալ պայ ման նե րով տեխ նո լո գի ա նե րի տրա մադր ման մի-
ջո ցով, ո րը կն պաս տի վե րոն շյալ ե րկր նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը: 

(բ)  Նպաս տել ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի, շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար ան վտանգ 
տեխ նո լո գի ա նե րի, գի տու թյան և նե րա ռա կան նո րա րա րու թյուն նե րի, ի նչ պես 
նաև գի տե լիք նե րի և փոր ձա ռու թյան հա սա նե լի ու թյան ա պա հով մա նը տար բեր 
ե րկր նե րի, մաս նա վո րա պես զար գա ցող ե րկր նե րի հա մար, ո րը հնա րա վոր է 
ի րա գոր ծել գո յու թյուն ու նե ցող մե խա նիզմ ե րի, հատ կա պես ե րկ կողմ և բազ մա-
կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նու թյուն նե րի, այդ թվում՝ Մի ա վոր ված ազ-
գե րի կազ մա կեր պու թյան և այլ հա մա պա տաս խան մար մին նե րի մի ջո ցով: 

(գ)  Խթա նել հա մա գոր ծակ ցու թյան թե մա տիկ պլատ ֆորմ ե րի օգ տա գոր ծում ու 
տա րա ծու մը, ի նչ պիսիք ե ն՝ տեխ նո լո գի ա նե րի հա մընդ հա նուր պլատ ֆորմ ե րը և 
հա մա կար գե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան փո խա նա կել փոր ձա ռու թյու նը, 
նո րա րա րա կան և հե տա զո տա կան ծրագ րե րը՝ ա պա հո վե լու ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման ո լոր տում տեխ նո լո գի ա նե րի և տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյու-
նը: 

(դ)  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի ջո ցա ռում ե րը նե րա ռել աղ քա տու թյան կր ճատ-
ման, կա յուն զար գաց ման, բնա կան պա շար նե րի կա ռա վար ման, քա ղա քա շի-
նու թյան և կլի մայի փո փո խու թյան հար մա րեց ման ու ղ ղու թյուն նե րով ե րկ կողմ և 
բազ մա կողմ զար գաց ման ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րում բո լոր ո լորտ նե րի ներ սում 
և դրանց միջև, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան: 

 Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նը 

48. Սույն ծրագ րի ի րա կա նաց մանն ա ջակ ցե լու հա մար. 

(ա)  Ան հրա ժեշտ է, որ Մի ա վոր ված ազ գե րի և մի ջազ գային ու տա րա ծաշր ջա նային 
այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում ը նդ գրկ-
ված մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե-
րը և նվի րա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, բա րե լա վեն 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն ու ղղ ված ի րենց ռազ մա վա րու թյուն նե րի հա մա-
կար գու մը: 

(բ)  Ան հրա ժեշտ է, որ Մի ա վոր ված ազ գե րի հա մա կար գի բո լոր կա ռույց ներն, այդ 
թվում՝ հիմ ադ րամ ե րը, ծրագ րերն ու մաս նա գի տաց ված գոր ծա կա լու թյուն նե րը 
դի մա կա յու նու թյան հզո րաց մանն ու ղղ ված ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ՄԱԿ-ի 
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գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի, ՄԱԿ-ի Զար գաց ման ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի և 
ա ռան ձին պե տու թյուն նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի մի ջո ցով խթա նեն ռե սուրս-
նե րի նպաս տա վոր օգ տա գոր ծու մը և ա ջակ ցեն զար գա ցող ե րկր նե րին (վեր-
ջին նե րիս խնդ րան քով) սույն ծրագ րի ի րա կա նաց ման և այլ հա մա պա տաս խան 
ծրագ րե րի հա մա կարգ ման գոր ծում, ի նչ պի սին է, օ րի նակ, Ա ռող ջա պա հա կան 
մի ջազ գային կա նոն նե րը (2005թ.): Ա ջակ ցու թյու նը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել 
նաև կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման և հզո րաց ման, ի նչ պես նաև հս տակ և նպա-
տա կային ծրագ րե րի հա մա կարգ ված և կա յուն ի րա կա նաց ման մի ջո ցով, ո րոնք 
նպաս տում են պե տու թյուն նե րի զար գաց ման գե րա կա ու ղ ղու թյուն նե րի ի րա գործ-
մա նը: 

(գ)  Ան հրա ժեշտ է, որ ՄԱԿ-ի ա ղետ նե րի նվա զեց ման մի ջազ գային ռազ մա վա րու թյան 
գրա սե նյա կը (UNISDR) մաս նա վո րա պես ա ջակ ցի սույն ծրագ րի ի րա կա նաց մա-
նը, վեր ջի նիս շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հով մա նը և դի տարկ մա նը հետ ևյալ 
կերպ. 

• Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րը ժա մա-
նա կին և պար բե րա բար պատ րաս տեն ա ռա ջըն թա ցի վե րա բե րյալ հաշ-
վետ վու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես Գլո բալ պլատ ֆոր մի հա մար, ա ջակ ցեն 
գլո բալ և տա րա ծաշր ջա նային վե րահսկ ման գոր ծըն թա ցի զար գաց մա նը և 
ցու ցա նիշ նե րի մշակ մա նը և այլ հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ե րի հետ 
հա մա կարգ մա նը, ո րոնք կի րառ վում են կա յուն զար գաց ման և կլի մայի փո-
փո խու թյան հար մա րեց ման հա մար և վե րա նայեն հա մա ցան ցում առ կա 
Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մշ տա դի տարկ ման գոր ծի քը: 

• Ակ տի վո րեն մաս նակ ցեն Կա յուն զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րի մշակ ման 
միջ գե րա տես չա կան և փոր ձա գետ նե րի խմ բի աշ խա տանք նե րին: 

• Ս տեղ ծեն փոր ձի վրա հիմ ված գործ նա կան ու ղե ցույց՝ հա մա պա տաս խան 
պե տու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան և փոր ձա գետ նե րի հա մախմբ-
ման մի ջո ցով: 

• Հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի շր ջա նում ամ րապն դեն կան-
խար գել ման մշա կույ թը, ո րը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել փոր ձա գետ նե րի 
և տեխ նի կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով ա ջակ ցե լով չա փա նիշ-
նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցին, ի րա կա նաց նե լով տվյալ գոր ծու նե ու թյան 
շա հե րը պաշտ պա նող նա խա ձեռ նու թյուն ներ, տա րա ծե լով ա ղետ նե րի ռիս-
կի մա սին տե ղե կատ վու թյուն, քա ղա քա կա նու թյուն ներ և գոր ծե լա կեր պեր, 
ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով ան-
ցկաց նե լով ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման վե րա բե րյալ դա սըն թաց ներ, այդ 
թվում և վե րա պատ րաստ ման: 

• Ազ գային պլատ ֆորմ ե րի կամ դրանց հա մար ժեք հա մա կար գե րի մի ջո ցով 
ա ջակ ցեն ե րկր նե րին՝ ազ գային պլան նե րի մշակ ման և ա ղետ նե րի ռիս կի, 
վնաս նե րի և ազ դե ցու թյան մի տում ե րի վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թաց նե-
րում: 

• Գու մա րեն Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գլո բալ պլատ ֆորմ և տա րա ծաշր-
ջա նային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ա ջակ ցեն 
Ա ՌՆ տա րա ծաշր ջա նային պլատ ֆորմ ե րի ստեղծ մա նը: 

• Ա ռաջ նոր դեն Դի մա կա յու նու թյան հզո րաց մանն ու ղղ ված ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման ՄԱԿ-ի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի վե րա նայ ման գոր ծըն թա-
ցը: 

• Ն պաս տեն և շա րու նա կեն ա ջակ ցել Ա ղետ նե րի ռիս կի մի ջազ գային հա մա-
ժո ղո վի գի տա կան և տեխ նի կա կան խորհր դատ վա կան խմ բի կող մից ի րա-
կա նաց վող ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տում գի տա կան և տեխ նի-
կա կան աշ խա տանք նե րին: 



33

• Հա մա պա տաս խան պե տու թյուն նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ 
ա ռաջ նոր դեն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 2009թ. տեր մի նա բա նու թյան 
վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցը՝ պե տու թյուն նե րի կող մից հա մա ձայ նեց ված 
տեր մի նա բա նու թյա նը հա մա հունչ: 

• Ս տեղ ծեն շա հագր գիռ կող մե րի հանձ նա ռու թյուն նե րի ռե գիստր: 

(դ)  Մի ջազ գային ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ Հա մաշ խար-
հային բան կը և տա րա ծաշր ջա նային զար գաց ման բան կե րը, պետք է քն նար կեն 
սույն ծրագ րի գե րա կա ու ղ ղու թյուն նե րը՝ զար գա ցող ե րկր նե րում ա ղետ նե րի ռիս-
կի նվա զեց ման ի րա կա նաց ման հա մար ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն և վար կեր 
տրա մադ րե լու հա մար: 

(ե)  Ա նհ րա ժեշտ է, որ այլ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը ու պայ մա նագ րային 
հի մունք նե րով գոր ծող մար մին նե րը, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի «Կ լի մայի փո փո խու-
թյան  մա սին» շր ջա նա կային  կոն վեն ցի այի մաս նա կից նե րի հա մա ժո ղո վը, գլո բալ 
և տա րա ծաշր ջա նային մա կար դա կի մի ջազ գային ֆի նան սա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը և Կար միր խա չի և կար միր մա հի կի մի ջազ գային շար ժու մը, զար գա-
ցող պե տու թյուն նե րի խնդ րան քով, ա ջակ ցեն վեր ջին նե րին՝ սույն ծրագ րի ի րա-
կա նաց ման և այլ հա մա պա տաս խան ծրագ րե րի հա մա կարգ ման հար ցում: 

(զ)  Ա նհ րա ժեշտ է, որ ՄԱԿ-ի Գլո բալ կոմ պակտ նա խա ձեռ նու թյու նը, մաս նա վոր և 
բիզ նես ո լոր տի մաս նակ ցու թյամբ, խթա նի ա ղետ նե րի ռիս կի կար ևո րու թյան վեր-
հա նու մը՝ հա նուն կա յուն զար գաց ման և դի մա կա յու նու թյան բարձ րաց ման: 

(է)  Զար գա ցող ե րկր նե րին ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ու ղ ղու թյամբ ա ջակ ցու-
թյան տրա մադր ման հա մար ան հրա ժեշտ է հզո րաց նել Մի ա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն նե րը, ո րը հնա րա վոր է ի րա կա-
նաց նել տար բեր ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ե րի մի ջո ցով պատ շաճ ռե սուրս-
նե րի տրա մադր մամբ, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի Ա ղետ նե րի նվա զեց ման նպա տա կային 
հիմ ադ րամ ա վե լի մեծ, պա տե հա ժամ, կա յուն և կան խա տե սե լի ներդ րում ե րի 
կա տար մամբ և սույն ծրագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում Հիմ ադ րա մի դե րի 
հզո րաց մամբ: 

(ը)  Ա նհ րա ժեշտ է, որ միջ խորհր դա րա նա կան մի ա վո րու մը և խորհր դա րա նա կան-
նե րի հա մա պա տաս խան տա րա ծաշր ջա նային այլ մար մին ներ ու մե խա նիզմ եր 
շա րու նա կեն ա ջակ ցել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն ու ազ գային ի րա վա կան 
հա մա կար գի զար գաց մա նը: 

(թ)  Ա նհ րա ժեշտ է, որ Մի ա վոր ված քա ղաք նե րի ու տե ղա կան կա ռա վար ման մար-
մին նե րի կազ մա կեր պու թյու նը և հա մա պա տաս խան այլ տե ղա կան ի նք նա կա ռա-
վար ման մար մին ներ շա րու նա կեն ա ջակ ցել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր-
տում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը, 
փո խա դարձ ու սուց մա նը և սույն ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը: 

 Հե տա գա քայ լե րը 

49. Հա մա ժո ղո վը կոչ է ա նում Ը նդ հա նուր վե հա ժո ղո վում, վեր ջի նիս յո թա նա սու նե րորդ 
նս տաշր ջա նի ժա մա նակ, քն նար կել, թե ի նչ պես ար տա ցո լել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց-
ման սույն շր ջա նա կային ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը հա մա լիր և հա մա կարգ ված հե տա գա 
գոր ծըն թաց նե րում՝ ձևա վոր ված ՄԱԿ-ի հա մա ժո ղովն ե րի և գա գաթ նա ժո ղովն ե րի աշ-
խա տան քի ար դյուն քում, այդ թվում նաև Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան խորհր դի, Կա յուն 
զար գաց ման բարձ րաս տի ճան քա ղա քա կան ֆո րու մի և չորս տա րին մեկ ի րա կա նաց-
վող քա ղա քա կա նու թյան հա մա պար փակ դի տարկ ման շր ջա նակ նե րում՝ հաշ վի առ նե լով 
Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գլո բալ պլատ ֆոր մի, ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման տա-
րա ծաշր ջա նային պլատ ֆորմ ե րի և Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ներ կա յաց ված 
մշ տա դի տարկ ման ներդ րում ե րը: 
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50. Հա մա ժո ղովն ա ռա ջար կում է Ը նդ հա նուր վե հա ժո ղո վին, վեր ջի նիս վաթ սու նին նե րորդ 
նս տաշր ջա նում, հիմ ել բաց միջ կա ռա վա րա կան աշ խա տան քային խումբ, ո րը կազմ ված 
կլի նի ան դամ-պե տու թյուն նե րի կող մից նշա նակ ված փոր ձա գետ նե րից և, ո րին կա ջակ ցի 
UNISDR-ը՝ հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի ներգ րավ վա ծու թյամբ: Խմ բի նպա-
տակն է մշա կել հնա րա վոր ցու ցա նիշ նե րի մի փա թեթ, ո րը հա մա տեղ կօգ տա գործ վի կա-
յուն զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րի ու ղ ղու թյամբ աշ խա տող միջ գե րա տես չա կան փոր ձա գետ-
նե րի խմ բի աշ խա տանք նե րի հետ սույն ծրագ րի ի րա կա նաց ման գլո բալ ա ռա ջըն թա ցի չա-
փո րոշ ման հա մար: Հա մա ժո ղո վը նաև ա ռա ջար կում է, որ աշ խա տան քային խում բը մինչև 
2016թ. դեկ տեմ բեր ա մի սը քն նար կի 2009 թվա կա նին ըն դուն ված UNISDR-ի ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման տեր մի նա բա նու թյան վե րա նայ մանն ու ղղ ված գի տա կան և տեխ նի կա-
կան խորհր դատ վա կան խմ բի ա ռա ջար կու թյուն նե րը, և որ այս աշ խա տան քի վերջ նա կան 
ար դյուն քը ներ կա յաց վի Ը նդ հա նուր վե հա ժո ղով քն նարկ ման և հաս տատ ման հա մար: 



Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման Սեն դայի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր 

2015-2030
Շրջանակը և նպատակը

 Սույն ծրա գի րը վե րա բե րում է բնա կան կամ տեխ նա ծին վտան գա վոր եր ևույթ նե րից ա ռա ջա ցող փոք րա ծա վալ և մե ծա ծա վալ, հա ճա խա-
կի և հազ վա դեպ, հան կար ծա կի և դան դաղ ա ռա ջա ցող ա ղետ նե րին, ի նչ պես նաև բնա պահ պա նա կան, տեխ նո լո գի ա կան և կեն սա բա նա-
կան վտանգ նե րին և ռիս կե րին: Ծրագ րի նպա տակն է ներդ նել ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա րու մը զար գաց ման ո լոր տի բո լոր մա կար դակ-

նե րում, ի նչ պես նաև այդ ո լոր տի տար բեր հատ ված նե րի միջև: 

Ակնկալվող արդյունքը
Ա ղետ նե րի ռիս կի և կյան քի, ապ րուս տի և ա ռող ջու թյան, ի նչ պես նաև մարդ կանց, ձեռ նար կու թյուն նե րի, հա մայնք նե րի և պե տու թյուն նե-

րի տն տե սա կան, ֆի զի կա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային և բնա պահ պա նա կան ակ տիվն ե րի կո րուստ նե րի է ա կան նվա զե ցում: 

Նպատակը
 Կան խել նոր և նվա զեց նել առ կա ա ղետ նե րի ռիս կը ին տեգր ված և մի աս նա կան տն տե սա կան, կա ռուց ված քային, ի րա վա կան, սո ցի-
ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան, մշա կու թային, կր թա կան, բնա պահ պա նա կան, տեխ նո լո գի ա կան, քա ղա քա կան և ի նս տի տու ցի ո նալ 
գոր ծիք նե րի կի րառ ման մի ջո ցով, ո րոնք օգ նում են կան խել և նվա զեց նել վտանգ նե րի սպառ նա լիքն ու խո ցե լի ու թյունն ա ղետ նե րի 
նկատ մամբ, ի նչ պես նաև հզո րաց նել ար ձա գանք ման ու վե րա կանգն ման պատ րաստ վա ծու թյու նը՝ այդ պի սով ի սկ ամ րապն դե լով 

դի մա կա յու նու թյու նը:

Թիրախներ

Մինչև 2030թ. է ա-
կա նո րեն նվա զեց նել 
հա մընդ հա նուր մա-
հա ցու թյունն ա ղետ-
նե րից, հա մընդ հա-
նուր մա հա ցու թյան 
մի ջին ցու ցա նի շը 
2020-2030թթ. նվա-
զեց նե լով 100 հա զա-
րով՝ 2005 -2015թթ. 
Հա մե մա տու թյամբ:

Մինչև 2030թ. է ա-
կա նո րեն նվա զեց նել 
տու ժած մարդ կանց 
թի վը հա մընդ հա նուր 
մա կար դա կով, հա-
մընդ հա նուր մի ջին 
ցու ցա նի շը 2020-
2030թթ. նվա զեց նե-
լով 100 հա զա րով՝ 
2005 -2015թթ. Հա մե-
մա տու թյամբ:

Մինչև 2030թ. 
նվա զեց նել 
ա ղետ նե րի 
պատ ճա ռած 
ու ղ ղա կի տն տե-
սա կան վնա սը՝ 
հա մաշ խար-
հային հա մա-
խառն ներ քին 
ար դյուն քի (Հ ՆԱ) 
նկատ մամբ:

Մինչև 2030թ. է ա կա նո րեն 
կր ճա տել կար ևոր նշա նա կու-
թյան են թա կա ռուց վածք նե րին 
ա ղետ նե րի պատ ճա ռած վնա սը 
և հիմ ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, 
այդ թվում ա ռող ջա պա հա կան և 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի աշ խա տան քի խա փա նու մը, 
ո րը, այլ մի ջո ցա ռում ե րի հետ 
մեկ տեղ, կի րա կա նաց վի դի-
մա կա յու նու թյան բարձ րաց ման 
մի ջո ցով:

Մինչև 2020թ. 
է ա կա նո րեն 
ա վե լաց նել ազ-
գային և տե ղա-
կան ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց-
ման ռազ մա-
վա րու թյուն ներ 
ու նե ցող ե րկր-
նե րի թի վը:

Մինչև 2030թ. զար-
գա ցող ե րկր նե րում 
է ա կա նո րեն հզո րաց-
նել մի ջազ գային հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ 
պատ շաճ և կա յուն 
ա ջակ ցու թյան մի ջո-
ցով հա մալ րե լու սույն 
ծրագ րի ի րա գործ ման 
ազ գային ջան քե րը:

Մինչև 2030թ. է ա կա նո-
րեն մե ծաց նել տա րա տե-
սակ վտանգ նե րի հա մար 
նա խա տես ված վաղ 
ազ դա րար ման հա մա-
կար գե րի թիվն ու հա-
սա նե լի ու թյու նը, ի նչ պես 
նաև ա ղետ նե րի ռիս կի 
մա սին տե ղե կատ վու թյան 
և գնա հա տում ե րի հա-
սա նե լի ու թյու նը բնակ չու-
թյա նը:

 Գոր ծու նե ու թյան ա ռաջ նա հերթ ու ղ ղու թյուն նե րը
Անհ րա ժեշտ է նպա տա կաուղղ ված գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել ո լորտ նե րի ներ սում և դրանց միջև տե ղա կան, ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ  

մա կար դակ նե րում ստորև ներ կա յաց ված չորս գե րա կա ո ւղ ղու թյուն նե րով:

Գե րա կա ո ւղ ղու թյուն 1 
Ա ղետ նե րի ռիս կի ը մբռ-

նում.
Ա ղետ նե րի ռիս կի կա-
ռա վար մա նը վե րա բե րող 
քա ղա քա կա նու թյուն ներ 
և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
պլան մշա կե լիս պետք է 
հաշ վի առ նել ա ղետ նե րի 
ռիս կի բո լոր բա ղադ րիչ-
նե րը՝ խո ցե լի ու թյու նը, 
կա րո ղու թյուն նե րը, 
մարդ կանց և ակ տիվ-
նե րի խո ցե լի ու թյու-
նը սպառ նա լիք նե րի 
հան դեպ, վտանգ նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
ներն ու շր ջա կա մի ջա-
վայ րը:

Գե րա կա ո ւղ ղու թյուն 2 
Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման 
կազ մա կերպ չա կան և ի րա վա կան 

դաշ տի բա րե լա վում.
Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման 
կազ մա կերպ չա կան և ի րա վա կան 
դաշ տի բա րե լա վու մը  կար ևոր դեր 
է կա տա րում ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման ար դյու նա վետ կա-
ռա վար ման հար ցում ազ գային, 
տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ մա-
կար դակ նե րում: Այն ա պա հո վում է 
ազ գային և տե ղա կան օ րենք նե րի, 
կա նո նա կար գե րի հան րային քա-
ղա քա կա նու թյուն նե րի հա մա-
ձայ նեց ված գոր ծո ղո թյուն նե րը 
և, սահ մա նե լով դե րերն ու պար-
տա կա նու թյուն նե րը, հան րային և 
մաս նա վոր ո լորտ նե րին ո ւղ ղոր դում 
ու խրա խու սում է ձեռ նար կել ա ղետ-
նե րի ռիս կի հետ կապ ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ: 

   Գե րա կա ո ւղ ղու թյուն 3
 Ներդ րում ներ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց-

ման ո լոր տում դի մա կա յու նու թյան ամ-
րապնդ ման հա մար

 Պե տա կան և մաս նա վոր ներդ րում նե րը 
ա ղետ նե րի ռիս կի կան խար գել ման և նվա-
զեց ման ո լոր տում կա ռուց ված քային և ոչ 
կա ռուց ված քային մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ 
կար ևոր են մարդ կանց, հա մայնք նե րի, պե-
տու թյուն նե րի տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան և մշա կու թային, ի նչ պես 
նաև բնա պահ պա նա կան դի մա կա յու նու-
թյան բարձ րաց ման հա մար: Ներդ րում նե րը 
կա րող են նո րա րա րու թյան, ա ռա ջըն թա ցի 
և աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման գոր ծոն 
հան դի սա նալ: Նման մի ջոց նե րը ծախ սային 
ա ռու մով ար դյու նա վետ են և կար ևո րա գույն 
դեր են խա ղում մարդ կային կյանք փր կե լու, 
ա ղետ նե րի վնաս նե րի կանխ ման ու նվա-
զեց ման գոր ծում, ի նչ պես նաև ա պա հո վում 
են ար դյու նա վետ վե րա կանգ նում և վե րա-
կա ռու ցում: 

 Գե րա կա ո ւղ ղու թյուն 4 
Ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծու թյան ամ րապն դում ար-
դյու նա վետ ար ձա գանք ման հա մար և «Ա նել ա վե լին, 
քան ար վում է» սկզ բուն քի ներդ րում վե րա կանգն-

ման, վե րա կանգ նո ղա կան և վե րա կա ռուց ման գոր-
ծըն թաց նե րում.

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ էլ ա վե լի ար դյու նա վետ 
ար ձա գանք ման հա մար ան հրա ժեշտ է ամ րապն դել 
ա ղետ նե րին պատ րաս տա վա ծու թյու նը և ա պա հո վել 
հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն ներ ար դյու նա վետ 
վե րանգ նո ղա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու 
հա մար: Ա ղետ նե րը նաև ցույց են տա լիս, որ վե րա-
կանգն ման, վե րա կանգ նո ղա կան և վե րա կա ռուց ման 
փու լե րը, ո րոնց ան հրա ժեշտ է նա խա պատ րաստ-
վել ա ղե տից ա ռաջ, պետք է օգ տա գործ վեն «ա նե լու 
հա մար ա վե լին, քան ար վում էր» ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց մանն ո ւղղ ված ին տեգր ված գոր ծո ղու թյուն-
նե րի մի ջո ցով: Կար ևոր է նաև հնա րա վո րու թյուն ներ 
ստեղ ծել կա նանց և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց հա մար՝ ա պա հո վե լու գեն դե րային ա ռու մով 
հա վա սար և բո լո րի հա մար հա սա նե լի ար ձա գան-
քում, վե րա կանգ նում և վե րա կա ռու ցում:

Ուղ ղոր դիչ սկզ բունք նե րը
Ա ղետ նե րի ռիս կի 
կան խար գե լում ու 
նվա զե ցում` որ պես 
պե տու թյուն նե րի 
ա ռաջ նային պար-
տա վո րու թյուն, այդ 
թվում նաև հա մա-
գոր ծակ ցու թյան մի-
ջո ցով:

Կենտ րո նա կան կա-
ռա վա րու թյուն նե րի և 
հա մա պա տաս խան 
ազ գային իշ խա նու-
թյուն նե րի, ո լորտ նե րի 
և շա հագր գիռ կող-
մե րի միջև պար տա-
վո րու թյուն նե րի բաշ-
խում՝ տվյալ ե րկ րի 
ներ քին պայ ման նե րին 
և կա ռա վար ման հա-
մա կար գին հա մա-
հունչ:

Մարդ կանց և նրանց 
ու նեց ված քի պաշտ-
պա նու թյուն` մար դու 
բո լոր ի րա վունք նե րի, 
այդ թվում նաև զար-
գաց ման ի րա վուն քի 
խթան ման ա պա հով-
մամբ: 

Հա սա րա կու թյան 
բո լոր շեր տե րի 
ներգ րավ վա ծու թյան 
ա պա հո վում: 

Գոր ծա դիր և օ րենս-
դիր բո լոր պե տա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի 
լի ա կա տար ներգ րավ-
վա ծու թյուն ազ գային 
և տե ղա կան մա կար-
դակ նե րում:

Տե ղա կան իշ խա-
նու թյուն նե րի և 
հա մայնք նե րի ի րա-
վա զո րու մը ռե սուրս-
նե րի, խրա խուս ման 
մի ջոց նե րի և ո րո-
շում նե րի կա յաց ման 
գոր ծըն թաց նե րում 
պա տաս խա նատ վու-
թյան բարձ րաց ման 
մի ջո ցով` ը ստ ան-
հրա ժեշ տու թյան: 

Տա րա տե սակ 
վտանգ նե րի և ռիս կի 
մա սին տե ղե կատ վու-
թյան նե րա ռում ո րո-
շում նե րի կա յաց ման 
գոր ծըն թա ցում:

Ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման և կա յուն 
զար գաց ման քա ղա-
քա կա նու թյուն նե րի, 
ծրագ րե րի, գոր ծե լա-
կեր պի և մե խա նիզմ-
նե րի հա մա ձայ նեց-
վա ծու թյու նը տար բեր 
ո լորտ նե րի միջև:

Ա ղետ նե րի ռիս կի 
տե ղա կան և կոնկ-
րետ ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի 
հաշ վա ռու մը ռիս կի 
նվա զեց մանն ո ւղղ-
ված գոր ծո ղու թյուն-
նե րի սահ ման ման 
ժա մա նակ: 

 Ներդ րում ե րի մի ջո-
ցով ռիս կի խոր քային 
գոր ծոն նե րի վե րա ցու-
մը որ պես ծախ սային 
ա ռու մով ա վե լի շա հա-
վետ գոր ծո ղու թյուն, 
քան հետ-ա ղե տային 
ար ձա գան քում ու 
վե րա կանգ նու մը:

«Ա նել ա վե լին, քան 
ար վում է» սկզ բուն քի 
կի րա ռու մը` կան-
խար գե լե լու ա ղետ-
նե րի նոր ռիս կե րի 
ա ռա ջա ցու մը կամ 
նվա զեց նե լու առ կա 
ռիս կե րը:

Գ լո բալ գոր ծըն կե-
րու թյուն ու մի ջազ-
գային հա մա գոր-
ծակ ցու թյուն` բնո րոշ 
իր ար դյու նա վե տու-
թյամբ, բո վան դա-
կու թյամբ և ամ րու-
թյամբ: 

 Զար գա ցած ե րկր նե-
րի և գոր ծըն կեր նե րի 
կող մից զար գա ցող 
ե րկր նե րին տրա-
մադր վող օ ժան դա-
կու թյուն` հար մա րեց-
ված վեր ջին նե րիս 
կող մից սահ ման ված 
կա րիք նե րին և 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն-
նե րին: 

www.preventionweb.net/go/sfdrr
www.unisdr.org
isdr@un.org



Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման Սեն դայի 2015-2030թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը թարգ ման վել և տպագր-
վել է Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային պլատ ֆոր մի շր ջա նակ նե րում, ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման 
և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նախարարության (MTAES) և ՄԱԿ-ի զար գաց ման ծրագ րի (UNDP) ան մի-
ջա կան նա խա ձեռ նու թյամբ և ՄԱԿ-ի մար դա սի րա կան հար ցե րի հա մա կարգ ման գրա սե նյա կի (UNOCHA), 
ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ ադ րա մի (UNICEF), Ճգ նա ժա մային կա ռա վար ման պե տա կան ա կա դե մի այի (CMSA),  
Օ ՔՍ ՖԱՄ (OXFAM),  Հա բի թաթ ֆոր հյու մե նի թի Ար մե նի ա հիմ ադ րա մի (Habitat for Humanity Armenia 
Foundation), Վորլդ Վիժն Հա յաս տան (World Vision Armenia), Հայ կա կան Կար միր խա չի ըն կե րու թյան (ARCS),  
«Սեյվ դը չիլդրեն» (Save the Children) և « Լո ռէ» փր կա րար ջո կա տի (Lore Rescue Team) հա մա տեղ ֆի նան սա-
վոր մամբ։

 Սույն փաստաթղթում ար տա հայտ ված տե սա կետ ներն ան պայ ման չէ, որ ներ կա յաց նեն ՄԱԶԾ և/ կամ մյուս 
ա ջակ ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի պաշ տո նա կան տե սա կետ ներն ու քա ղա քա կա նու թյու նը։   
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