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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ու ղե ցույ ցի նպա տա կը 

Ա ղետ նե րի ռիս կե րի կա ռա վար ման և ա ղե տի դեպ քում քա ղա քա
ցի նե րի կյան քը պաշտ պա նե լու գոր ծում ԶԼՄ– ներն ա ռաջ նային, ի սկ 
ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյու նը՝ վճ ռո րոշ դեր ու նեն։ 

Հե ռուս տա տե սու թյու նը, ռա դի ոն, է լեկտ րո նային լրատ վա մի ջոց
նե րը լայն սփռ ման շնոր հիվ ա րագ ու հա մա ժա մա նա կյա հա ղոր դե լու 
մեծ հնա րա վո րու թյուն ու նեն, ո ւս տի շատ կար ևոր է, որ հե ռար ձա կող
ներն ա ղե տի դեպ քում նպա տա կային և ար դյու նա վետ գոր ծե լուն 
պատ րաստ լի նեն։ Տպա գիր մա մու լի դե րը ևս կար ևոր է  մար դիկ հակ
ված են թեր թե րի տե ղե կատ վու թյունն ըն կա լել որ պես խոր հուրդ հու
սա լի աղ բյու րից։

Լ րատ վա մի ջոց նե րը տե ղե կաց նե լուց բա ցի, նաև հան րային ի րա
զեկ ման կար ևո րա գույն գոր ծիք են, ո ւս տի կր թե լու և ա ղետ նե րին 
պատ րաստ լի նե լու, դրանց դի մա կայե լու համար գի տե լիք փո խան ցե
լու դեր ու նեն, և կա րող են մաս նակ ցել ա ղետ նե րի կա ռա վար ման քա
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ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը՝ վեր լու ծե լով ե րկ րի խո ցե լի կող մե րը և 
կա րո ղու թյուն նե րը բարձ րաց նե լու ու ղի նե րը

ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են ա վե լին ա նել, քան պար զա
պես տե ղե կաց նել ա ղետ նե րի մա սին՝ ու սում նա սի րե լով ա ղետ նե րի 
հիմ նա կան պատ ճառ նե րը և դրանց սո ցի ա լա կան մասշ տաբ նե րը, է ա
պես փո խել ա ղետ նե րի նկատ մամբ մարդ կանց մտա ծո ղու թյու նը և 
դրանց դեպ քում հնա րա վոր վար քա գի ծը։

 Հա յաս տա նին բնո րոշ ա ղետ նե րը, մաս նա վո րա պես 1988 թ  ե րկ
րա շար ժը, հան րային ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րի ու 
սպառ նա լիք նե րի, սո ղանք նե րի ու հր դեհ նե րի լու սա բան ման փորձը 
ա ռա ջին պլան են մղել այն կա նոն նե րի ու սկզ բունք նե րի կարևո րու
թյու նը, ո րոնց պետք է հետ ևեն լրագ րող ներն ի րենց ա ռա քե լու թյու նը 
կա տա րե լիս:

Այս ու ղե ցույ ցի նպա տակն է լրատ վա մի ջոց նե րին փո խան ցել 
ա ղետ նե րի ռիս կե րի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ հիմ նա կան գի տե լիք
նե րը, որ պես զի ան հրա ժեշտ պա հին նրանք ճիշտ կազ մա կեր պեն լու
սա բան ման ի րենց աշ խա տան քը, և օգ նեն հան րու թյա նը և ե րկ րին՝ 
ա ղե տից դուրս գալ նվա զա գույն կորուստներով։ Այն օգ տա կար կա րող 
է լի նել ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, լրատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի աշ
խա տա կից նե րի, տե ղե կատ վու թյուն տնօրինողների և ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման հա մար պա տաս
խա նա տու նե րի, բու հե րի ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տետ նե րի ու սա
նող նե րի հա մար: 

Ար դյու նա վետ լու սա բան մամբ են պայ մա նա վոր ված 
 •  մարդ կանց ի րա զեկ վա ծու թյու նը,
 • հ նա րա վոր վտանգ նե րին պատ րաստ լի նելն ու ար դյու նա վետ 

ո րո շում ներ կա յաց նե լը,
 •  հա սա րա կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա նիզմ նե րի ար

դյու նա վետ կի րա ռու մը,
 • ս տեղծ ված ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րից ան վնաս կամ նվա

զա գույն վնաս նե րով դուրս գա լը:
 Սա է պատ ճա ռը, որ տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լու, տրա մադ րե լու, 

փո խան ցե լու գոր ծա ռույթ նե րում ը նդ գրկ ված բո լոր օ ղակ նե րի աշ խա
տանք նե րի հիմ քում պետք է դր ված լի նի հետ ևյալ խն դիր նե րի կա տա
րու մը 

 • ա պա հո վել ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին վե րա բե րող տե ղե
կատ վու թյան տրա մադ րու մը,
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 •  պատ րաստ լի նել պա տաս խա նե լու հա սա րա կու թյա նը հե
տաքրք րող բո լոր հար ցե րին,

 • տր ված տե ղե կատ վու թյու նը պետք է մղի սթա փու թյան, ան
հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման, բա ցա ռի խու
ճա պը,

 •  մարդ կանց մոտ ան վտան գու թյան զգա ցում ա ռա ջաց նի, ի սկ 
վտանգ նե րի դեպ քում՝ հաղ թա հա րե լի ու թյան։ 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը լու սա բա նող լրագ րող նե րի հա մար 
ա ռա ջարկ վող սկզ բունք նե րից շա տե րը նույնն ե ն՝ ան կախ ար տա
կարգ ի րա վի ճա կի տե սա կից, սա կայն կան նաև ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներ, ո րոնց կանդ րա դառ նանք ստորև:
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ԳԼՈՒԽ 1

ԱՐ ՏԱ ԿԱՐԳ Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

1.1. Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի լու սա բան ման  
կար ևո րու թյու նը

Լ րատ վա մի ջոց նե րը կար ևոր դեր են կատարում ա ղետ նե րի ռիս կի 
կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում։ Ա ղետ նե րի ըն թաց քում քա ղա քա ցի նե
րի կյան քը պաշտ պա նե լու գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն ու նի ճշգ րիտ 
տե ղե կատ վու թյու նը։ 

Հե ռուս տա տե սու թյու նը, ռա դի ոն և հա մա ցանցն ու նեն վնա սի և 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման վե րա բե րյալ ա րագ ու հա մա ժա մա նա
կյա լայն սփռ մամբ և մեծ թվով մարդ կանց տե ղե կատ վու թյան հա
ղորդ ման մեծ հնա րա վո րու թյուն։ Այս հնա րա վո րու թյու նը նպա տա
կային և ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու հա մար ԶԼՄ– նե րը պետք է 
պատ րաստ լի նեն ար ձա գան քե լու ա ղե տից ան մի ջա պես հե տո։

Չ պետք է ան տես վի նաև տպա գիր մա մու լի դե րը, հատ կա պես 
ա վե լի բա ցատ րա կան, գի տե լիք ներ պա րու նա կող տե ղե կատ վու թյան 
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դեպ քում։ Լրատ վա մի ջոց նե րի կար ևոր գոր ծա ռույթ նե րից է ի նչ պես 
հան րու թյա նը տե ղե կաց նելը, այն պես է լ՝ կր թելն ու հա մա պա տաս խան 
գի տե լիք նե րով զի նե լը՝ նպաս տե լով ա ղետ նե րի կան խար գել մանն ու 
ռիս կե րի նվա զեց մանը։ Լրատ վա մի ջոց նե րը կա րող են է ա պես փո խել 
ա ղետ նե րի նկատ մամբ մարդ կանց մտա ծե լա կեր պը և վար վե լա կեր
պը: Լրագ րող նե րը, մեկ նա բան նե րը, խմ բա գիր նե րը, հե ռար ձա կող նե
րը և զանգ վա ծային լրատ վու թյան բո լոր մաս նա կից նե րը կա րող են 
ա վե լին ա նել, քան պար զա պես տե ղե կաց նել և ի րա զե կել ա ղետ նե րի 
մա սին: Ու սում նա սի րե լով ա ղետ նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րը և 
դրանց սո ցի ալ–տն տե սա կան հետ ևանք նե րը՝ լրատ վա մի ջոց նե րը կա
րող են օգ նել մարդ կանց ա վե լի լավ հաս կա նալ, թե ի ՞նչն է ի րենց խո
ցե լի դարձ նում և ի ՞նչ կա րող են ա նել ա ղետ նե րին դի մա կայե լու ի րենց 
կա րո ղու թյուն նե րը բարձ րաց նե լու հա մար: 

Ու ղե ցույ ցը հիմն ված է տե սա կան ու գործ նա կան ու սում նա սի րու
թյուն նե րի, ի նչ պես նաև տե ղա կան և մի ջազ գային փոր ձի վրա: 

1.2 Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի  
լու սա բան ման սկզ բունք նե րը

 Ցան կա լի է, որ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի (ԱԻ) լու սա բան ման 
ո լոր տում ներգ րավ ված ԶԼՄ– նե րը խու սա փեն սեն սա ցի ոն լու րե րից 
կամ լու րե րը սեն սա ցի ա դարձ նե լուց, սո ցի ա լա կան տա րան ջա տու մից, 
ի նչ պես նաև հան րու թյա նը հա ղոր դեն օբյեկ տիվ և օգ տա կար տե ղե
կատ վու թյուն: 

Նախքան ա ղե տի գո տի մեկ նե լը, լրագ րո ղը պար տա վոր է  
•	  լի նել պատ րաստ ված և ու նե նալ ա ղետ լու սա բա նե լու վե րա բե

րյալ ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ ու հմ տու թյուն ներ, 
•	 ու սում նա սի րել ա ղե տի այն տե սա կը, ո րը լու սա բան վե լու է, այ

սինքն՝ տի րա պե տել տվյալ ա ղե տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի մա սին տե ղե կատ վու թյա նը:

 Ա ղե տի գո տում աշ խա տելիս լրագ րո ղը պար տա վոր է 
•	  հետ ևել հա մա պա տաս խան օ րենք նե րին և կա նոն նե րին,
•	  հետ ևել ան վտան գու թյան կա նոն նե րին և աշ խա տան քի ըն

թաց քում չվ նա սել ու չվ տան գել իր և մյուս նե րի կյան քը և ա ռող
ջու թյու նը,

•	  հետ ևել դեպ քի վայ րում ա ղե տը կա ռա վա րող մարմ նի ցու ցում
նե րին, ե թե դրանք չեն հա կա սում օ րենսդ րու թյա նը և բխում 
են ստեղծ ված ի րա վի ճա կի վտան գա վո րու թյու նից,
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•	  լի նել հնա րա վո րինս ան կողմ նա կալ և օ պե րա տիվ, 
•	 յու րա քան չյուր տե ղե կու թյուն մա տու ցել ճիշտ ժա մա նա կին, 

հա ղոր դել մի այն հա վաս տի տե ղե կատ վու թյուն, 
•	 օգ նել, որ մար դիկ ճիշտ պատ կե րա ցում կազ մեն ա ղե տի ծա

վա լի մա սին,
•	  ներ կա յաց նել ոչ մի այն ա ղետն ու դրա հետ ևանք նե րը, ա ղե տի 

գո տում կա տար վող աշ խա տանք նե րը, այլև այն մարդ կանց 
կյանքն ու ճա կա տագ րե րը, որոնք տու ժել են տվյալ ա ղե տից, 

•	 ա ղե տի ճշգ րիտ պատ կե րը ներ կա յաց նե լու հա մար օգ տա գոր
ծել հա մա պա տաս խան բա ռա պա շար, ի սկ մաս նա գի տա կան 
տեր մին նե րը կի րա ռել պարզ և հան րա մատ չե լի բա ցատ րու
թյամբ, 

•	 պահ պա նել մաս նա գի տա կան է թի կան, ո րո շում կա յաց նելիս 
հաշ վի առ նել դրա հա մա պա տաս խա նու թյու նը հա սա րա կու
թյան շր ջա նում ըն դուն ված վար քա կա նոն նե րին, պահ պա նել 
կար գա պա հու թյուն, ար տա հայտ վե լիս և գոր ծելիս հար գել այ
լոց վիշ տը և հրա պա րա կում նե րով չվ նա սել կամ չվի րա վո րել 
տու ժած նե րին և նրանց մտե րիմ նե րին, 

•	 աշ խա տան քի ըն թաց քում, ի նչ պես նաև դրա նից հե տո թույլ 
չտալ այն պի սի ար տա հայ տու թյուն ներ և չա նել այն պի սի գոր
ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու ն կու նե նան 
լրատ վա մի ջո ցի համ բա վի, պատ վի և վս տա հու թյան վրա,

•	  պատ շաճ կեր պով պահ պա նել լրագ րո ղա կան գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում հայ թայթ ված գաղտ նի տե ղե կու թյուն նե րը, 
չօգ տա գոր ծել դրանք ան ձնա կան շահերից ելնելով։

1.3 Ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման և կա ռա վար ման  
վե րա բե րյալ պա հանջ վող գի տե լիք ներ 

Ա ղետ նե րի կան խար գե լու մը գի տե լիք, ու նա կու թյուն, կա րո ղու
թյուն և փորձ է՝ կյան քեր, գույք, ի րա վի ճակ փր կե լու և մարդ կանց 
պաշտ պա նե լու: Ա ղե տի վտան գը չի կա րող վե րահսկ վել մար դու կող
մից, բայց վտան գի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող ռիս կերն ու վնաս նե րը 
կա րող են կա ռա վար վել և կր ճատ վել:

ԶԼՄ– նե րից ա կն կալ վում է ա ջակ ցու թյուն, որ պես զի քա ղա քա ցի
ներն ի մա նան ա ղե տի դեպ քում ա ռա ջա ցող վտանգ նե րը, նա խա պատ
րաստ վեն, ի րա վի ճա կից ել նե լով՝ ի նք նու րույն ո րո շում կա յաց նեն և 
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ա պա հո վեն սեփական ան վտան գու թյու նը, ա ղե տի ժա մա նակ և դրա
նից հե տո կա րո ղա նան ի րենց ներդ րումն ու նե նալ այլ ան ձանց, հա սա
րա կու թյան և տա րա ծաշր ջա նի ան վտան գու թյան հար ցում, ի նչ պես 
նաև հաս կա նան բնա կան ա ղետ նե րի ա ռա ջաց ման մե խա նիզմ նե րը, 
ու նե նան տար րա կան գի տե լիք ներ տա րա ծաշր ջա նի շր ջա կա մի ջա
վայ րի, ա ղետ նե րի և դրանց ռիս կի նվա զեց ման վե րա բե րյալ։ 

Այս ա ռու մով լրատ վա մի ջոց նե րից և լրագ րող նե րից պա հանջ վում 
է հաս կա նալ ա ղե տի ցիկ լի փու լե րը, ո րոնք ա ղե տի ռիս կի նվա զեց ման 
(Ա ՌՆ) հիմքն են, ի մա նալ ա ղե տի վե րա բե րյալ եղած հաս կա ցու թյուն
նե րը, և նյու թե րը պատ րաս տել այդ գի տե լիք նե րի հի ման վրա:
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ԳԼՈՒԽ 2 

Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ  
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

2.1 Ա ղետ նե րի լու սա բա նու մը և դրա ազ դե ցու թյու նը  
հա սա րա կու թյան վրա 

Ա ղետ նե րի ժա մա նակ լրատ վա մի ջոց ներն ու լրագ րող նե րը հիմ
նա կան ե րեք սո ցի ա լա կան դեր են կա տա րում  
1  ա ղե տի հասց րած վնաս նե րի մեղ մա ցում՝ ա րագ լու սա բան ման մի

ջո ցով,
2   խո շոր վնաս նե րի և ռիս կի տակ գտն վող մարդ կանց վե րա բե րյալ 

վաղ լու սա բա նու մը կօգ նի ոս տի կա նու թյա նը, հր շեջ նե րին, փր կա
րա րա կան ու ժե րին ա րագ հաս նել ա ղե տի գո տի։ Ա կն կալ վում է, որ 
նրանք ար ձա գան քող նե րի և տու ժած նե րի միջև հա ղոր դակ ցու
թյուն կա պա հո վեն։ 

3  եր կա րա ժամ կետ ա ջակ ցու թյուն տու ժած նե րին՝ մինչև ամ բող ջա
կան վե րա կանգ նու մը՝ շա րու նա կա կան լու սա բան ման մի ջո ցով։ 
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Խո շոր բնա կան ա ղետ նե րի պես կյան քին սպառ նա ցող ճգ նա ժա
մե րի դեպ քում հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակ ցու թյու նը կա րող է 
դառ նալ կյան քի ու մահ վան հարց։ Ա ղետ նե րի դեպ քում լրատ վա մի
ջոց նե րը հա ճախ քա ղա քա ցի նե րի հա մար տե ղե կատ վու թյան հիմ նա
կան աղ բյուր են։ Հետ ևա բար, լրատ վա մի ջոց նե րը կարևոր դեր ու նեն 
կյան քեր փր կե լու և ե րկ րոր դա կան ա ղետ ներ կան խե լու գոր ծում՝ տրա
մադ րե լով ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն։ 

Ա ղե տի հնա րա վո րու թյան մա սին ի րա զե կե լու պա րա գա յում 
վտանգ նե րից ու վնաս նե րից խու սա փե լու հա մար լրատ վա մի ջոց նե րը 
կա րող են նա խազ գու շաց նել քա ղա քա ցի նե րին՝ օպերատիվ կերպով 
հու սա լի տե ղե կատ վու թյուն փո խան ցե լու մի ջո ցով։ Այս դեպ քում ա մե
նա կար ևո րն այն բնա կիչ նե րի մոտ ճգ նա ժա մի զգա ցո ղու թյուն ա ռա
ջաց նելն է, ո րոնք չեն պատ կե րաց նում, որ կա րող են ա ղե տի ներ գոր
ծու թյան են թարկ վել կամ զրկվել սեփական կյանքից։ Հե ռար ձա կող 
լրատ վա մի ջոց նե րը, հատ կա պես՝ առցանց ԶԼՄ–ները և ռա դի ոն կա
րող են ռիս կի տակ գտն վող մարդ կանց ժա մա նա կին մա տու ցել հստակ 
և հա մա պար փակ հա ղոր դագ րու թյուն, ո րը կպա րու նա կի մարդ կանց 
հու զող մի շարք հար ցե րի պա տաս խան ներ: 

Ի՞նչ է տե ղի ու նե ցել։ 
Ի՞նչ կա րող է պա տա հել։ 
Որ տե՞ղ է ա պա հով։ 
Ո՞ւմ հետ պետք է կապ հաս տա տեն տու ժող նե րը։ 
Ի՞նչ պետք է նրանք ա նեն։ 
Ի՞նչ չպետք է ա նեն։
 Մար դիկ ցանկանում են ստա նալ բազ մա թիվ հար ցե րի պա տաս

խան ներ։ Ճիշտ ժա մա նա կին ի րա զե կու մը, տե ղե կատ վու թյան տա րա
ծու մը կա րող են փր կել կյան քեր, նվա զեց նել վնաս նե րը և նպաս տել 
փր կա րա րա կան ու վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի սա հուն ըն
թաց քին։

2.2 Լրատ վու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն  
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում

1) Լ րատ վա կան են թա կա ռուց վածք նե րի և հան րային հաս տա տու
թյուն նե րի մեղ քով լրատ վու թյան ճգ նա ժա մի ա ռա ջա ցում
 Տե ղե կատ վու թյան հավաքագրումը և հրա պա րա կումն ան հնա րին 

են դառ նում, ե րբ ը նդ հատ վում է լրատ վա կան են թա կա ռուց վածք նե րի ու 
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հան րային հաս տա տու թյուն նե րի հետ կա պը։ Նման դեպ քե րում լու սա
բա նում ի րա կա նաց նե լիս կա րող են խո չըն դոտ ներ ա ռա ջա նալ։ Հետևա
բար, լրատ վա մի ջոց նե րը և լրագ րող նե րը պետք է նա խա պես մտա ծեն, 
թե ի նչ պե՞ս աշ խա տել վատ թա րա գույն սցե նա րի դեպ քում, ի նչ պի սի՞ն 
կա րող են լի նել կա պի են թա կա ռուց վածք նե րի վնաս ման ար դյուն քում 
լու սա բան ման սահ մա նա փա կում նե րը՝ ճա նա պարհ նե րի ար գե լա փա
կու մը, վա ռե լի քի պա կա սը, ին տեր նե տի բա ցա կա յու թյու նը և այլն։ 
Ա ռաջ նային խն դի րը լրատ վա կան բա ցը հաղ թա հա րելն է։ 
2) Ա ղետ նե րի լու սա բան ման ազ դե ցու թյու նը հո գե կան ա ռող ջու

թյան վրա
Բ նա կան ա ղետ նե րը լայ նո րեն լու սա բան վում են լրատ վա մի ջոց նե

րի կող մից։ Դրանք հա ճախ նե րա ռում են պատ կեր ներ, տե սա նյու թեր 
և նկա րագ րու թյուն ներ մահ վան, վնաս վածք նե րի և ա վե րա ծու թյուն նե
րի մա սին: Ա ղետ նե րի լու սա բա նումն ան հա տա կան հո գե բա նա կան 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում։ Լրատ վա մի ջոց նե րը պետք է հաս կա նան, որ 
լու սա բա նու մը եր բեմն հո գե բա նա կան սթ րես է ա ռա ջաց նում ի նչ պես 
ե րե խա նե րի, այն պես էլ մե ծա հա սակ նե րի մոտ, մինչ դեռ ա ղետ նե րի 
մա սին տե ղե կատ վու թյունն օգ տա կար է ի րա զեկ ման հա մար: Լրատ
վա կան նյու թե րում օգ տա գործ վող պատ կեր ներն ու տե սա նյու թե րը 
պետք է ը նտր վեն և խմ բագր վեն՝ հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը։ Լրա
գրո ղա կան է թի կան այս տեղ կար ևոր գոր ծոն է։ 

2.3 Լրատ վա մի ջոց նե րի դերն ա ղետ նե րի ժա մա նակ 

Ա ղետ նե րի լու սա բան ման ժա մա նակ լրատ վա մի ջոց նե րի դե րը 
տար բեր է լի նում՝ կախ ված լրատ վա մի ջո ցի տե սա կից։ Ստորև բեր ված 
են լրատ վա մի ջոց նե րից յու րա քան չյու րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

Լ րատ վա
միջո ցի տե

սա կը
Ա ռանձ նա հատ կու թյու նը

Հե ռուս տա տե
սու թյուն

• Հա ղոր դակ ցու թյուն ի րա կան ժա մա նա կում
 Հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը կա րող են հան րու թյան 
լայն զանգ ված նե րին ան մի ջա պես տրա մադ րել ա ղետ
նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն, այդ թվում՝ ե ղա նա կի 
մա սին նա խազ գու շա ցում ներ, ա ղետ նե րի վտան գը, 
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տա րա հան ման վե րա բե րյալ հոր դոր ներ և այլ տե ղե
կու թյուն ներ այն տա րածք նե րում, որ տեղ տե ղե կատ
վու թյուն ստա ցո ղը պետք է ո րո շում կա յաց նի և քայ լեր 
ձեռ նար կի այն ստա նա լուց ան մի ջա պես հե տո:
• Տե սո ղա կան տե ղե կատ վու թյուն
 Տե սո ղա կան տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է օգ նել 
մարդ կանց ա վե լի հս տակ պատ կե րաց նել ա ռա ջի կա 
ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կը: Բա ցի այդ, հե ռուս տաըն
կե րու թյուն ներն ու նեն հնա րա վո րու թյուն նաև տեքս
տային տե ղե կատ վու թյուն պատ կե րել էկ րա նին:

•  Տե սո ղա կան տե ղե կատ վու թյան մի ջո ցով գոր ծո
ղու թյուն նե րի խթա նում

 Հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը կա րող են ներ կա յաց նել 
ա ղե տի ը նդ հա նուր պատ կե րը, ո րը կա րող է է ա կան 
դեր խա ղալ փր կա րա րա կան թի մե րի, նվի րատ վու
թյուն նե րի և կա մա վոր նե րի մո բի լի զաց ման, ի նչ պես 
նաև քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի կող մից գոր ծո
ղու թյուն նե րի ո րոշ ման հար ցում։

Ռա դի ո

• Ման րա մասն տե ղե կատ վու թյուն հա մայնք նե րից
 Տե ղա կան ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րը կա րող են ա վե
լի ման րա մասն տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել, քան 
հա մազ գային նե րը: Բա ցի այդ, ռա դի ո կա յան նե րը կա
րող են տրա մադ րել ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն, ո րն 
ան հրա ժեշտ է ա ղե տից հե տո հա մայնք նե րի հա մար, 
ի նչ պի սին են ան վտան գու թյան, տա րա հան ման և 
ա պաս տա րան նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը:

•  Տե ղե կատ վու թյան ե րկ կող մա նի հա ղոր դում
 Ռա դի ոն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ի րա կա նաց նել 
տե ղե կատ վու թյան ին տե րակ տիվ փո խան ցում՝ նե րա
ռե լով ո ւնկն դիր նե րից ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը: 
Ա ղե տի դեպ քում, ռա դի ոյի մի ջո ցով լսե լով ո ւնկն դիր
նե րի ձայ նը, հնա րա վոր է ըն կա լել ա ղե տի ի րա կան 
վի ճա կը յու րա քան չյուր տա րած քում, և հե ռա վոր տա
րածք նե րում ապ րող ո ւնկն դիր նե րը կա րող են տե ղե
կա նալ ի րա վի ճա կի մա սին։
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•  Շար ժու նա կու թյուն 
Ի տար բե րու թյուն հե ռուս տա ցույ ցի՝ ռա դի ոըն դու նի չը 
կա րող է լից քա վոր վել նույ նիսկ է լեկտ րաէ ներ գիայի 
ան ջատ ման ժա մա նակ՝ մարտ կոց նե րի, ար ևային պա
նել նե րի մի ջո ցով, այն կա րող է նաև շար ժա կան լի նել 
կամ տե ղադր ված ավ տո մե քե նայի մեջ։ Ռա դի ո կա յան
ներն ա վե լի ար դյու նա վետ են ա ղետ նե րի կան խար գել
ման, ի նչ պես նաև տե ղե կատ վու թյան հավաքա գրման 
հա մար:

Մա մուլ (թեր
թեր, ամ սա
գրեր և այլն)

• Ման րա մասն լու սա բա նում և վս տա հե լի ու թյուն
Տ պա գիր խոս քը հա ճախ ա վե լի ազ դե ցիկ է բնակ չու
թյան ո րոշ խմ բե րի հա մար, հատ կա պես՝ մե ծա հա
սակ նե րի, ո րոնք սո վոր են վս տա հել մա մու լին: Բա ցի 
այդ, մա մու լը կա րող է ման րա մասն ներ կա յաց նել այս 
կամ այն ա ղե տի դեպ քում բնակ չու թյան գոր ծո ղու
թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը:

Հա մա ցանց 

• Ա րա գու թյուն և ար դյու նա վե տու թյուն 
Օ պե րա տի վու թյան շնոր հիվ հա մա ցան ցը (առ ցանց 
ԶԼՄ– նե րը և սո ցի ա լա կան ցան ցե րը) կա րող է ի րա կա
նաց նել թե՛ ի րա զեկ ման, թե՛ հա ղոր դակ ցու թյան, և թե՛ 
տե ղե կատ վա կան գոր ծա ռույթ: Սա կայն տվյալ դեպ
քում, ի նչ պես և հե ռուս տա տե սու թյան պարագայում, 
առ կա է ան հա սա նե լի ու թյան վտան գը, ե րբ բջ ջային 
կա պի կա յան նե րը և մա լուխ նե րը շար քից դուրս են 
գա լիս:

• Կեղծ լու րե րի նե րուժ
 Կա նաև ա պա տե ղե կատ վու թյան սպառ նա լի ք, քան
զի ար տա կարգ ի րա վի ճա կում գտն վող մար դուն շատ 
դժվար է տար բե րա կել տե ղե կատ վու թյան հա վաս տի 
և ա պա տե ղե կաց նող աղ բյուր նե րը:
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ԳԼՈՒԽ 3

Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ՌԻՍ ԿԻ ԸՆ ԿԱ ԼՈՒ ՄԸ

3.1 Ա ղետ նե րի կա ռա վար ման ցիկ լը և ա ղետ նե րի  
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան պա հան ջար կը 

Ա ղետ նե րի ռիս կե րի կա ռա վա րու մը են թադ րում է պե տա կան և 
տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի, տար բեր կազ մա կեր պու թյուն
նե րի գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ
ված գոր ծըն թաց, ո րը միտ ված է վտանգ նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն նե րի և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի և 
քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց մա նը: 

Ա ղետ նե րի ռիս կե րի կա ռա վար ման ռազ մա վա րու թյու նը պետք է 
նե րա ռի հետ ևյալ փու լե րը  
1  կան խար գե լում, 
2  նա խա պատ րաս տում, 
3  ար ձա գանք ա ղե տի ժա մա նակ, 
4  վե րա կանգ նում, 
5  վե րա կա ռու ցում: 
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Ա ղետ նե րի ռիս կե րի կա ռա վար ման վե րոն շյալ բո լոր գոր ծըն թաց
նե րի կար ևոր մասն են բնա կան տա րե րային վտանգ նե րի բա ցա հայ
տու մը և գնա հա տու մը: Այս մա սի բա ղադ րա մա սերն ե ն՝ տա րե րային 
ա ղետ նե րին նա խոր դող բնա կան գոր ծըն թաց նե րը (բա ցա ռու թյամբ 
ե րկ րա շար ժե րի) և դրան ցով հա րուց ված վնա սա կար հետ ևանք նե րի 
մշ տա դի տար կու մը (մո նի թո րին գը) ու կան խա տե սու մը (բ նա կան 
ա ղետ նե րի ռիս կե րի գնա հա տում հա վա նա կա նու թյան մե թո դով և 
հնա րա վոր ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյուն), ի նչ պես նաև 
ա ղետ նե րի զար գաց ման հնա րա վոր սցե նար նե րի մշա կու մը, դրանց 
ռիս կե րի սահ մա նու մը և խո ցե լի ու թյան գնա հա տու մը:

 Պատ րաստ վա ծու թյան բա ղադ րա մա սերն ե ն՝ բնակ չու թյան նա
խա պատ րաս տում և գի տե լիք նե րի մա կար դա կի բարձ րա ցում, են թա
կա ռուց վածք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր
պում, վաղ ծա նուց ման և բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյան (տա րա հա
նում, պաշտ պա նու թյան ան հա տա կան և կո լեկ տիվ աշ խա տանք նե րի 
կի րա ռում) նպա տա կով նախ նա կան ա պա հով ման կազ մա կեր պում, 
բնա կան ա ղետ նե րին արձագանքելու ծրագիր, ո րի բա ղադ րա մա սերն 
ե ն՝ բնա կան ա ղետ նե րով հա րուց ված հետ ևանք նե րի վե րա ցում և տա
րե րային ա ղե տի օ ջա խում փրկ ված բնակ չու թյան կեն սա կան ա պա
հով ման կազ մա կեր պում: 

Աշ խար հի զար գա ցած շատ ե րկր ներ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում վա ղուց ար դեն հա սա րա կա կան լրատ
վու թյան կազ մա կեր պումն ամ րա կայել են ը նդ հա նուր պլա նա վոր ման 
հիմ քում: Ճշգ րիտ ու հու սա լի տե ղե կատ վու թյունն ա ղետ նե րի ու ճգ նա
ժա մե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման ան կյու նա քարն է:

 Շատ փոր ձա գետ ներ մե դի ա պլա նա վո րու մը դի տար կում են որ
պես ա ղետ նե րին նա խա պատ րաստ ված լի նե լու կար ևո րա գույն նա
խա պայ ման: Նա խա պատ րաստ ման և պլա նա վոր ման ար դյու նա վե
տու թյու նը հիմք է, որ  ար ձա գանք ման և վե րա կանգն ման փու լե րում 
լրատ վու թյու նը գոր ծի միևնույն ար դյու նա վե տու թյամբ: 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կան խար գել ման, դրանց հետ ևանք
նե րի ու հա մայնք նե րի խո ցե լի ու թյան նվա զեց ման հնա րա վո րու թյու նը 
մեծ է, ե թե բնակ չու թյունն ու պե տա կան կա ռա վար ման, տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ի րա զեկ ված են ու պատ րաստ ված: 

Ուս տի այս տեղ հարկ է ի մա նալ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի դա
սա կար գու մը։ Ը ստ դա սա կարգ ման՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներն ամ
փոփ ված են հետ ևյալ ա ղյու սա կում  
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Բ նա կան (տա րե րային)

երկ րա շարժ,
հ րա բուխ,
 սո ղանք,
 քա րա թա փում,
 սե լավ,
ջր հե ղեղ,
ջ րա ծած կում

փո թո րիկ,
պտ տա հողմ ,
ե րաշտ ,
ան տա ռային հր դեհ,
տ ևա կան ան ձրև,
 կար կուտ

վ նաս սառ ցա կա լու
մից ,
ու ժեղ ձյու ն ,
ու ժեղ ձնա բուք

Տեխ նա ծին

տ րանս պոր տային 
վթար ,
ա վի ավ թար,
գ նաց քի (նաև մետ րո
պո լի տե նի) վթար,
հր դեհ, պայ թյուն 
(շեն քում, շի նու թյու
նում, սնն դի կամ 
ար դյու նա բե րու թյան 
օբյեկ տում, տրանս
պոր տում, հո րա նում, 
փոր ված քում, մետ րո
պո լի տե նում)

վ թար ու ժեղ ներ գոր ծող թու նա վոր նյու թե րի 
ար տա նետ մամբ,
վ թար ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի ար տա նետ
մամբ (ար տա նետ ման վտան գով),
վ թար կեն սա բա նա կան վտան գա վոր նյու թե
րի ար տա նետ մամբ,
 շեն քի, շի նու թյան հան կար ծա կի փլու զում,
 հիդ րո դի նա մի կա կան վթար (ամ բար տա կի և 
պո չամ բա րի ճեղ քում)

Վա րա կիչ հի վան դու թյուն ներ (հա մա ճա րակ ներ)

մարդ կանց (է պի դե մի ա),
 գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի (է պի դե մի ա),
 գյու ղատն տե սա կան բույ սե րի (վ նա սա տու ներ և հի վան դու թյուն ներ)

Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման հայե ցա կար գը, լի նե լով տեխ նի
կա կան ու գի տա կան, հա ճախ հա սա րա կու թյան կող մից դժ վար ըն
կա լե լի է։ Եր բեմն նույն քան դժ վար է հաս կա նալ թե մայի վե րա բե րյալ 
գր ված հոդ ված նե րը։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով լրագ րող նե րը պետք է 
ձևա վո րեն ա ղետ նե րի և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման վե րա բե րյալ 
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սե փա կան ըն կա լում նե րը՝ հա սա րա կու թյա նը տե ղե կատ վու թյունն 
ա վե լի հաս կա նա լի ձևով փո խան ցե լու հա մար։ 

Այս ձեռ նար կում հիմ նա կա նում ան դրա դառ նում ե նք Հա յաս տա
նին սպառ նա ցող պո տեն ցի ալ ա մե նավ տան գա վոր բնա կան ա ղետ
նե րին՝ ե րկ րա շար ժե րին, սո ղանք նե րին և ան տա ռային հր դեհ նե
րին։ 

3.2 Ե րկ րա շարժ

 Ռիս կի գոր ծոն ներ 

Երկ րա շար ժի ռիս կի վրա ազ դում են բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, օրի
նակ՝ 

•	 Բ նակ չու թյան խտու թյու նը  որ քան շատ մարդ է ապ րում ե րկ
րա շար ժավ տանգ գո տի նե րում, այն քան ա վե լի մեծ սեյս միկ 
ռիսկ է նրանց սպառ նում: Աշ խար հի 10 ա մե նաբ նա կեց ված 
քա ղաք նե րից 8 –ը են թարկ վում են ե րկ րա շար ժի վտան գի և 
գտն վում զար գա ցող ե րկր նե րում: Աշ խար հում ե րկ րա շար ժե րի 
մեծ մա սը տե ղի է ու նե նում Խա ղաղ օվ կի ա նո սի շր ջա կայ քում։ 
Դրան ցից շա տե րը տե ղի են ու նե նում Ա սի ա յում, որ տեղ ապ
րում է աշ խար հի բնակ չու թյան եր կու եր րոր դը:

•	  Վատ կա ռուց ված և սեյսմակայություն չու նե ցող շեն քեր. 
սեյսմակայություն չու նե ցող և վատ կա ռուց ված շեն քե րը չեն 
կա րո ղա նում դի մա կայել ու ժեղ ցն ցում նե րին և փլուզ վում ե ն՝ 
պատ ճառ դառ նա լով բազ մա թիվ զո հե րի և ա ռա ջաց նե լով սո
ցի ալ–տն տե սա կան մեծ վնաս ներ։ 

Խո ցե լի տա րածք ներ 

Երկ րա շար ժավ տանգ գո տի նե րում գտն վող քա ղաք նե րը, խիտ 
բնա կեց ված հին և շի նա րա րա կան նոր մե րին չհա մա պա տաս խա նող 
շեն քե րում ապ րող բնա կիչ նե րը։ 
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Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի ջո ցա ռում ներ 

• Երկ րա շար ժավ տանգ գո տի նե րում հո ղօգ տա գործ ման պլա
նա վոր ման և քա ղա քա շի նա կան ռազ մա վա րու թյան մեջ սեյս
միկ ռիս կի ին տեգ րում: 

• Շի նա րա րա կան նոր մե րի ա պա հո վում ե րկ րա շար ժավ տանգ 
գո տի նե րում մարդ կանց մեծ խտու թյամբ են թա կա ռուց վածք
նե րում (հի վան դա նոց ներ, դպ րոց ներ, բնա կե լի շեն քեր, գոր
ծա րան ներ)՝ շեն քե րի փլու զու մը կան խե լու և ե րկ րա շար ժից 
հե տո հիմ նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի (ա ռող ջա պա հու թյուն, 
կր թու թյուն, տրանս պորտ, կո մու նալ և սա նի տա րա կան ծա
ռա յու թյուն ներ և այլն) շա րու նա կա կա նու թյունն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով։ 

• Նա խազ գու շաց ման հա մա կար գի առ կա յու թյուն, ո րն 
ա ռնվազն կկա րո ղա նա ան ջա տել գա զի և է լեկտ րաէ ներ գի այի 
մա տա կա րա րու մը՝ նվա զեց նե լով հր դե հի վտան գը (1995 թ–ին 
Ճա պո նի այի Կո բե քա ղա քում տե ղի ու նե ցած ե րկ րա շար ժի 
ար դյուն քում բռնկ ված հր դեհ նե րի հետ ևան քով բազ մա թիվ 
մար դիկ զոհ վե ցին):

• Դպ րոց նե րում և աշ խա տա վայ րե րում շեն քե րի ան վտան գու
թյան կար ևո րու թյան վե րա բե րյալ վե րա պատ րաստ ման ու 
պատ րաստ վա ծու թյան բարձ րաց ման ծրագ րե րի մի ջո ցով 
կրթ վա ծու թյան և ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րա ցում։ 

• Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում գո յատև ման հա մար ան հրա
ժեշտ պա րա գա նե րի նա խա պատ րաս տում, նե րա ռյալ ե րեք 
օր վա հա մար ջուր/ս նունդ, շար ժա կան ռա դի ո, է լեկտ րա կան 
լապ տեր, ա ռա ջին օգ նու թյան հա վա քա ծու:

•  Կա հույ քի, դա րակ նե րի, պա հա րան նե րի ամ րա ցում, պա տու
հան նե րի ա պա կի նե րի պաշտ պա նում։ 



23

Երկ րա շար ժե րի վե րա բե րյալ քա ղա քա ցի նե րին  
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը

Տե ղե կատ վու թյան տե սակ Բո վան դա կու թյուն
Ա ղե տից ան մի ջա պես հե տո

Տա րա հան ման հրա ման Շեն քե րի փլու զում նե րի տա րածք ներ
Հր դե հի տա րածք և հր դե հի տա րած ման 
ո ւղ ղու թյուն
 Գա զի և վտան գա վոր այլ նյու թե րի ար
տա հոս քի տա րածք ներ
 Տե ղե կատ վու թյուն հետցն ցում նե րի վե
րա բե րյալ

Խա փա նում նե րի կան խար
գել ման կոչ

Ա ղե տից հե տո՝ 1 ժա մից մինչև 3 օր

Տա րա ծաշր ջա նին պատ
ճառ ված վնաս

Շենք նե րին հասց ված վնաս
Հր դե հից ա ռա ջա ցած վնաս
 Կեն սա պա հով ման եր թու ղի նե րին պատ
ճառ ված վնա սը
 Տե ղե կատ վու թյուն զո հե րի և վի րա վոր
նե րի մա սին
 Տե ղե կատ վու թյուն ան հետ կո րած նե րի 
մա սին
 Տե ղե կատ վու թյուն ո րո նո ղափր կա րա րա
կան աշ խա տանք նե րի մա սին

Տա րա հա նում

Տա րա հան ման վայ րե րի տե ղա կա յու մը և 
կար գա վի ճա կը
 Տե ղե կատ վու թյուն տա րա հան ման եր
թու ղի նե րի մա սին

Բու ժօգ նու թյուն

Հ րա տապ բու ժօգ նու թյան կա յան նե րի 
ստեղ ծում
 Տե ղե կատ վու թյուն բուժ հաս տա տու թյուն
նե րի մա սին (տե ղա կա յում, հի վանդ ներ 
ըն դու նե լուն պատ րաստ լի նել և այլն)

Ջ րա մա տա կա րա րում
Ջ րա մա տա կա րար ման գոր ծո ղու թյուն
նե րի ըն թաց քը (ջ րի կա յան ներ, ջրի ցիս
տեռ ներ, ջր հո րեր և այլն)
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Ա ղե տից հե տո՝ 1 օ րից մինչև 1 շա բաթ

Ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան 
պա րա գա ներ

Տե ղե կատ վու թյուն ա ռա ջին ան հրա ժեշ
տու թյան պա րա գա նե րի գն ման և բաշխ
ման վե րա բե րյալ

Կեղ տաջ րե րի և թա փոն նե րի 
մշա կում

Տե ղե կատ վու թյուն կեղ տաջ րե րի և աղ բի 
մաքր ման վե րա բե րյալ 
Ա ղետ նե րի ժա մա նակ կի րառ վող զու գա
րան նե րի տե ղադ րում

Երթ ևե կու թյուն

Ճա նա պարհ նե րի վե րա կանգն ման ըն
թաց քը 
Երթ ևե կու թյան վե րահսկ ման հետ կապ
ված ի րա վի ճա կը
 Տե ղե կատ վու թյուն հա սա րա կա կան 
տրանս պոր տի վե րա բե րյալ

Կյան քի վե րա կանգ նում

Տե ղե կատ վու թյուն կեն սա պա հով ման 
ուղի նե րի վերականգնման վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն ժա մա նա կա վոր կա
ցա րան նե րի վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն օգ նու թյան բաշխ ման 
վե րա բե րյալ

Օգ տա կար հղում ներ 

• Երկ րա շար ժեր և մե գա պո լիս ներ նա խա ձեռ նու թյուն – www emi–
megacities org/home 

• Ար տա կարգ դեպ քե րի տվյալ նե րի շտե մա րան (EM–DAT) – www 
em–dat net 

• PreventionWeb – www preventionweb net/english/hazards/earthquake 
• ԱՄ ՆԵԾ, Սեյս միկ վտան գի ծրա գիր – http://hearthquake usgs gov/

learn/faq
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3.3 Սո ղանք 

Ընդ հա նուր նկա րա գիր

 Հա յաս տա նում ա ռա վել հա ճախ հան դի պող սո ղանք ներն ե ն՝

Լան ջի փլու զում
Լան ջային փլու զու մը տե ղի է ու նե նում ծան րու թյան 
ու ժի ազ դե ցու թյան տակ տար բեր պատ ճառ նե
րով՝ ջեր մաս տի ճա նի կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րի 
ազ դե ցու թյու նից, սառ չե լիս ջրի ըն դար ձա կու մից, 
ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ:

Քա րա թա փում

Բե կոր նե րի կու տա կում, ո րն ա ռա ջա նում է լեռ
նային ա պար նե րի հող մա հար ման ու քայ քայ ման 
ժա մա նակ լեռ նե րի ստո րոտ նե րում ու լան ջե րի 
վրա: Սո վո րա բար քա րա թա փում նե րը ծած կում են 
լեռ նա լան ջե րի ստո րին, եր բեմն է լ՝ մի ջին մա սը:

Ռիս կի գոր ծոն ներ

Բ նակ չու թյան ա ճը, ա րագ ո ւր բա նի զա ցի ան և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
քայ քա յու մը (ան տա ռա հա տում նե րը, հո ղի ու լան ջե րի ոչ ճիշտ շա հա
գոր ծու մը) մե ծաց նում են սո ղան քի ռիս կը և խո ցե լի դարձ նում մարդ
կանց սո ղան քի վտան գի հան դեպ։ Բնակ չու թյան բարձր խտու թյու նը, 
ու ժեղ տե ղում նե րը և հո ղօգ տա գործ ման ա րագ փո փո խու թյուն նե րը 
մե ծաց նում են լան ջե րի ան կա յու նու թյու նը։

 Խո ցե լի տա րածք ներ

 Քա ղա քային տա րածք ներն ա մե նա խո ցե լին են ռիս կի են թարկ վող 
մեծ թվով մարդ կանց պատ ճա ռով։ Ան կա յուն լան ջե րի և կտ րուկ տե
ղանք նե րի վրա ապ րող մար դիկ ա մե նա շատն են ռիս կի են թարկ վում։ 
Նախ կի նում սո ղան քից տու ժած տա րածք նե րը և ան կա յուն լան ջե րի 
եր կայն քով տե ղա կայ ված վայ րե րը նույն պես սո ղան քավ տանգ ե ն։ 



26

Ա ղե տի ռիս կի նվա զեց ման մի ջո ցա ռում ներ 

•	 Ու նե նալ վտանգ նե րի քար տեզ՝ սո ղան քի ռիս կե րը հս տա կեց
նե լու հա մար: 

•	 Տե ղում ու նե նալ մո նի թո րին գի հա մա կարգ՝ սո ղան քը դի տար
կե լու և դրա ա ռա ջաց ման դեպ քում տագ նա պի ազ դան շան 
ար ձա կե լու հա մար: 

•	 Ին տեգ րել սո ղան քի ռիս կի գնա հա տու մը քա ղա քային պլա նա
վոր ման ռազ մա վա րու թյուն նե րում: 

•	 Մ շա կել շի նա րա րա կան նոր նոր մեր և ստան դարտ ներ՝ շեշ տը 
դնե լով շի նա նյու թե րի կի րառ ման վրա՝ սո ղանք նե րի նկատ
մամբ են թա կա ռուց վածք նե րի դի մաց կու նու թյու նը բարձ րաց
նե լու նպա տա կով: 

•	 Ի րա կա նաց նել կա ռուց ված քային մի ջո ցա ռում ներ, օ րի նակ՝ 
վտան գա վոր լան ջե րի կա յու նաց ման ա պա հո վում, գե տի 
պաշտ պա նու թյան վե րա նա խագ ծում՝ լան ջի է րո զի ան նվա
զեց նե լու և աշ խար հագ րա կան հատ կու թյուն նե րը ձևա փո խե
լու նպա տա կով: 

•	 Ա պա հո վել լան ջե րի ստո րո տին գտն վող քա ղաք նե րը, գյու ղե
րը և թու նել նե րը բե տո նե հե նա պա տե րով և պաշտ պա նու
թյամբ։ 

•	 Ամ րաց նել գե տի պաշտ պա նու թյու նը՝ տե ղադ րե լով սահ մա
նա փակ բարձ րու թյամբ փայ տե պատ վար ներ այն հու նե րում, 
որ տեղ հնա րա վոր են սե լավ ներ: 

•	 Բա րե լա վել ջրա հե ռա ցու մը՝ լան ջե րը կա յու նաց նե լու հա մար 
կա ռու ցե լով թու նել ներ և խրա մու ղի ներ:

•	  Պաշտ պա նել ան տա ռա ծած կույ թը և ար գե լել ծա ռա հա տու մը: 
•	 Կր թել մարդ կանց և բարձ րաց նել ի րա զեկ վա ծու թյու նը սո ղան

քի ռիս կի վե րա բե րյալ: 
•	 Մ շա կել վաղ ազ դա րար ման հա մա կարգ տե ղում նե րի մա կար

դա կը չա փե լու հա մար, պար բե րա բար վար ժանք ներ ան ցկաց
նել, այդ թվում՝ տարա հան ման, և ա պա հո վել դրանց հա մայն
քի բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյու նը: 

•	 Ու նե նալ ա ղե տի ար ձա գանք ման պլան ազ գային և տե ղա կան 
մա կար դա կում, որ պես զի մար դիկ կա րո ղա նան ժա մա նա կին 
տարա հան վել։
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 Սո ղանք նե րի վե րա բե րյալ քա ղա քա ցի նե րին  
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը

Տե ղե կատ վու թյան  
տե սակ Բո վան դա կու թյուն

Ա ղե տից ա ռաջ

Սո ղան քային վտան գա
վոր տա րածք

Վ տան գա վոր տա րածք նե րի քար տեզ 
Ա պաս տա րան ներ և տա րա հան ման եր թու
ղի ներ

Կան խա տե սում ներ և 
նա խազ գու շա ցում ներ

Տե ղում նե րի կան խա տե սում ներ և սո ղան քի 
մա սին նա խազ գու շա ցում

Տա րա հան ման հրա ման Տա րա հան ման հրա ման ներ և տա նը 
գտնվող նե րի վար քա կա նոն ներ

Ա ղե տից ան մի ջա պես հե տո

Տա րա հան ման հրա ման
Խա փա նում նե րի կան
խար գել ման կոչ

Շեն քե րի փլու զում նե րի տա րածք ներ
 Գա զի և վտան գա վոր այլ նյու թե րի ար տա
հոս քի տա րածք ներ
 Հե տա գա գրուն տային շար ժե րի դեպ քում 
կի րառ վող տե ղե կատ վու թյուն 

Ա ղե տից հե տո՝ 1 ժա մից մինչև 3 օր

Տա րա ծաշր ջա նին պատ
ճառ ված վնաս

Շենք նե րին հասց ված վնաս
 Կեն սա պա հով ման եր թու ղի նե րին պատ
ճառ ված վնաս
 Տե ղե կատ վու թյուն զո հե րի և վի րա վոր նե րի 
մա սին
 Տե ղե կատ վու թյուն ան հետ կո րած նե րի մա
սին
 Տե ղե կատ վու թյուն ո րո նո ղափր կա րա րա
կան աշ խա տանք նե րի մա սին

Տա րա հա նում

Տա րա հան ման վայ րե րի տե ղա կա յու մը և 
կար գա վի ճա կը
 Տե ղե կատ վու թյուն տա րա հան ման եր թու ղի
նե րի մա սին
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Բու ժօգ նու թյուն

Հ րա տապ բու ժօգ նու թյան կա յան նե րի 
ստեղ ծում
 Տե ղե կատ վու թյուն բուժ հաս տա տու թյուն նե
րի մա սին (տե ղա կայ ման վայր, հի վանդ ներ 
ըն դու նե լուն պատ րաստ լի նե լը և այլն)

Ջ րա մա տա կա րա րում
Ջ րա մա տա կա րար ման գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ըն թաց քը (ջ րի կա յան ներ, ջրի ցիս տեռ ներ, 
տա րա հան ման վայ րեր, ջր հո րեր և այլն)

Ա ղե տից հե տո՝ 1 օ րից մինչև 1 շա բաթ

Ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու
թյան պա րա գա ներ

Տե ղե կատ վու թյուն ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու
թյան պա րա գա նե րի գն ման և բաշխ ման 
վե րա բե րյալ

Կեղ տաջ րե րի և թա փոն
նե րի մշա կում

Տե ղե կատ վու թյուն կեղ տաջ րե րի և աղ բի 
մաքր ման վե րա բե րյալ 
Ա ղետ նե րի ժա մա նակ կի րառ վող զու գա
րան նե րի տե ղադ րում

Երթ ևե կու թյուն

Ճա նա պարհ նե րի վե րա կանգն ման ըն թաց քը 
Երթ ևե կու թյան վե րահսկ ման հետ կապ ված 
ի րա վի ճա կը
 Տե ղե կատ վու թյուն հա սա րա կա կան տրանս
պոր տի վե րա բե րյալ

Կյան քի վե րա կանգ նում

Տե ղե կատ վու թյուն կեն սա պա հով ման ու ղի
նե րի վե րա կանգ ման վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն ժա մա նա կա վոր կա ցա
րան նե րի վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն հա կա սո ղան քային մի ջո
ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն օգ նու թյան բաշխ ման վե
րա բե րյալ



29

Օգ տա կար հղում ներ

• Ար տա կարգ դեպ քե րի տվյալ նե րի բա զա (Emergency Events 
Database (EM–DAT)) – www em–dat net

•  Սո ղանք նե րի գծով մի ջազ գային կոն սոր ցի ում (International 
Consortium on Landslides (ICL)) – www iclhq org

• Գ րուն տի մե խա նի կայի և ին ժե նե րային ե րկ րա բա նու թյան մի ջազ
գային ըն կե րու թյուն (International Society for Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering (ISSMGE)) www issmge org/home/page 
asp?sid=296&mid=2&PageId=34546

•  Կի ո տոյի հա մալ սա րա նի սո ղանք նե րի հե տա զո տա կան կենտ րոն 
(Kyoto University Research Center on Landslides) – http://landslide dpri 
kyoto–u ac jp/J–RCL html – www fema gov/hazard/landslide/index shtm

• Prevention Web – www preventionweb net/english/hazards/land–slide
• USGS Landslide Hazards Program (սո ղան քի վտանգ նե րի ծրա գիր) 

– http://landslides usgs gov/learning/faq

3.4 Ան տա ռային հր դեհ ներ 

Ընդ հա նուր նկա րա գիր 

Ան տա ռային հր դե հը ան վե րահս կե լի հր դեհ է, ո րն ա ռա ջա նում է 
ա վե լի քան 2 մետր բարձ րու թյուն ու նե ցող բու սա ծածկ տա րած քում։ 
Խո շոր ան տա ռային հր դե հը կա րող է ա րա գո րեն տա րած վել ծա ռե րի 
ա մե նա վե րին ճյու ղե րով։ Ան տա ռային հր դեհ նե րի ժա մա նակ հա ճախ 
են տե ղի ու նե նում ուժեղ պայ թյուն ներ։

 Հա յաս տա նում ան տա ռային հր դեհ նե րի հայտ նա բեր ման հա մար 
օգ տա գոր ծում են Ա ԹՍ– նե րով օ դային պա րե կու թյան ե ղա նա կը։ 
Ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը փո խանց վում է ՀՀ ԱԻՆ ճգ նա ժա
մային կա ռա վար ման ազ գային կենտ րոն, ան տառտն տե սու թյուն ներ, 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներ և այլ գե րա տես չու թյուն
ներ՝ ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան:

Հր դե հավ տանգ ժա մա նա կաշր ջա նում ան տա ռային տա րածք նե րի 
օ դային պա րե կու մն ի րա կա նաց վում է ան տա ռային հր դեհ նե րի մար
ման պլա նով հաս տատ ված եր թու ղի նե րով՝ կախ ված հր դե հի բար դու
թյան աս տի ճա նից, ե ղա նա կային պայ ման նե րից, փաս տա ցի այր վող 
ան տա ռային տա րածք նե րի չա փե րից:
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 Ցա մա քային մշ տա դի տար կումն ի րա կա նաց վում է նաև բարձ րա
դիր վայ րե րում տե ղա կայ ված դի տարկ ման կե տե րից:

 Ռիս կի գոր ծոն ներ

 Տաք և չոր ե ղա նա կը և ոչ պատ շաճ հո ղօգ տա գոր ծու մը ստեղ ծում 
են բա րեն պաստ պայ ման ներ ա վե լի հա ճա խա կի, խո շոր և բարձր ին
տեն սի վու թյան ան տա ռային հր դեհ նե րի հա մար։ Բա ցի այդ, հր դե
հավտանգ բու սա կա նու թյան շուրջ բնա կե լի տա րածք նե րի և են թա կա
ռուց վածք նե րի ը նդ լայ նու մը մե ծաց նում է հր դեհ նե րի ռիս կը։

Խո ցե լի տա րածք ներ

 Գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղե րը և ա րո տա վայ րե րը, 
որ տեղ կրակն օգ տա գործ վում է մո լա խո տե րը, թփա կա լու մը վե րա
հսկե լու և հո ղը մաք րե լու հա մար, ա մե նահր դե հավ տանգ վայ րերն ե ն։ 
Խո ցե լի այլ վայ րե րի շար քում են բնա կե լի տա րածք նե րը կամ դյու րա
վառ նյու թե րից (օ րի նակ՝ փայտ, ծղոտ, փայ տե կղ մինդր կամ տա նի քի 
դյու րա վառ այլ նյութ) կա ռուց ված շի նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև լք ված 
գյու ղա կան հա մայնք ներն ու տնե րը, որ տեղ ոչ ոք չկա հր դե հը կան խե
լու կամ մա րե լու հա մար։ 

Ա ղե տի ռիս կի նվա զեց ման մի ջո ցա ռում ներ

• Սահ մա նա փա կել նոր շի նա րա րու թյուն ներն ան տա ռային հրդե
հի ա ռա ջաց ման բարձր ռիս կայ նու թյան գո տի նե րում և մաք րել 
տնե րի ու այլ կա ռույց նե րի շուրջն ա ճող բու սա կա նու թյու նը: 

• Կա ռու ցել հա կահր դե հային մե կու սիչ գո տի ներ կամ ան
ջրպետ ներ տնե րի և ան տա ռա պատ կամ թփա պատ տա րածք
նե րի միջև, ե թե գո յու թյուն չու նի բնա կան ան ջր պետ (օ րի նակ՝ 
ճա նա պարհ կամ գետ):

• Տն կել ցածր դյու րա վա ռու թյան բու սա կա նու թյուն: 
• Խու սա փել շի նա րա րու թյու նից բարձր ռիս կայ նու թյան տա

րածք նե րում, ո րոնք սահ մա նակ ցում են ան տառ նե րին, ա րո
տա վայ րե րին, թփա պատ տա րածք նե րին, և սահ մա նա փա կել 
մար դու գոր ծու նե ու թյու նը հա մե մա տա բար հր դե հավ տանգ 
տա րածք նե րում: 

• Օգ տա գոր ծել հր դե հա կա յուն շի նա նյու թեր: 
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• Կի րա ռել ցուց ված այր ման ա վան դա կան և ա ռա ջա տար մե
թոդ ներ՝ գյու ղատն տե սու թյան և բու սա կան ու կեն դա նա կան 
աշ խար հի կա յուն կա ռա վար ման, այդ թվում՝ վա ռե լի քի կա ռա
վար ման և հր դե հային ռե ժիմ նե րի վե րա կանգն ման հա մար:

•  Սահ մա նել օ րենք ներ և են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր հա մա
պա տաս խան ի րա վա դա տա կան մա կար դակ նե րում: 

• Ի րա կա նաց նել հր դե հի ռիս կի նվա զեց ման հա մայն քային գոր
ծո ղու թյուն ներ հր դե հի կա ռա վար ման բո լոր փու լե րում: 

• Ար ձա կել հա մայն քային տագ նապ ներ հր դե հի ա ռա ջաց ման 
վտան գի գնա հատ ման հա մա կար գի մի ջո ցով  այսպիսի հա
մա կար գե րը կան խա տե սում են հր դե հի պո տեն ցի ա լը՝ ել նե լով 
վեր ջին տե ղում նե րից, ջեր մաս տի ճա նից, քա մու ա րա գու թյու
նից և այլ գոր ծոն նե րից: 

• Կր թել հա մայն քի բնա կիչ նե րին և բարձ րաց նել հան րային 
ի րա զեկ վա ծու թյունն ան տա ռային հր դեհ նե րի ռիս կե րի վե րա
բե րյալ, քա նի որ հենց մար դիկ են հա ճախ պա տաս խա նա տու 
ան տա ռային հր դեհ նե րի հա մար:

•  Զար գաց նել հր դե հա շիջ ման կա րո ղու թյուն նե րը և հան րային 
ան վտան գու թյու նը։

Ան տա ռային հր դեհ նե րի վե րա բե րյալ քա ղա քա ցի նե րին  
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը

Տե ղե կատ վու թյան տե սակ Բո վան դա կու թյուն
Ա ղե տից ա ռաջ

Կան խա տե սում ներ և նա
խազ գու շա ցում ներ

Ջեր մաս տի ճա նի, խո նա վու թյան, քա մու 
ա րա գու թյան և ո ւղ ղու թյան կան խա տե
սում և ան տա ռային հր դե հի նա խազ գու
շա ցում

Տարա հան ման հրա ման Տե ղե կատ վու թյուն ա պաս տա րան նե րի և 
տարա հան ման եր թու ղի նե րի մա սին 

Ա ղե տից ան մի ջա պես հե տո
Տա րա հան ման հրա ման Հր դե հի վայ րը և տա րած ման տա րած քը

 Տե ղե կատ վու թյուն հր դե հի տա րած ման 
կան խա տես ման վե րա բե րյալ

Խա փա նում նե րի կան խար
գել ման կոչ
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Ա ղե տից հե տո՝ 1 ժա մից մինչև 3 օր

Տա րա ծաշր ջա նին պատ
ճառ ված վնաս

Տե ղե կատ վու թյուն հր դե հի ըն թա ցիկ 
ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն հր դե հա շիջ ման աշ
խա տանք նե րի վե րա բե րյալ
 Շենք նե րին հասց ված վնաս
 Կեն սա պա հով ման եր թու ղի նե րին պատ
ճառ ված վնաս
 Տե ղե կատ վու թյուն զո հե րի և վի րա վոր
նե րի մա սին
 Տե ղե կատ վու թյուն ան հետ կո րած նե րի 
մա սին
 Տե ղե կատ վու թյուն ո րո նո ղափր կա րա րա
կան աշ խա տանք նե րի մա սին 

Տա րա հա նում

Տա րա հան ման վայ րե րի տե ղա կա յու մը և 
կար գա վի ճա կը
 Տե ղե կատ վու թյուն տա րա հան ման եր
թու ղի նե րի մա սին

Բու ժօգ նու թյուն

Հ րա տապ բու ժօգ նու թյան կա յան նե րի 
ստեղ ծում
 Տե ղե կատ վու թյուն բուժ հաս տա տու թյուն
նե րի մա սին (տե ղա կա յում, հի վանդ ներ 
ըն դու նե լուն պատ րաստ լի նե լը և այլն)

Ջ րա մա տա կա րա րում

Ջ րա մա տա կա րար ման գոր ծո ղու թյուն
նե րի ըն թաց քը (ջ րի կա յան ներ, ջրի ցիս
տեռ ներ, տարա հան ման վայ րեր, ջրհո
րեր և այլն)

Ա ղե տից հե տո՝ 1 օ րից մինչև 1 շա բաթ 

Ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան 
պա րա գա ներ

Տե ղե կատ վու թյուն ա ռա ջին ան հրա ժեշ
տու թյան պա րա գա նե րի գն ման և բաշխ
ման վե րա բե րյալ

Կեղ տաջ րի և թա փոն նե րի 
մշա կում

Տե ղե կատ վու թյուն կեղ տաջ րե րի և աղ բի 
մաքր ման վե րա բե րյալ 
Ա ղետ նե րի ժա մա նակ կի րառ վող զու գա
րան նե րի տե ղադ րում
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Երթ ևե կու թյուն

Ճա նա պարհ նե րի վե րա կանգն ման ըն
թաց քը 
Երթ ևե կու թյան վե րահսկ ման հետ կապ
ված ի րա վի ճա կը
 Տե ղե կատ վու թյուն հա սա րա կա կան 
տրանս պոր տի վե րա բե րյալ

Կյան քի վե րա կանգ նում

Տե ղե կատ վու թյուն կեն սա պա հով ման 
ուղի նե րի վե րա կանգ ման վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն ժա մա նա կա վոր կա
ցա րան նե րի վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն օգ նու թյան բաշխ ման 
վե րա բե րյալ

Օգ տա կար հղում ներ

•  ՄԱԿ –ի պա րե նի և գյու ղատն տե սու թյան կազ մա կեր պու թյուն (FAO) 
– http://www fao org/forestry/firemanagementstrategy/en

• Հր դե հի մո նի թո րին գի հա մաշ խար հային կենտ րոն (Global fire 
Monitoring Center) – http://www fire uni–freiburg de
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ԳԼՈՒԽ 4

 Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ ԵՎ ԼՐԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ 
ՊԼԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

4.1 Հա ղոր դակ ցու թյու նը ռիս կի փու լում

 Ռիս կի փու լում հա ղոր դակ ցու թյունն ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա
վար ման կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է, քա նի որ այն ձևա վո րում 
է ռիս կի վե րա բե րյալ մարդ կանց ըն կա լու մը և ազ դում ա ղետ նե րին 
պատ րաստ վա ծու թյանն ու ար ձա գանք մանն ո ւղղ ված նրանց գոր ծո
ղու թյուն նե րի վրա։ Ռիս կի փու լում հա ղոր դակ ցու թյունն ար դյու նա
վետ է, ե թե կա բազ մա կող մա նի ու սու ցա նում, ա ջակ ցում և վս տա հու
թյուն։ 

Եր կար ժա մա նակ է պա հանջ վում տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի 
ար ժա նա հա վա տու թյան ձևա վոր ման հա մար, և դա պետք է ար վի 
մինչև ա ղե տի կատարվելը։ Հետ ևա բար, ան հրա ժեշտ է ակ տի վո րեն 
ու սում նա սի րել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հետ կապ ված հար ցե րը 
ոչ մի այն ա ղետ նե րի ժա մա նակ, այլև մինչև դրանց տե ղի ու նե նա լը՝ 
ա պա հով հա սա րա կու թյան ձևա վոր մա նը նպաս տե լու, ի նչ պես նաև 
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հա սա րա կու թյան կա յուն զար գաց ման նպա տա կով բնակ չու թյա նը գի
տե լիք և հմ տու թյուն ներ փո խան ցե լու գոր ծում ջան քեր գոր ծադ րե լու 
հա մար։ 

Նախքան ա ղե տը կար ևոր է ի մա նալ հետ ևյա լը՝
1  ը նդ հա նուր գի տա կան գի տե լիք ա ղետ նե րի ռիս կի և դրանց ա ռա

ջաց ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բե րյալ,
2  ազ դա րար ման հա մա կար գե րը Հա յաս տա նում,
3  ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն ո ւղղ ված ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու

թյուն նե րը, օ րի նակ՝ հե ռուս տա տե սու թյամբ, ռա դի ոյով, պաշ տո
նա կան կայ քե րով տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը, ի նք նու րույն 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ձեռ նար կու մը դե պի ա պա հով վայ րեր տա րա
հա նու մը, ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյուն հան րային ի րա զեկ ման 
գոր ծըն թաց նե րում,

4  կա ռա վա րու թյան հրա հանգ նե րը, ո րոնց պետք է հետ ևել ա ղետ նե
րի ժա մա նակ,

5  հա մայն քի շուր ջը գտն վող ռիս կե րի հս տա կե ցում,
6  ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ կա պի մեջ լի նե լու ձևե րը:

4.2 ԶԼՄ– նե րի դերն ա ղետ նե րի ռիս կի  
նվա զեց ման գոր ծում

ԶԼՄ– նե րը կա րող են շատ կար ևոր դեր խա ղալ տա րե րային, տեխ
նա ծին և տեխ նո լո գի ա կան ա ղետ նե րի հա մա տեքս տում՝ քա ղա քա ցի
նե րի կող մից ռիս կի ըն կալ ման, նրանց զգաց մունք նե րի, վար քա կա
նոն նե րի խթան ման գոր ծում։ ԶԼՄ– նե րը կա րող են նպաս տել քա ղա
քա ցի նե րի և հա մայնք նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն ու ամ
րապնդ մանն ա ղետ նե րին պատ րաստ վե լու, դրանց ար դյու նա վետ ար
ձա գան քե լու և վե րա կանգն ման գոր ծըն թացն ա րա գաց նե լու տե սան
կյու նից։ 

Բա ցի այդ, ա ղե տի ժա մա նակ ԶԼՄ– նե րի դերն ու գոր ծա ռույթն է 
ոչ մի այն տե ղե կաց նել ա ղե տի ա ռա ջաց ման մա սին, այլև ու սում նա սի
րել ա ղետ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և դրանց սո ցի ալ–տն տե
սա կան ազ դե ցու թյու նը։ ԶԼՄ– նե րը կա րող են օգ նել հա մայնք նե րին և 
պե տու թյա նը ա վե լի լավ հաս կա նալ, թե ի ՞նչն է նրանց դարձ նում խո ցե
լի և ի ՞նչ կա րող են ա նել ա ղետ նե րին դի մա կայե լու գոր ծում ի րենց կա
րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու հա մար։ 
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Երբ ա ղե տի սպառ նա լիքն ան խու սա փե լի է, ԶԼՄ– նե րը պետք է հա
ղոր դակ ցու թյան տար բեր մի ջոց նե րով տրա մադ րեն հա սա րա կու թյան 
կա րիք նե րը բա վա րա րող տե ղե կատ վու թյուն՝ ել նե լով ի րա վի ճա կից։

4.3 Ա ղետ նե րի ժա մա նակ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
պլա նա վո րում 

ԶԼՄ– նե րի աշ խա տանք նե րի շա րու նա կա կա նու թյան պլա նը 
ա ղետ նե րին պատ րաստ վա ծու թյան կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է: 
Այդ պլա նը ԶԼՄ– նե րի հա մար ա ղե տի ժա մա նակ և վե րա կանգն ման 
փու լում լու սա բան ման գոր ծո ղու թյուն նե րում հնա րա վո րինս սա հուն 
գոր ծե լու հիմքն է: 

Այն պի սի ա ղե տի դեպ քում, ո րը թույլ չի տա լիք ԶԼՄ– նե րին ի րա
կա նաց նել գոր ծու նե ու թյունն ի րենց գրա սե նյակ նե րից, պլա նը պետք է 
կի րառ վի յու րա քան չյուր ո լոր տի պա տաս խա նա տո ւի կող մից աշ խա
տանք նե րի ան խա փա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ Այն պետք է նե
րա ռի աշ խա տանք նե րի վե րա կանգն ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ ամ
բողջ տե ղե կատ վու թյու նը։

4.4 Հա ղոր դակ ցու թյու նն ա ղե տի ժա մա նակ 

Ա ղե տի ժա մա նակ մի ջա վայրն է ա պես տար բեր վում է, ավելա նում 
է տար բեր տե սա կի տե ղե կատ վու թյան պա հան ջար կը։ Ե թե չբա վա
րար վի այդ պի սի տե ղե կատ վու թյան պա հան ջար կը, ա պա կսկ սեն տա
րած վել ա սե կո սե ներ և ա պա տե ղե կատ վու թյուն։ Այս ա ռու մով բա վա
կան ու սա նե լի և ու շագ րավ է ա ղետ նե րի և ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա
զեց ման ո ւղ ղու թյամբ ու ա ղետ նե րի ժա մա նակ ազ գաբ նակ չու թյան 
ա կն կա լած տե ղե կատ վու թյան վե րա բե րյալ ճա պո նա կան փոր ձը։ Ը ստ 
մեր ճա պո նա ցի գոր ծըն կեր նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի՝ ա ղե տի 
ժա մա նակ մարդ կանց հե տաքրք րում են հետ ևյալ հար ցե րը  

•	 ա ղե տի օ րը, ժա մը, վայ րը և ծա վա լը, 
•	 ա ղե տի պատ ճա ռը,
•	  հետցն ցում նե րի (ե րկ րա շար ժե րի դեպ քում), ի սկ մյուս բնա

կան ա ղետ նե րի դեպ քում՝ կրկն վե լու հա վա նա կա նու թյու նը, 
•	 ա ղե տի հասց րած վնաս ներն ու ազ դե ցու թյու նը: 
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Որ պես ար ձա գանք մա նը նպաս տող տե ղե կատ վու թյուն կար ևոր ե ն՝
•	  տա րա հան մանն ա ռնչ վող ցու ցում նե րը,
•	  տա րա հան ման վայ րե րին ա ռնչ վող տե ղե կատ վու թյու նը: 
Ա ղետ նե րի դեպ քում ազ գաբ նակ չու թյան հա մար չա փա զանց 

կարևոր են նաև կեն սա պա հով ման են թա կա ռուց վածք նե րի և ա ռա ջին 
օգ նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը՝ 

•	 ճա նա պարհ նե րին և ե րթ ևե կու թյանն ա ռնչ վող տե ղե կատ վու
թյու նը, 

•	 կեն սա պա հով ման ու ղի նե րի (կապ, հո սանք, գազ, ջուր, զու
գա րան) վի ճա կին և վե րա կանգն մանն ա ռնչ վող տե ղե կա
տվու թյունը,

•	  կա ռա վա րու թյան և ՏԻՄ –ե րի ար ձա գանք մանն ա ռնչ վող տե
ղե կատ վու թյունը:

Բ նա կա նա բար, ա ղետ նե րի դեպ քում մարդ կանց խիստ հե տա
քրքրում է նաև կեն սա կան կա րիք նե րը հո գա լու հնա րա վո րու թյուն նե րի 
մա սին տե ղե կատ վու թյու նը՝

•	 սնն դի, ջրի և կեն սա կան մի ջոց նե րի ա պա հով ման ե ղա նակ
նե րը և հատ կաց ման վայ րե րը,

•	  տու ժած նե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցու թյան ո ւղ ղու թյուն ներն 
ու ծա վալ նե րը, 

•	 ա ղե տի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած թա փոն նե րի և աղ բի հե ռաց
ման կար գը:

4.5 Հա ղոր դակ ցու թյու նը վե րա կանգն ման փու լում 

Ա ղե տից նույ նիսկ մեկ շա բաթ ան ց մարդ կանց դեռ մտա հո գում են 
այն պի սի հար ցեր, ի նչ պի սին են հետցն ցում նե րի վտան գը (ե րկ րա շար
ժե րի դեպ քում), ջրագ ծե րի, է լեկտ րա մա տա կա րար ման գծե րի և գա
զա տար նե րի վե րա կանգն ման հար ցը, սնն դին, ջրին, կեն սա կան մի
ջոց նե րին, զու գա րան նե րին, թա փոն նե րին, աղ բին, հի գի ե նային 
ա ռնչվող հար ցե րը և այլն։ 

Ա ղե տի ար դյուն քում խա թար վում է քա ղա քա ցի նե րի կյան քը և 
կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը։ Վե րա կանգն ման փու լում հա ղոր դակ ցու թյու
նը քա ղա քա ցի նե րի կյանքն ու կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը նոր մալ վի ճա
կի վե րա դարձ նե լու (վե րա կանգ նե լու) ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա
կա նաց վող հա ղոր դակ ցու թյունն է, ո րի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում 
վե րա կանգն ման գոր ծո ղու թյուն նե րին նպաս տող տա րա տե սակ տե ղե
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կատ վու թյան, կար ծիք նե րի փո խա նա կում, փո խըմբռն ման խո րա ցում 
և հա մա ձայ նու թյան ձևա վո րում։

Լ րատ վա մի ջոց նե րը հայ թայ թում և տա րա ծում են են թա կա ռուց
վածք նե րի ու կեն սաա պա հով ման ու ղի նե րի վե րա կանգն ման վի ճա կի, 
տա րա հան ման վայ րե րի, ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի ու կա մա վո
րա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն։ Բա ցի այդ, 
նրանք պար զում են ա ղե տից տու ժած տա րածք նե րի ու ան ձանց կա
րիք նե րը և ի րա կա նաց նում դրանց վե րա բե րյալ լու սա բա նում։ Ա ղե տից 
հե տո ի րա կա նաց վում է նաև ռիս կի նվա զեց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա
ռում նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք նե րի փո խա նա կում և հա մա ձայ նե ցում։

4.6 Գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նդ հա նուր նկա րա գիր ը

Անհ րա ժեշտ է, որ մար դը, ո ղջ հա սա րա կու թյունն իր կա ռա վար
ման մար մին նե րով հան դերձ գիտակցեն ան սպա սե լի ին պատ րաստ 
լի նե լու կար ևո րու թյու նը: Ար տա կարգ ի րա վի ճա կի ժա մա նակ տե ղե
կատ վու թյու նը կա րող է կյան քի արժեք ու նե նալ: 

Ինչ էլ որ պա տա հած լի նի, եր բեք չպետք է մո ռա նալ, որ լրատ վա
մի ջոց ներն աշ խա տում են ի րենց լսա րա նի հա մար, ի սկ ա ղետ նե րի 
ժա մա նակ և վե րա կանգն ման փու լե րում ԶԼՄ– նե րի լսա րա նը 
հետևյալն է  

•	 ա ղե տի գո տու և հա րա կից տա րածք նե րի բնակ չու թյու նը, ան
կախ նրա նից՝ այդ մարդիկ ո ւղ ղա կի են տու ժել, թե ա նուղ ղա կի,

•	  զոհ ված նե րի հա րա զատ նե րը,
•	  կա ռա վար ման մար մին նե րը՝ տե ղա կան, տա րած քային, պե

տա կան և մի ջազ գային մա կար դակ նե րով, 
•	 այն գե րա տես չու թյուն նե րը, ո րոնք ա ռնչ վում են ա ղե տի, դրա 

հետ ևանք նե րի և հա կազդ ման հետ,
•	  գոր ծա րար աշ խար հը՝ ներդ րող ներ, ա պա հո վագ րա կան, 

բաժ նե տի րա կան և այլ ըն կե րու թյուն ներ,
•	  հար ևան ե րկր նե րը,
•	  մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը,
•	  միջ պե տա կան մի ա վո րում նե րը, 
•	 ընդ հա նուր լսա րա նը:
Այս ա ռու մով ա ղետ նե րի մա սին լրատ վու թյան տրա մադր ման 

ժա մա նակ ցան կա ցած գոր ծո ղու թյու նից հե տո կար ևոր վում է գնա
հա տու մը. 
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•	 արդյո՞ք հա ղոր դագ րու թյու նը հա սել է լսա րա նին, 
•	 արդյո՞ք տվյալ հա ղոր դագ րու թյու նը մղում է գոր ծո ղու թյան: 
Ա ղե տի հասց ված վնա սը նվա զեց նե լուց և վե րա կանգն ման գոր

ծըն թացն ա րա գաց նե լուց բա ցի՝ տե ղե կատ վու թյու նը կար ևոր է նաև 
հետ ևյալ պատ ճառ նե րով 

1. Մարդ կանց կյան քի պահ պան մանն ո ւղղ ված  
գոր ծո ղու թյուն նե րը խթա նե լու հա մար 

•	 Ա ղե տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման շնոր
հիվ խու ճա պի մատն ված մար դիկ ա վե լի հեշտ են կա րո ղա
նում կողմ նո րոշ վել տա րա հան ման հար ցում։

•	 Սեյս միկ ա ղե տի դեպ քում ար տա կարգ տե ղե կատ վու թյու նը 
նպաս տում է ան վտան գու թյան ա պա հով մա նը, ի սկ հետ
ցնցում նե րին ա ռնչ վող տե ղե կատ վու թյու նը՝ վտան գա վոր վայ
րե րից հե ռու մնա լուն։ 

2. Ա ղե տի ար ձա գանք մանն ա ռնչ վող բո լոր սուբյեկտ նե րի  
հա մար՝ ո րո շում կա յաց նե լու հիմք 

•	 Ա ղե տից ան մի ջա պես հե տո տրա մադր վող տե ղե կատ վու թյու
նը նպաս տում է փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րին, ար ձա
գանք մա նը, տա րա հան ման վայ րե րի սա հուն կազ մա կերպ մա
նը և սա նի տա րա կան պայ ման նե րի պահ պան մա նը։

•	  Հետ ևանք նե րի վե րաց ման և վե րա կանգն ման փու լում կեն սա
կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը նպաս տում է լայ նա
ծա վալ օգ նու թյան տրա մադր մա նը / ս տաց մա նը, վե րա
կանգնման հա մար ան հրա ժեշտ մար դու ժի, նյու թե րի և սար
քա վո րում նե րի բաշխ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա
նը, վե րա կանգն ման ռազ մա վա րու թյան մշակ մա նը և այլն։ 
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ԳԼՈՒԽ 5

 Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐՆ  
ՈՒ Օ ՐԻ ՆԱ ՊԱՇ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

5.1 Մի՛ վնա սիր

Լ րագ րու թյու նը կա րող է չկան խամ տած ված վնաս պատ ճա ռել: 
«Վ նա սի սահ մա նա փակ ման սկզ բուն քը» լրագ րո ղա կան է թի կայի ա մե
նա կար ևոր սկզ բունք նե րից է: Այն պա հան ջում է, որ հան րու թյա նը հու
զող որ ևէ խն դիր լու սա բա նելիս ԶԼՄ– նե րը և լրագ րող նե րը մեծ 
նրբանկատություն ցու ցա բե րեն՝ չվ նա սե լու մարդ կանց որ ևէ խմ բին, 
ի նչ պես նաև խու սա փեն այն հար ցե րի լու սա բա նու մից, ո րոնք կա րող 
են խո րաց նել որ ևէ մե կի վիշ տը: 

Ա ղետ նե րի լու սա բան ման հար ցում առ կա են հետ ևյալ խն դիր նե րը 
•	 ԶԼՄ– նե րը կա րող են ա ղա վա ղել այն, ի նչ տե ղի է ու նե նում 

ա ղե տի ժա մա նակ, և հան գեց նել թյու րըմբռ նում նե րի: Չս տուգ
ված և ոչ օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը մարդ
կանց մոտ շփոթ մունք և ան հանգս տու թյուն է ա ռա ջաց նում: 
Բա ցի այդ, այն կա րող է նվա զեց նել հա սա րա կու թյան կող մից 
տե ղե կատ վու թյա նը վս տա հե լու մա կար դա կը։
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•	  Չա փա զանց ված և սեն սա ցի ա պա րու նա կող լրատ վու թյու նը 
կա րող է ա ղե տի գո տում ան հար կի ան հանգս տու թյուն ա ռա
ջաց նել։ Մարդ կանց կյան քին սպառ նա ցող ար տա կարգ ի րա
վի ճակ նե րում ա պա տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է հան գեց նել 
վնաս նե րի մե ծաց մա ն։

•	 Լ րատ վա մի ջոց ներն ու լրագ րող ներն ա ղե տի գո տում տու
ժած նե րի հետ հար ցազ րույց նե րի և լու սա բան ման ար դյուն
քում կա րող են հա վե լ յալ վնաս հասց նել ար դեն ի սկ տու ժած 
քա ղա քա ցի նե րին ու հա մայնք նե րին։ Օ րի նակ՝ դա կա րող է 
բե րել վնա սի մա կար դա կի ըն կալ ման ա նո րո շու թյան կամ 
դժ բախ տու թյու նը շա հար կե լուն, ո րը կա րող է տու ժած նե րին 
հո գե բա նա կան վնաս հասց նել։

«Վ նա սի սահ մա նա փակ ման սկզ բուն քը» կոչ է ա նում լրատ վա մի
ջոց նե րին և լրագ րող նե րին պատ մու թյուն ներ հա վա քե լիս, հար ցազ
րույց ներ վա րե լիս կամ լու սա բա նե լիս ա նել հետ ևյա լը 

•	  գի տակ ցել, որ լու սա բա նու մը կա րող է բա ցա սա բար ազ դել 
ո րոշ մարդ կանց վրա, 

•	 ըն կա լել ա ղե տից տու ժած նե րի կա ցու թյու նը, նր բան կատ լի նել 
նրան ցից հար ցազ րույց վերց նե լիս կամ նրան ցից ստաց ված 
տե ղե կատ վու թյու նը լու սա բա նե լիս, 

•	 ա ղե տից հե տո լու սա բան ման ծա վալ նե րի կր ճա տու մը կա րող է 
տու ժած նե րի մոտ տպա վո րու թյուն ստեղ ծել, թե աշ խար հը մո
ռա ցել է իրենց մա սին: Դա կա րող է նրանց մոտ մե կու սաց ման 
զգա ցում ա ռա ջաց նել և խո չըն դո տել հո գե բա նա կան վե րա
կանգն մա նը։

5.2 Մի՛ խան գա րիր 

Ա ղե տի վայ րում ԶԼՄ– նե րի կող մից լու սա բան ման աշ խա տանք նե
րը եր բեմն խոչընդոտում են ա ղետ նե րին արձագանքե լուն և փր կա րա
րա կան աշխատանքներ իրականացնելուն: Ստորև բեր ված են ա ղե տի 
վայ րում ԶԼՄ– նե րի կող մից լու սա բան ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
հա վա նա կան խն դիր նե րը 

•	 Ա ղե տի վայր մեկ նող ԶԼՄ– նե րի մե քե նա նե րը կա րող են խցա
նում ա ռա ջաց նել և ու շաց նել ոս տի կա նու թյան, հր շեջ նե րի և 
փր կա րար նե րի ժա մա նու մը ա ղե տի գո տի:

•	 Լ րագ րո ղա կան տեխ նի կայի կի րա ռու մը հար կա վոր է հա մա
ձայ նեց նել մաս նա գետ նե րի հետ, քա նի որ այն կա րող է 
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խնդիր ներ ստեղ ծել (օ րի նակ՝ դրոն նե րի ձայ նը, հնա րա վոր է, 
խան գա րի փր կա րար նե րին լսել օգ նու թյան կան չող մարդ
կանց, կա պի այլ մի ջոց նե րը կա րող են մաս նա գի տա կան 
տեխ նի կայի խա փա նում նե րի պատ ճառ դառնալ: 

•	 Ան հար կի հար ցազ րույց նե րը կա րող են խոչընդոտել պատ կան 
մար մին նե րի կող մից ա ղե տին ա րագ արձագանքումը։

•	 Լ րատ վա մի ջոց ներն ու լրագ րող նե րը պետք է հի շեն, որ մարդ
կանց կյան քի փր կումն ա վե լի ա ռաջ նա հերթ է, քան ա ղե տի 
լու սա բա նու մը։ 

•	 Ա ղե տի վայր մեկ նե լուց ա ռաջ պետք է լի ար ժեք տի րա պե տել 
ան վտան գու թյան վար քա կա նոն նե րին, որ պես զի տե ղում լրա
ցու ցիչ խն դիր ներ չառաջացնել՝ հայտն վե լով վտան գա վոր ի րա
վի ճա կում։

5.3 Տե ղե կատ վու թյան օ պե րա տիվ  
հավաքագրում և լու սա բա նում

 Հան րային ի րա զեկ ման հա ղոր դագ րու թյուն նե րի  
կազմ ման ուղե ցույց ԶԼՄ– նե րի հա մար

 Հա ղոր դագ րու թյու նը պետք է պա րու նա կի հետ ևյալ հար ցե րի պա
տաս խան նե րը 

•	 Ի՞նչ է պա տա հել: 
•	 Ե՞րբ և ի նչ պե՞ս դա տե ղի ու նե ցավ:
•	  Քա նի՞ մարդ է զոհ վել և տու ժել:
•	  Կա րիք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն:
•	 Վ նա սի չա փը: 
•	 Անվ տան գու թյան ի ՞նչ մի ջո ցա ռում ներ են ձեռ նարկ վել: 
•	 Ա ղե տի պատ ճառ նե րը կամ նպաս տող գոր ծոն նե րը:
•	 Ն ման դեպք նախ կի նում ե րբ ևէ ե ղե՞լ է: Եվ ա րդյո՞ք բա րե լավ վել 

է նման դեպ քե րին պատ րաստ վա ծու թյու նը: 
•	 Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ վե լու հո գե բա նա կան օգ նու թյու նը: 
•	 Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ վե լու սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու նը: 
•	 Ի՞նչ քայ լեր են ի րա կա նաց վե լու վե րա կանգն ման փու լում:
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 Ցան կա ցած ժանրի նյու թը պետք է.
•	 տ րա մադրի ճշգ րիտ և օ պե րա տիվ տե ղե կատ վու թյուն,
•	  պա րու նա կի մարդ կանց հե տաքրք րող տե ղե կու թյուն ներ, 
•	 ա ռա ջարկի հա սա րա կա կան խն դիր նե րի լու ծում, 
•	 ուղ ղոր դի ար ձա գանք ման հար ցում,
•	  պա րու նա կի օ րի նակ ներ, մարդ կային պատ մու թյուն ներ ա ղե

տի հետ ևան քով տու ժած նե րի մա սին:

 Հա ղոր դագ րու թյուն մշա կելիս մե դի ա մաս նա գետ նե րը պետք է 
հաշ վի առ նեն հետ ևյալ հան գա մանք նե րը

•	  Տե ղե կատ վու թյու նը պետք է լի նի պարզ և ը նդ գր կուն։
•	  Տե ղե կատ վու թյու նը պետք է լի նի հա վաս տի և ա ռանց են թա

դրու թյուն նե րի։
•	  Տե ղե կատ վու թյու նը չպետք է պա րու նա կի ա պա կողմ նո րո շիչ 

ար տա հայ տու թյուն ներ։ 
•	 Հա ղոր դագ րու թյու նը չպետք է չա փա զանց ված վախ կամ խու

ճապ ա ռա ջաց նի։
•	 Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել բա ռե րի ը նտ րու թյանն ու 

խոս քի տո նայ նու թյա նը՝ թի րա խային խմ բի հետ վս տա հու
թյան և գոր ծըն կե րու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն ստեղ ծե լու 
նպա տա կով:

 Հիմ նա կան կա նոն ներ ա ղե տի գո տում աշ խա տող  
լրագ րող նե րի հա մար

•	  Պետք չէ հեն վել ին ֆոր մա ցի այի մի այն մեկ աղ բյու րի վրա, 
փնտ րե՛ք ու գտե՛ք այլ աղ բյուր ներ ևս: 

•	 Ար տա հայ տե՛ք մտ քե րը պարզ լեզ վով, տե ղե կաց րե՛ք մարդ
կանց, կրկ նե՛ք, հի շեց րե՛ք, որ տե ղե կաց րել եք։ Այդ պես ին ֆոր
մա ցի ան տպա վոր վում է մարդ կանց մոտ: 

•	 Ս տու գե՛ք ստաց ված տվյալ նե րը:
•	 Ձգ տե՛ք ցան կա ցած հար ցի վե րա բե րյալ ան պայ ման ստա նալ 

պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյուն:
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5.4 Մե դի ա ռազ մա վա րու թյուն

 Հա սա րա կու թյանն ան հա պաղ և վս տա հե լի տե ղե կատ վու թյուն 
տրա մադ րել ա ղե տից ա ռաջ, ըն թա ցքում և հե տո: 

Հե ռար ձա կել, հրա պա րա կել նա խազ գու շաց ման և պատ րաս
տու թյան մա սին ին ֆոր մա ցի ա. ԶԼՄ– նե րը կա րող են հրա պա րա կել 
և հե ռար ձա կել նա խազ գու շա կան կամ սպաս վող ա ղե տին պատ րաստ 
լի նե լու վե րա բե րյալ հա ղոր դագ րու թյուն ներ՝ հա սա րա կու թյա նը տե ղե
կաց նե լու այն ռիս կե րի մա սին, ո րոնց նրանք, հնա րա վոր է, բախ վեն, 
ի նչ պես նաև հու շել գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ազ դա կիր նե րը կկա րո
ղա նան ձեռ նար կել՝ խու սա փե լու կամ նվա զա գույ նի հասց նե լու մարդ
կային և նյու թա կան կո րուստ նե րը:

 Հար ցազ րույց ներ տու ժած նե րի հետ. ԶԼՄ– նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը կա րող են լու սա բա նել ա ղե տից տու ժած ան ձանց սո ցի ալ– 
կեն ցա ղային պայ ման նե րը՝ ա ղե տի ռիս կի նվա զեց ման կամ հա մա
պա տաս խան օգ նու թյան և վե րա կանգն ման ա պա հով մանն ա ջակ ցե
լու հա մար:

5.5 Ա ռա ջարկ ներ ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ   
լու սա բա նող լ րագ րող նե րին

 Տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րը

Վս տա հե լի պաշ տո նա կան աղ բյուր ներ 

1  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ստեղծ ված օ պե րա տիվ շտաբ նե րի 
պա տաս խա նա տու ներ, 

2  երկր նե րի ղե կա վար կազ մի ան դամ նե րի՝ նա խա գահ նե րի, վար
չա պետե րի, ա ռան ձին գե րա տես չու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի հայ
տա րա րու թյուն ներ, 

3  ո լոր տային պաշ տո նյա ներ, ո րոնք կա րող են հայ տա րա րու թյուն 
ա նել՝ կապ ված ի րա վի ճա կի հետ,

4   պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րու թյուն ներ,
5   պաշ տո նա կան կայ քեր,
6   գե րա տես չու թյուն նե րի, պաշ տո նյա նե րի՝ սո ցի ա լա կան կայ քե րում 

պաշ տո նա կան է ջե րը,
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7   մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի պաշ տո նա կան կայ քե րի ու 
սո ցի ա լա կան կայ քե րում պաշ տո նա կան է ջե րի հա ղոր դագ րու
թյուն ներ ու հայ տա րա րու թյուն ներ,

8   մաս նա գի տա կան հե ղի նա կա վոր կա ռույց նե րի հայ տա րա րու
թյուն ներ: 

Ո՞ր աղ բյուր նե րից խու սա փել 

1  ոչ ա ռաջ նային աղ բյուր ներ, ո րոնք, ի պաշ տո նե, ի րա վա սու չեն 
տե ղյակ լի նե լու տվյալ ի րա վի ճա կին և հայ տա րա րու թյուն ա նե լու 
դրա վե րա բե րյալ,

2   տու ժած նե րի բա րե կամ ներ, հա րա զատ ներ, ծա նոթ ներ, ո րոնց 
հայ տա րա րու թյուն նե րը հիմն ված են ոչ թե հաս տատ ված փաս
տի, այլ կար ծի քի և են թադ րու թյուն նե րի վրա,

3   սո ցի ա լա կան ցան ցե րի օգ տա տե րեր, ո րոնք, ի պաշ տո նե, տվյալ 
ի րա վի ճա կի ման րա մաս նե րից տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վա սու
թյուն չու նեն,

4   մաս նա գետ ներ հա մար վող ան ձանց կար ծիք ներ, ո րոնց հայ տա
րա րու թյուն նե րը հիմն ված են ոչ թե գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված 
տվյալ նե րի, այլ հնա րա վոր կան խա տե սում նե րի վրա։
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ԳԼՈՒԽ 6

Լ ՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՄԵ ԴԻ Ա ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ 
Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒ ՄԸ 

6.1 Ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը

 Կար ևոր է գի տակ ցել և հի շել, որ լրագ րող նե րի ֆի զի կա կան ան
վտան գու թյու նը լրագ րո ղա կան աշ խա տան քի հա ջող ա վար տի ա ռա
ջին նա խա պայ մանն է։ Հի շեք, որ կյան քը շատ ա վե լի թանկ է, քան 
լրատ վա կան նյու թը։ 

Անվ տան գու թյան հար ցում ման րուք ներ չկան և ա մեն ի նչ կար ևոր 
է՝ սկ սած խմ բագ րու թյու նում հանձ նա րա րու թյան ձևա կերպ ման պա
հից մինչև լրագ րո ղի աշ խա տան քի ա վար տը։

Վ տան գա վոր հանձ նա րա րու թյան մեկ նե լիս հար կա վոր է 
խմբագ րու թյու նում ո ւղ ևո րու թյան մա սին խորհր դակ ցու թյուն ան ցկաց
նել, մշա կել հա ղոր դակ ցու թյան պլան և հա վաս տի ա նալ, որ բո լորն 
ի րա զեկ են ծրագ րե րի, հնա րա վոր չնա խա տես ված դեպ քե րի, գոր ծող 
ըն թա ցա կար գե րի մա սին: Մեկ նե լուց ա ռաջ պետք է տե ղե կա նալ ան
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վտան գու թյան ի րա վի ճա կի մա սին, ա պա հո վել, որ պես զի խմ բագ րու
թյու նում գո նե մեկ մարդ մշտապես ի մա նա, թե որ տեղ եք գտն վում: 
Բարձր ռիս կային գոր ծը թի մային աշ խա տանք է, քա նի որ մի ա սին 
ա ռա վել ան վտանգ է: 

•	 Ու նե ցե՛ք գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ նա կան և այ լընտ րան քային 
պլան (պ լան Բ): 

•	 Թի մի այլ ան դամ նե րի հետ (լու սան կա րիչ, օ պե րա տոր, պրո
դյու սեր և այլք) նա խա պես ո րո շեք ապագա հան դիպ ման վայ
րը, ե թե մի մյանց « կորց նեք»: 

•	 Ե թե ձեզ հետ դեպք է պա տա հել, այդ մա սին հա ղոր դե լիս ան
պայ ման նշեք, թե ո ՞վ եք, որ տե՞ղ եք, ի ՞նչ է պա տա հել, ի՞ նչ քայ
լեր եք ձեռ նար կել և ին չի՞ կա րիք ու նեք:

Երկ րա շար ժի ժա մա նակ

•	  Չի՛ կա րե լի մուտք գոր ծել այն պի սի շեն քեր, որ տեղ փլուզ ման 
վտանգ կա։

•	  Խու սա փե՛ք փր կա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լուց  
ե թե դրա ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյու նը չկա, ա վե լի լավ է 
այդ գոր ծը թող նեք մաս նա գետ նե րին:

•	  Փո ղոց նե րում քայ լե լիս ու շա դի՛ր ե ղեք, որ պես զի որ ևէ փլուզ
ված շեն քից պա տա հա բար բե կոր ներ չընկ նեն ձեզ վրա։ 

•	 Աշ խա տե լիս պահ պա նեք ո րո շա կի հե ռա վո րու թյուն շեն քե րից  
այդ պես և՛ ան վտանգ վիճակում կլի նեք, և՛ չեք խան գա րի աշ
խա տող փրկա րար նե րին։ 

•	 Անհ րա ժեշտ է կրել սա ղա վարտ, շն չա դի մակ ու ակ նոց՝ փո շուց, 
ծխից և այլ մանր մաս նիկ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար:

 

Ան տա ռային հր դե հի դեպ քում

•	  Հե ռո՛ւ մնա ցեք կրա կից, այր վող ծա ռե րից: 
•	 Ու շա դի՛ր ե ղեք շր ջա պա տի նկատ մամբ, քա նի որ նույ նիսկ քա

մու ո ւղ ղու թյան պարզ փո փո խու թյու նից կրա կի տա րած ման 
ո ւղ ղու թյու նը ևս կա րող է փոխ վել։

•	  Պար տա դիր ու նե ցե՛ք հա կա գազ և շն չա դի մակ կամ գո նե հա
մա պա տաս խան թաշ կի նակ՝ ծխից պաշտ պան վե լու հա մար,

•	 Կ րե՛ք կրա կա դի մաց կուն նյու թե րից պատ րաստ ված հա գուստ,
•	  Միշտ ու նե ցե՛ք այր վածք նե րի դեմ դե ղա մի ջոց ներ ու քսուք ներ:
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 Սո ղանք նե րի ժա մա նակ

•	  Հե ռո՛ւ մնա ցեք վտան գա վոր գո տուց:
•	  Պահ պա նե՛ք ան վտան գու թյան նույն կա նոն նե րը, ի նչ ե րկ րա

շար ժե րի կամ հր դեհ նե րի դեպ քում:

6.2 Հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված ցան կա ցած մար դու 
մոտ կա րող է ի հայտ գալ հո գե բա նա կան և հու զա կան լար վա ծու
թյուն: Ո մանց մոտ այն ու ղեկց վում է ներ քին կեն սա կան պա շար նե
րի մո բի լի զա ցու մով, մյուս նե րի մոտ՝ աշ խա տու նա կու թյան նվա զու
մով կամ նույ նիսկ խախ տու մով, ա ռող ջու թյան վատ թա րաց մամբ, 
ֆի զի ո լո գի ա կան ու հո գե բա նա կան սթ րե սային եր ևույթ նե րով: 

Զանգ վա ծային ող բեր գու թյուն ներ լու սա բա նող լրագ րող նե րը հա
ճախ են հան դի պում բար դու թյուն նե րի: Նրանք հնա րա վո րու թյուն 
ունեն ա ռա ջինն ար ձա գան քել կա տար վա ծին, գործ ու նեն ա կա նա
տես նե րի, տու ժած նե րի և նրանց վշ տի հետ: Ցան կա ցած ա րյու նա լի 
դեպք լու սա բա նե լիս նրանք կար ծես մաս նա գի տա կան պատ են ան
ցկաց նում ի րենց և այն մարդ կանց միջև, ո րոն ցից հար ցազ րույց են 
վերց նում։ Ծանր կո րուստ ներ կրած մարդ կանց հետ շփ վե լուց հե տո 
հենց այդ պա տը կա րող է օգ նել լրագ րո ղին հաղ թա հա րել սե փա կան 
ցա վի զգա ցու մը: 

Ս տորև ներ կա յաց ված է մեջ բե րում « Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե
րի կենտ րո նի» կող մից հրա պա րակ ված «Լ րագ րող նե րի ան վտան գու
թյու նը» ձեռ նար կից 

«Խմ բագ րու թյան ան ձնա կազ մի յու րա քան չյուր ան դամ պետք է 
տե ղե կաց ված լի նի՝ ի նչ ա նել տրավ մայի դեպ քում: Թի մի ան դամ նե րը 
պետք է հաս կա նան, որ մար դիկ տար բեր կերպ են դի մա կա յում տրավ
մա նե րին, որ դրանց ազ դե ցու թյու նը կա րող է կու տակ վել ժա մա նա կի 
ըն թաց քում։ Նրանք պետք է կա րո ղա նան կողմ նո րոշ վել՝ ե րբ է, որ 
ի րենք կամ ի րենց գոր ծըն կեր նե րը կա րիք ու նեն ա վե լի ակ տիվ ի նք
նօգ նու թյան: Սա վե րա բե րում է բո լոր աշ խա տա կից նե րին, այդ թվում՝ 
օգ նա կան նե րին ու տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մին»: 
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Ո րո՞նք են զգու շա նա լու նա խան շան նե րը 

Ե թե աշ խա տան քի ըն թաց քում նկա տում եք, որ չեք կա րո ղա նում 
կենտ րո նա նալ, ցր ված եք, դժ վա րա նում եք պարզ գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լիս, դար ձել եք բռնկ վող և չա փից դուրս բար կա ցած, ու րեմն 
ժա մա նակն է ան հանգս տա նալ: Ու շա դի՛ր ե ղեք նաև այն դեպքերում, 
ե րբ ֆի զի կա կան կամ հո գե կան գեր հոգ նա ծու թյուն եք զգում կամ 
պար բե րա բար ու նե նում եք ան պետ քու թյան, ա նօգ նա կա նու թյան, 
սար սա փի, սե փա կան կյան քի հա մար վա խի, ա մո թի զգա ցում: Նման 
դրս ևո րում նե րը վկա յում են, որ ը նդ միջ ման կամ շր ջա գայե լու կա րիք 
կա: Ե թե դրանք շա րու նակ վում են ա վե լի քան 3–4 շա բաթ կամ որ ևէ 
փու լում չա փա զանց ը նդ գծ ված են ար տա հայտ վում, դի մե՛ք մաս նա գե
տի օգ նու թյանը։ 

Ող բեր գա կան տե սա րան նե րով 
պատ կեր նե րի հետ աշ խա տե լը 

Պա տե րազ մի, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, ար տա կարգ ի րա վի ճակ
նե րի, բնա կան ա ղետ նե րի տե սա րան նե րը հա ճախ ճն շող և ազ դե ցիկ 
են: Թեև այդ ի րա դար ձու թյուն նե րը ներ կա յաց նող լու սան կար ներն ու 
տե սագ րու թյուն նե րը բարձր փաս տագ րա կան և լրատ վա կան ար ժեք 
ու նեն, սա կայն պետք է զգույշ լի նել, քա նի որ այդ նյու թե րը կա րող են 
ռիս կի տակ դնել մարդ կանց հո գե վի ճա կը։ 

Հաս կա ցեք՝ ին չի հետ գործ ու նեք 

Մ տա ծեք տրավ մա տիկ պատ կեր ի մա սին՝ ա սես այն ար ձա կում է 
թու նա վոր նյութ, ո րը կախ վա ծու թյան մեջ գցե լու հատ կու թյուն ու նի: 
Լրագ րող ներն ու մար դա սի րա կան գործունեությամբ զբաղ վող նե րը, 
ի նչ պես մի ջու կային ո լոր տի աշ խա տա կից նե րը, ու նեն ի րենց ա ռջև 
դրված հս տակ աշ խա տանք, բայց միև նույն ժա մա նակ ող ջա միտ քայ
լեր պետք է կա տա րեն ան հար կի ազ դե ցու թյուն նե րը նվա զա գույ նի 
հասցնե լու հա մար: Դիտ ման հա ճա խա կա նու թյու նը կա րող է ա ռա վել 
խնդրա հա րույց լի նել, քան քա նա կը, ո ւս տի մտա ծեք տրավ մա տիկ 
նկար նե րի հոս քե րի և դիտ ման ը նդ մի ջում նե րի մա սին:
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Ն վա զեց րեք ոչ ան հրա ժեշտ կրկ նա կի ազ դե ցու թյու նը

 Վե րա նայե՛ք նյու թե րը դա սա վո րե լու և նշե լու ըն թա ցա կար գե րը։ 
Փոր ձե՛ք այն պես կազ մա կեր պել թվային ֆայ լե րի ու թղ թա պա նակ նե րի 
հետ աշ խա տան քը, որ զերծ մնաք ան հար կի դի տում նե րից։ Ե րբ կա
տա րում եք պատ կե րի նույ նա կա նա ցում՝ այն տար բեր աղ բյուր նե րի 
հետ հա մադ րե լով, կար ևոր հատ կա նիշ նե րի մա սին գրա ռում ներ կա
տա րե լը կա րող է օգ նել, որ պես զի շատ հա ճախ չդի տեք բնօ րի նա կի 
հետ հա մե մատ վող նկար նե րը։ Եր բեք նյու թը գոր ծըն կե րո ջը մի՛ փո
խան ցեք՝ ա ռանց նա խազ գու շաց նե լու, թե այն տեղ ի նչ կա: 

Փոր ձար կում ներ ա րեք, թե ի նչ հե ռա վո րու թյու նից  
կա րե լի է դի տել նկար նե րը 

Ո րոշ մար դիկ գտ նում են, որ օգ տա կար է կենտ րո նա նալ ի նչ –որ 
դե տալ նե րի վրա, օ րի նակ՝ հա գուս տի, և խու սա փել այլ բա նե րից, օ րի
նակ՝ դեմ քից: Կա րող եք ժա մա նա կա վո րա պես ծած կել նկա րի ա ռա վել 
ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռող հատ ված նե րը: Ա րյու նա լի պատ կեր
ներ պա րու նա կող կադ րե րի հետ աշ խա տե լիս մոն տա ժող նե րը պետք է 
խու սա փեն կրկն վող տե սա րան նե րի ֆունկ ցի այի օգ տա գոր ծու մից 
(loop play) կամ այն չա փա վոր օգ տա գոր ծեն: Ու նե ցեք վե րո հի շյալ 
խնդիր նե րը հաղ թա հա րե լու սե փա կան մե թոդ նե րը: 

Հա ճա խա կի ը նդ մի ջում ներ ա րեք 

Որ ևէ հա ճե լի բան դի տեք, շր ջեք, մարզվեք կամ շփ վեք բնու թյան 
հետ (կա նաչ տա րա ծու թյուն և մա քուր օդ): Այս ա մե նը կօգ նի խլաց նել 
գեր հուզ ված վի ճա կը: Մաս նա վո րա պես, խու սա փեք քնե լուց ա ռաջ 
ճնշող նկար նե րի հետ աշ խա տե լուց  այդ ժա մե րին դա ձեր հո գե կան 
վի ճա կի վրա ա վե լի ո ւժ գին ազ դե ցու թյուն կա րող է ու նե նալ: Այն գրա
սե նյա կը, որ տեղ աշ խա տում եք պատ կեր նե րի հետ, պետք է դուրս 
նայող պա տու հան ու նե նա, որ տե ղից եր ևում են ծա ռեր և բնու թյան այլ 
տե սա րան ներ: 

Կազ մեք ի նք նօգ նու թյան սե փա կան ծրա գի րը 

Ձեզ մոտ կա րող է ցան կու թյուն ա ռա ջա նալ բարձր կար ևո րու թյուն 
ու նե ցող պատ մու թյան վրա աշ խա տել եր կու, ե րեք, չորս ժամ, ան գամ 
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ա վե լի շատ: Բայց կար ևոր է ժա մա նակ թող նել նաև աշ խա տան քից 
դուրս շունչ քա շե լու հա մար: Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ ա վե լի դի մադ րու նակ են այն մար դիկ, որոնք կա նո նա վոր մարզ վում 
են, ու նեն հե տաքրք րու թյուն ներ և նա խա սի րու թյուն ներ, ժա մա նակ են 
հատ կաց նում սո ցի ա լա կան շփում նե րի հա մար։ Կան լրագ րող ներ, 
որոնք ի րենց ա նաշ խա տու նակ են դարձ նում գեր հոգ նա ծու թյան պատ
ճա ռով: 

Խո սեք այդ մա սին 

Մի՛ վա խե ցեք խո սել այն նկար նե րի կամ բո վան դա կու թյան մա սին, 
ո րոնք ձեզ հա մար ծանր են: Հա վա նա կան է, որ ձեր գոր ծըն կեր նե րը 
նույնն են զգում, նույ նիսկ ե թե չեն ար տա հայտ վում: Խոր հուրդ ներ տվեք 
ա վե լի ե րի տա սարդ ու ոչ այն քան փոր ձա ռու գոր ծըն կեր նե րին։ Ան կեղծ 
ե ղեք ծանր պատ կեր նե րի հետ աշ խա տե լիս  մի աս նա կա նու թյու նը և սո
ցի ա լա կան կա պե րը խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լու հիմ նա քա րերն են: 

Եր բեք մի՛ մո ռա ցեք, որ դուք մի այն լրագ րող եք, այլ ոչ թե նաև փր
կա րար, բժիշկ, հո գե բան, սո ցի ա լա կան ծա ռայող և այլն։ Ե թե լրագ
րողն իր ու սե րին վերց նի աշ խար հի բո լոր դժ բախ տու թյուն նե րը, մարդ
կային հոգ սե րը, խն դիր նե րը կամ դրանք հա մա րի իր ան ձնա կա նը, 
ա պա շատ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում կհաս նի խե լա գա րու թյան։ Լա
վա գույն դեպ քում՝ մշ տա կան սթ րես նե րը կլի նեն նրա ան բա ժան ու ղե
կից նե րը:

6.3 Տար րա կան ա ռա ջին օգ նու թյուն

 Հա ճախ վտան գա վոր վայ րե րում կամ ա ղե տի գո տի նե րում աշ խա
տող լրագ րող ներն ու այլ մե դի ա մաս նա գետ նե րը հենց ի րենք են 
հայտն վում վտան գի մեջ կամ ստա նում վնաս վածք։ Ո ւս տի ա ղե տի գո
տի մեկ նող յու րա քան չյուր լրագ րող պետք է նա խա պես ու սում նա սի րի 
և սո վո րի ա ռա ջին օգ նու թյան՝ ի նչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ բու
ժօգ նու թյան, հո գե բա նա կան օգ նու թյան տար րա կան կա նոն նե րը և 
հմ տու թյուն նե րը։ Հմուտ գոր ծո ղու թյուն նե րով հնա րա վոր է ոչ մի այն 
ա պա հո վել սե փա կան ան վտան գու թյու նը, այլև այ լոց կյան քեր փր կել: 
Ա ռա ջին օգ նու թյան գի տե լիք նե րը կօգ նեն լրագ րող նե րին ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վե լու, ճիշտ ո րո շում ըն դու նե լու և ան
հրա ժեշտ քայ լեր ձեռ նար կե լու հարցերում: 
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Ա ռա ջին օգ նու թյունն ար տա կարգ ի րա վի ճա կում ձեռ նարկ վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ է, ո րի խն դիրն է օգ նել տու ժա ծին կամ 
տու ժած նե րին մինչև մաս նա գի տա կան օգ նու թյան ժա մա նու մը: 

Ա ղե տը լու սա բա նող լրագ րո ղը պետք է նաև ա ռա ջին բու ժօգ նու
թյան նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց ան ցնի:

6.4 Ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ 

Ա ղե տի գո տի մեկ նե լը ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից պա հան ջում է ոչ 
մի այն մաս նա գի տա կան, ֆի զի կա կան ու հո գե բա նա կան պատ րաստ
վա ծու թյուն, այլև ո րո շա կի «ի րային» ա պա հով վա ծու թյուն։ Բա ցի մաս
նա գի տա կան տեխ նի կայից, լրագ րող ներն ի րենց հետ պետք է ու նե
նան նաև ո րոշ խիստ ան հրա ժեշտ և կար ևոր ի րեր ու պա րա գա ներ 

• Ա մուր ու հար մա րա վետ հա գուստ 
Կ րե՛ք ա զատ, բնա կան գործ ված քից հա գուստ, քա նի որ այն չի 

բռնկ վի այն քան ա րագ, որ քան սին թե տի կը: Ցան կա լի է, որ լրագ րող
նե րի հա գուս տը տար բեր վի ոս տի կա նու թյան կամ փր կա րար նե րի 
հա մազ գես տից։ Հար մա րա վետ, ա մուր, ձիգ կապ ված կո շիկ նե րը 
ան հրա ժեշ տու թյուն են: Հր դեհ նե րի դեպ քում աշ խա տեք հագ նել 
դժվար հր կիզ վող նյու թե րից պատ րաստ ված հա գուստ կամ պաշտ
պա նիչ մի ջոց ներ։ 

• Ու սա պարկ 
Ցան կա լի է, որ ա ղե տի վայ րում աշ խա տե լիս ու նե նաք ու սա պարկ՝ 

ան հրա ժեշտ ի րե րով, տեխ նի կայով, փաս տաթղ թե րով, ո րո շա կի քա
նակի սնն դով ու ջրով։ Ու սա պար կը նման դեպ քե րում ան հա մե մատ 
ա վե լի հար մար է, քան ու սից կախ վող պա յու սակ նե րը, քա նի որ կրո ղի 
շար ժու նա կու թյունն ան հա մե մատ ա վե լի մեծ է։ Հոգ տա րեք, որ  ու սա
պար կը գո նե մեկ կա պով ամ րա նա կրծ քա վան դա կի հատ վա ծում, մե
կով է լ՝ գոտ կա տե ղի հատ վա ծում  այդ պես ա վե լի հար մար է, ե րբ վա
զում ե ք։ Ու սա պար կում այն քան ու տե լիք և ջուր ու նե ցեք, որ բա վա կան 
լի նի ձեզ մեկ օր վա հա մար: Ու սա պար կում հար կա վոր է պա հել նաև 
ջրի մաքր ման մի ջոց ներ։

•  Սա ղա վարտ 
Ա ղե տի գո տի մուտք գոր ծե լիս ան հրա ժեշտ է կրել սա ղա վարտ 

կամ պաշտ պա նիչ գլ խարկ։



53

•  Կա պի ան հա տա կան և այ լընտ րան քային մի ջոց ներ 
Բջ ջային հե ռա խոս՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հա մար նա խա

տես ված հե ռա խո սա հա մար նե րը նա խա պես կար գա վո րե լով ա րագ 
մի ա նա լու հա մար։ Բա ցի ձեր հիմ նա կան հե ռա խո սից կամ սմարթ ֆո
նից, փորձեք վերց նել նաև լրա ցու ցիչ հե ռա խոս, ցան կա լի է՝ կա պի այլ 
օ պե րա տո րի քար տով: 

• Ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյան դե ղարկ ղիկ՝ դե ղո րայք, վի
րա կա պա կան նյու թեր (ի մա ցե՛ք՝ ի նչ պես օգ տա գոր ծել դրանք):

•  Հա կա գազ, շն չա դի մակ՝ ռես պի րա տոր կամ դեմ քը ծած կող 
ե րես կալ՝ ծխից կամ փո շուց պաշտ պան վե լու հա մար: 

• Աչ քե րը պաշտ պա նե լու մի ջոց ներ՝ լո ղի կամ պաշտ պա նիչ և 
հար վա ծա դի մաց կուն ա պա կուց ակ նոց:

• Գր պա նի բազ մա ֆունկ ցի ո նալ ծա լո վի դա նակ կամ գոր ծիք
նե րի հա վա քա ծու  հա վա տա ցե՛ք՝ այն միշտ պետք է գա լիս:

• Գր պա նի լապ տեր:
• Ռա դի ոըն դու նիչ:
• Փոք րիկ կրակ մա րիչ:
• Մե կան գա մյա օգ տա գործ ման հա կաաղմ կային ա կան ջա

կալ ներ  ա ղե տի վայ րում աղ մու կից խու սա փե լու և լսո ղու թյան 
օր գան ներն ու դրանց ֆունկ ցի ան պաշտ պա նե լու հա մար:

• Փաս տաթղ թեր (ID, ան ձնա գիր, լրագ րո ղա կան վկա յա կան 
և այլն): 

• Ա ղե տի տե ղան քի կամ բնա կա վայ րի քար տեզ, գր պա նի 
կողմ նա ցույց՝ տե ղան քում կողմ նո րոշ վե լու և ճիշտ տե ղա
շարժ վե լու հա մար։ 

• Անձ նա կան հի գի ե նայի պա րա գա ներ։
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ԳԼՈՒԽ 7

ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ, ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԱՅԻՆ  
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ, ՆԿԱ ՐԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ

7.1 Քա ղա քա ցի նե րի հիմ նա կան ի րա վունք ներն  
ու ա զա տու թյու նը 

•	 Ոչ հան րային վայ րում նկա րա հա նում ի րա կա նաց նե լու և 
հար ցա զրույց վա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նա խա պես 
հա մա ձայ նու թյուն ստա նալ նկա րա հան վող նե րից և հար
ցազ րույց տվող նե րից։

•	 Նախքան ան չա փա հաս նե րին նկա րա հա նե լը ստա ցեք նրանց 
ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյու նը։ 

•	 Անհ րա ժեշտ է հար ցազ րույց տվող նե րի հետ ան կեղծ լի նել՝ 
կար ևո րե լով փո խա դարձ վս տա հու թյու նը։ 

•	 Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել մաս նա գի տա կան է թի կայի կա նոն
նե րը, ի րա կա նաց նել ար դար և ան կողմ նա կալ լու սա բա նում։

•	  Չի րա կա նաց նել նկա րա հա նում կամ ձայ նագ րում, ե թե դի մա
ցի նը դեմ է դրան։ Հաշ վի առ նե լով ան ձնա կան կյան քի ան
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ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը՝ նկա րա հա նում նե րը բնա կա
րան նե րում, տնե րում, գրա սե նյակ նե րում և հի վան դա նոց նե
րում կա րող են ի րա կա նաց վել մի այն բնա կիչ նե րի կամ ղե կա
վա րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ։

7.2 Հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի կար ևո րու թյու նը  
ա ղետ նե րի լու սա բան ման ժա մա նակ 

Ա ղետ ներ լու սա բա նելիս լրագ րող ներն ու ԶԼՄ– նե րը հա ճախ կա
րող են բախ վել հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
խնդիր նե րին։ Սա վե րա բե րում է հատ կա պես այն դեպ քե րին, ե րբ 
լրատ վա մի ջո ցը ներ կա յաց նում է ոչ սե փա կան տե ղե կատ վու թյուն՝ վե
րահ րա պա րա կում է գոր ծըն կեր նե րի կող մից հրա պա րակ ված տե ղե
կատ վու թյու նը, տե սա ձայ նային բո վան դա կու թյու նը, կամ էլ սի րո ղա
կան նկա րա հա նում ներ ու լու սան կար նե ր։ Այս ա ռու մով հարկ է մշտա
պես պահ պա նել ո րո շա կի դրույթ ներ  

•	 ա ղե տին վե րա բե րող լու սան կար նե րը և տե ղե կատ վու թյու նը 
վե րահ րա պա րա կելիս պետք է ձեռք բե րել տվյալ լրատ վա մի
ջո ցի կամ հրա պա րակ ման հե ղի նա կի թույլտ վու թյու նը, 

•	 հ ղում կա տա րել այն լրատ վա մի ջո ցին, ո րի նյու թե րը վե րա
հրա պա րա կում ե ք,

•	 ս տու գել լու սան կա րի կամ տե ղե կատ վու թյան սկզբ նաղ բյու րը։

7.3 Լրագ րո ղա կան աշ խա տան քի է թի կա կան  
սկզ բունք ներն ա ղետ ներ լու սա բա նե լիս

 Հո գե բան ներն ը նդ գծում են, որ լսա րա նի հա մար ա ռա վել սթ րե
սային են լրագ րող նե րի ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են եր
բեմն ան տեսել մաս նա գի տա կան է թի կան՝ ել նե լով տե ղե կատ վու թյուն 
ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից: Սա կայն ա ռանձ նա կի դա ժա նու
թյուն պատկերող կամ սթ րես ա ռա ջաց նող այլ տե ղե կատ վու թյան՝ տե
սա նյու թե րի կամ լու սան կար նե րի հրա պա րա կու մը պետք է տե ղի ու նե
նա մի այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում: Մյուս բո լոր դեպ քե րում ա ռա ջարկ
վում է 
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1  Ան հար մար վի ճա կում չն կա րա հա նել վշ տի ու հու սա հա տու թյան 
մեջ գտն վող մար դուն։

2  Չ ցու ցադ րել մար դուն ստո րաց ված կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նսե մաց ված վի ճա կում։

3  Չ ցու ցադ րել վի րա վոր ու բու ժում ստա ցող տու ժած նե րի՝ խո շոր 
պլա նով վնաս վածք նե րը կամ ան դա մա հատ ված վեր ջույթ նե րը:

4   Վախ, խղ ճա հա րու թյուն, ֆի զի կա կան « թե րու թյուն ներ» պատկե
րող հրա պա րա կում ներ չա նել։ 

5  Ա ռանց ա նուն նե րի ճշգրտ ման զո հե րի և վի րա վոր նե րի թիվ չհ րա
պա րա կել։

6   Խու սա փել մար դուն զոհ կամ վի րա վոր հա մա րե լուց, ե թե ան գամ 
կո րած է նրան ո ղջ դուրս բե րե լու հա վա նա կա նու թյու նը, բայց նրա 
ա ճյու նը գտն ված չէ: Պահ պա նել մար դու՝ մինչև վերջ հույս ու նե
նա լու զգա ցու մը և մա հա ցած լի նե լու մա սին հայտ նել մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ գտն ված են նրա ա ճյու նը կամ մա սունք նե րը։

7  Զ գու շա նալ կրկ նա կի տրավ մա ա ռա ջաց նե լուց: Խու սա փել ցա վոտ 
պատ մու թյուն նե րը ո րոշ ժա մա նակ ան ց կրկ նե լուց: Մար դուն մո
ռա նա լու հնա րա վո րու թյուն տալ։

8   Մատ նան շել դրա կան մի տում նե րը, ե թե ան գամ ի րա դար ձու թյուն
նե րի ը նդ հա նուր ծա վա լի մեջ դրանք փոքր տեղ են զբա ղեց նում։

9  Հ րա պա րա կել մարդ կային պատ մու թյուն ներ, ո րոնք ցույց կտան, 
թե ի նչ պես է բարդ ի րա վի ճա կում հայտն ված մար դը հաղ թա հա րել 
դրանք։

10  Հ րա պա րա կել հայտ նի նե րի ոգ ևո րիչ խոս քը, մի աս նա կա նու թյան 
կո չե րը և այլն։

11   Պատ մել հա ջո ղու թյուն նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին։
12   Ցույց տալ ար տա կարգ ի րա վի ճա կում գտն վող մարդ կանց տո կու

նու թյունն ու կամ քը:
13   Հա տուկ տեղ հատ կաց նել նո րա րա րու թյուն նե րին:
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ԳԼՈՒԽ 8

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱԻՆ –Ի, ՏԻՄ –Ե ՐԻ  
ԵՎ ԼՐԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԵՎ

8.1 Լրատ վա մի ջոց նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը  
ԱԻՆ –ի հետ

 Խո շոր ա ղե տի դեպ քում ԶԼՄ– նե րի ու շադ րու թյունն ան մի ջա պես 
կենտ րո նա նում է ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյան 
(ԱԻՆ) կող մից տր վող տե ղե կատ վու թյան վրա։ Այս մա սին միշտ պետք 
է հի շեն ի նչ պես ԱԻՆ –ի հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րը, այն
պես էլ լրատ վա մի ջոց նե րը։ Ա ղետ նե րի դեպ քում ԱԻՆ–ն ու նի նա խա
պես մշակ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թա ցա կարգ, ո րի հա մա ձայն 
ի րա կա նաց վում են գե րա տես չու թյան աշ խա տանք նե րը։ Եվ որ ևէ տե
ղե կատ վու թյուն հրա պա րա կե լու հա մար ԱԻՆ հա մա պա տաս խան կա
ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում նե րին ան հրա ժեշտ է ո րո շա կի ժա
մա նակ։ Ո ւս տի չար ժե ա մեն վայր կյան փոր ձել զան գահարել ԱԻՆ՝ 
լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ստա նա լու կամ ճշ տե լու ա կն կա լի քով։ ԱԻՆ –ը 
օ պե րա տիվ կեր պով և ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում ՝
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•	  տա րա ծում և հրա պա րա կում է հա ղոր դագ րու թյուն ներ, 
•	 տ րա մադ րում է ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի ա, 
•	 անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ կազ մա կեր պում է մա մու լի ա սու

լիս ներ,
•	  ներ կա յաց նում է հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի կար ծի

քը կամ մաս նա գի տա կան գնա հա տա կա նը,
•	  կա րող է մա տու ցել կար ևոր այլ ին ֆոր մա ցի ա՝ ը ստ տվյալ պա

հի և ի րա վի ճա կի թե լադ րան քի: 
ԱԻՆ –ը լրատ վա մի ջոց նե րին է տրա մադ րում հետ ևյալ տե ղե կատ

վու թյու նը  
•	 ա ղե տի մա սին ամ փոփ ին ֆոր մա ցի ա (ե ՞րբ, որ տե՞ղ, ի ՞նչ է տե

ղի ու նե ցել և այլն),
•	 վ նաս նե րի վե րա բե րյալ ամ փոփ տե ղե կատ վու թյուն, 
•	 ա ղե տի կա ռա վար ման շտա բի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 

տե ղե կատ վու թյուն, 
•	 տարա հան ման հոր դոր և հրա ման, ե թե նման ան հրա ժեշ տու

թյուն կա,
•	 փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցու թյան կոչ՝ ը ստ 

ան հրա ժեշ տու թյան, 
•	 երկ րա շար ժի դեպ քում՝ տե ղե կատ վու թյուն հետցն ցում նե րի 

վե րա բե րյալ,
•	  տարա հան ված նե րի ան վա նա ցան կը տարա հան ման վայ րե

րում,
•	  կեն սա պա հով մանն ա ռնչ վող տե ղե կատ վու թյուն,
•	  հո սան քի, գա զի և ջրի մա տա կա րար ման վե րա բե րյալ տե ղե

կատ վու թյուն,
•	 սնն դի և ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ապ րանք նե րի տրա

մադր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն,
•	  ճա նա պարհ նե րի ե րթ ևե կե լի ու թյան և տրանս պոր տային մի

ջոց նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն,
•	 բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե

րյալ տե ղե կատ վու թյուն,
•	  ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման վերսկս ման վե րա բե րյալ տե

ղե կատ վու թյուն, 
•	 այլ ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն՝ ը ստ ի րա վի ճա կի։
Լ րատ վա մի ջոց նե րը պետք է վե րոն շյալ տե ղե կատ վու թյու նը հնա

րա վո րինս ա րագ փո խան ցեն բնակ չու թյա նը։ Այն դեպ քում, ե րբ տե ղե
կատ վու թյու նը հրա տապ և կար ևոր է, ի նչ պես նաև կա րող է է ա կան 
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ազ դե ցու թյուն ու նե նալ մարդ կային կյան քե րը և ու նեց ված քը փր կե լու 
հար ցում, լրատ վա մի ջոց նե րը պետք է ը նդ հա տեն ըն թա ցիկ հա ղոր
դում նե րը և ի րա կա նաց նեն ա ղե տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
ար տա կարգ թողարկում։ 

Ար տա կարգ թողարկումը հնա րա վո րինս ա րագ ու ճշգ րիտ ի րա
կա նաց նե լու հա մար ԱԻՆ –ը և լրատ վա մի ջոց նե րը պետք է նա խա պես 
հա մա ձայ նեց նեն տե ղե կատ վու թյան ստաց ման ըն թա ցա կար գը, ե ղա
նա կը, հե ռար ձակ ման են թա կա կե տե րը, հա ճա խա կա նու թյու նը և այլն։ 

8.2 Հա մա գոր ծակ ցու թյունն ԱԻՆ –ի, ՏԻՄ –ե րի  
և լրատ վա մի ջոց նե րի միջև

ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 346–Ն ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ար տա
կարգ ի րա վի ճակ նե րում տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման սուբյեկտ
ներ են Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը և կազ մա կեր
պու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը: Ի րա վի ճա կի, կա րիք նե րի, հետ ևանք նե
րի ու այլ՝ բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ տվյալ
նե րի հա վա քագ րումն ի րա կա նաց նում են ՏԻՄ –ե րը՝ ի րենց ծա ռա յու
թյուն նե րով (այդ թվում՝ նաև վթա րային), ՀՀ ոս տի կա նու թյան, ՃՈ, ՀՀ 
ԱԻՆ –ի հեր թա պահ ստո րա բա ժա նում նե րը, ՀՀ ՊՆ օ դու ժը: Տե ղե
կատ վու թյան փո խանց ման գոր ծըն թա ցը Ճգ նա ժա մային կա ռա վար
ման ազ գային կենտ րոն (Ճ ԿԱԿ), մար զային Ճգ նա ժա մային կա ռա
վար ման կենտ րոն ներ կա նո նա կարգ ված է նույն ո րոշ մամբ և ա պա
հով վում է ՃԿԱԿ –ում ո լոր տային ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և օ պե րա տիվ 
հեր թա պահ նե րի մի ջո ցով:

Լ րատ վա մի ջոց նե րը պետք է տե ղյակ լի նեն այս մա սին և պատ
շաճ կեր պով լու սա բա նեն ի րա դար ձու թյու նը:
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ԳԼՈՒԽ 9

Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ  
ԼՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ՄԸ 

9.1 Վե րա պատ րաստ ման նպա տակն ու կար ևո րու թյու նը 

Ա ղետ նե րի լու սա բան ման ո լոր տում վե րա պատ րաստ ման նպա
տակն է լրագ րող նե րին կոնկ րետ գի տե լիք ներ փո խան ցել ի րա կան 
ա ղե տի ժա մա նակ գոր ծե լու և դրան պատ րաստ վե լու ե ղա նակ նե րի վե
րա բե րյալ։

 Քա նի որ ա ղետ ներն ո ւղ ղա կի ո րեն և ա նուղ ղա կի ո րեն ազ դում են 
լրատ վա մի ջոց նե րի և լրագ րող նե րի վրա, և աշ խա տան քային մի ջա
վայ րը կտ րուկ տար բեր վում է սո վո րա կան պայ ման նե րից, լրագ րող նե
րը պար տա վոր են լրա ցու ցիչ գի տե լիք ներ ստա նալ՝ ա ղետ նե րը պատ
շաճ և ամ բող ջա պես լու սա բա նե լու հա մար: Ա ղե տի ըն թաց քում և հե
տո հան րու թյան կող մից պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյու նը ժա մա նա կի 
հետ ա նընդ հատ փոխ վում է, ո ւս տի լրատ վա մի ջոց նե րից և լրագ րող
նե րից պա հանջ վում է մշ տա պես թար մաց նել լրատ վու թյու նը և հետ ևել 
ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց մա նը:
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«Ա ռա ջին օգ նու թյան», «Անձ նա կան ան վտան գու թյան» և «Բժշ կա
կան օգ նու թյան» վե րա բե րյալ ծրագ րերն ար դյու նա վետ են ան վտան
գու թյան նկատ մամբ ը նդ հա նուր վե րա բեր մուն քը փո խե լու և ա ռա ջադ
րանք նե րի հա մար այլ նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ ի րա
կա նաց նե լու հա մար։ 

Վե րա պատ րաստ ման ըն թաց քում լրագ րող նե րին պետք է գի տե լիք
ներ փո խանց վեն ա ղետ նե րի ռիս կե րի և դրանց նվա զեց ման մի ջո ցա
ռում նե րի, ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի լու սա բան ման վե րա բե րյալ: Պետք է 
վե րա պատ րաս տում ի րա կա նաց վի ԶԼՄ– նե րի հիմ նա կան ան ձնա կազ
մի և պայ մա նագ րային լրագ րող նե րի ֆի զի կա կան և մտա վոր ան վտան
գու թյան ա պա հով ման ո ւղ ղու թյամբ, ի նչ պես նաև խթան վի ԶԼՄ– նե րի 
ան ձնա կազ մի կողմից ա ղե տի գո տում ան վտանգ աշ խա տան քի վե րա
բե րյալ գի տե լիք նե րի ձեռք բե րումն ու կա տա րե լա գոր ծու մը:

Լ րագ րող նե րի վե րա պատ րաս տու մը պետք է նե րա ռի հետ ևյալ 
հար ցե րը 

1. Լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյան հար ցեր 

Եր բեմն լրատ վու թյան թե՛ հավաքագրման, թե՛ հրա պա րակ ման 
աշ խա տանք նե րը ան հնա րին են դառ նում ա ղե տի ժա մա նակ ԶԼՄ– նե
րի են թա կա ռուց վածք նե րի վնաս վե լու, ի նչ պես նաև, ը նդ հա նուր առ
մամբ, հա սա րա կա կան օբյեկտ նե րի ու են թա կա ռուց վածք նե րի շար
քից դուրս գա լու պատ ճա ռով։ Սա տե ղի է ու նե նում հատ կա պես խո շոր 
ա ղե տից ան մի ջա պես հե տո։ Ո ւս տի, լրատ վա մի ջոց ներն ու լրագ րող
նե րը պետք է նա խա պես պլա նա վո րեն, թե ի նչ պես շա րու նա կել աշ
խա տան քը վատ սցե նա րի դեպքում, ո րը են թադ րում է լու սա բան ման և 
լրատ վու թյան հավաքագրման սահ մա նա փա կում՝ պայ մա նա վոր ված 
խմբագ րու թյուն նե րի և կա պի են թա կա ռուց վածք նե րի շար քից դուրս 
գա լով, ճա նա պարհ նե րի խցա նու մով և վա ռե լի քի պա կա սով։

2. Ֆի զի կա կան ռիս կեր և ա ղետ նե րի լու սա բան ման  
պատ րաստ վա ծու թյան բա ցա կա յու թյուն 

Ա ղե տի վայ րում աշ խա տող լրագ րող նե րը և մեկ նա բան նե րը պար
տա վոր են ա պա հո վել ի րենց ֆի զի կա կան ան վտան գու թյու նը: Մեծ ե րկ
րա շար ժից հե տո կա րող են տե ղի ու նե նալ հետցն ցում ներ, ո րոնք կա րող 
են շեն քի հե տա գա փլուզ ման պատ ճառ դառ նալ: Բա ցի այդ, ա ղե տի 
գո տում առ կա են ան վտան գու թյան այլ ռիս կեր, ի նչ պի սին են կո ղո
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պուտ նե րը և սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը: Հնա րա վոր է՝ դժ վար լի նի ա ղե
տի վայ րում գտ նել ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ի րեր, այդ թվում՝ 
ա պաս տա րան, սնունդ և սա նի տա րա կան բար վոք պայ ման ներ:

3. Հո գե բա նա կան խն դիր ներ

ԶԼՄ– ներն ու լրագ րող նե րը կա րող են հո գե բա նա կան սթ րե սի են
թարկ վել՝ ա ղե տի վայ րում ա կա նա տես դառ նա լով ա վեր ված տա րածք նե
րի ու զո հե րի, և ի մա նա լով վե րապ րած նե րի տա ռա պանք նե րը։ Նրանց 
մոտ կա րող է ի հայտ գալ ներ քին կոնֆ լիկտ և մեղ քի զգա ցո ղու թյուն: 

9.2 Վե րա պատ րաս տում խմ բագ րու թյու նում

 Մի ջազ գային փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ա ղետ նե րի լու սա բան ման, 
դրանց ըն թաց քում ան վտան գու թյան ա պա հով ման և սար քա վո րում
նե րի պահ պա նու թյան ո ւղ ղու թյամբ լրագ րող նե րի և ԶԼՄ աշ խա տա
կից նե րի հա մար պար բե րա բար ան ցկաց վող վե րա պատ րաս տում նե րը 
ծայ րաս տի ճան ար դյու նա վետ ե ն։ Վե րա պատ րաստ ման ար դյու նա
վետ մի ջոց են վար ժանք նե րը։ Դրանք ան ցկաց վում են խա ղար կային 
ե ղա նա կով ա ղետ նե րի յու րա քան չյուր տե սա կի հա մար մշակ ված սցե
նա րով, որ տեղ ան ձնա կազ մը խա ղար կում է ա ղե տի ըն թաց քը և 
հետևանք նե րը լու սա բա նե լը։

 Հե ռար ձա կող լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար կար ևոր է խա ղար կել հե
ռար ձա կումն ար տա կարգ ի րա վի ճա կի պայ ման նե րում՝ ա պա հո վե լու 
նո րու թյուն նե րի ան խա փան և շա րու նա կա կան թո ղար կու մը: Կար ևոր 
են նաև վար ժան քից հե տո ան ցկաց վող հան դի պում–քն նար կում նե րը։

9.3 ԱԻՆ–ի կող մից ի րա կա նաց վող  
վե րա պատ րաս տու մը 

ԱԻՆ –ը նա խա տե սում է ան ցկաց նել վե րա պատ րաս տում ԶԼՄ աշ
խա տա կից նե րի և լրագ րող նե րի հա մար՝ Հա յաս տա նում ռիս կի վե րա
բե րյալ հա ղոր դակ ցու թյու նը և ճգ նա ժա մային հա ղոր դակ ցու թյու նը բա
րե լա վե լու նպա տա կով: Վե րա պատ րաս տու մը կկազ մա կերպ վի տա
րին եր կու ան գամ։ Ստորև բեր ված ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված է նա
խա տես վող վե րա պատ րաստ ման բո վան դա կու թյու նը։ 
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Մո դուլ Ակ նարկ

Տե սա կան

Ակ նարկ ճգ նա
ժա մային հա
ղոր դակ ցու թյան 
վե րա բե րյալ

Տ րա մադր վում է հիմ նա կան գի
տե լիք Ա ՌՆ և ճգ նա ժա մային 
հա ղոր դակ ցու թյան վե րա բե րյալ։ 
Բա ցատր վում է նաև վե րա պատ
րաստ ման նպա տա կը։

Գ ՍԸ*

Տ րա մադր վում է մշակ ված ԳՍԸ–ն։ 
Բա ցատր վում է ԳՍԸ նպա տա կը և 
յու րա քան չյուր գլ խի բո վան դա կու
թյու նը։

Ու ղե ցույց ԶԼՄ– 
նե րի հա մար

Տ րա մադր վում է ԶԼՄ– նե րին 
ո ւղղված ու ղե ցույ ցը (սույն ու ղե
ցույ ցը)։ Բա ցատր վում է ԶԼՄ– նե րի 
դե րը, հիմ նա կան քա ղա քա կա
նու թյու նը և բա զային գի տե լիք 
Ծրագ րի թի րա խային ա ղետ նե րից 
յու րա քան չյու րի վե րա բե րյալ։ 

Կի սա գործ նա
կան

Դեպ քե րի 
ուսում նա սի րու
թյուն

Ներ կա յաց վում են դեպ քե րի 
ուսում նա սի րու թյուն ներ Ճա պո
նի ա յում ճգ նա ժա մային հա ղոր
դակ ցու թյան վե րա բե րյալ։ Ել նե լով 
դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյու նից՝ 
վե րա պատ րաստ ման մաս նա
կից նե րը քն նար կում են Հա յաս
տա նում ճգ նա ժա մային ո լոր տի 
խնդիր ներն ու հար ցե րը։ 

Գործ նա կան ԶԼՄ– նե րի քա
րո զար շավ

ԶԼՄ– նե րի քա րո զար շավ անցկաց
նե լու հա մար բա ցատրվում է 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա
տանք նե րի ըն թա ցա կար գը։ Ա ռա
ջարկ վում են նաև գոր ծո ղու թյուն
ներ ԶԼՄ– նե րի քա րո զար շա վի 
հա մար։ 

*Գ ՍԸ–ն գոր ծո ղու թյուն նե րի ստան դարտ ըն թա ցա կար գի հա պա վումն է։ 
ԳՍԸ–ն ցույց է տա լիս ԱԻՆ –ի կող մից ի րա կա նաց վող ճգ նա ժա մային հա ղոր
դակցու թյան ըն թա ցա կար գը։ 



64

Կոն տակ տային տվյալ ներ. 
012/31–77–20, 012/3177–56, 012/31–78–08, 
ՀՀ ԱԻՆ Տե ղե կատ վու թյան և հա սա րա կայ նու թյան հետ 
կա պե րի բա ժին

Հ ղում ներ
Ու ղե ցույ ցի ո րոշ հատ ված ներ մշակ վել են հղում կա տա րե լով 
ստորև բեր ված գրա կա նու թյա նը

• NHK (Ճա պո նի այի հան րային հե ռար ձա կող) (2020 թ ), Հե
ռար ձակ ման ու ղե ցույց

•  Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Ա ղետ նե րի նվա զեց
ման մի ջազ գային ռազ մա վա րու թյուն (2012 թ ), Ա ղե տը տար
բեր ո սպ նյակ նե րի մի ջով

 • Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րոն, Եր ևան (2018 թ ), 
«Լ րագ րող նե րի ան վտան գու թյու նը» ձեռ նարկ

 • Ճա պո նի այի մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծա կա լու
թյուն (2009 թ ), Ղա զախս տա նի Ալ մա թի քա ղա քի սեյս միկ 
ա ղե տի ռիս կի կա ռա վար ման ու սում նա սի րու թյուն, ա վար տա
կան հաշ վետ վու թյուն
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Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման (Ա ՌՆ)/ Ա ղետ նե րի ռիս կի  
կա ռա վար ման (Ա ՌԿ) ո լոր տի տեր մի նա բա նու թյուն

Необходимые термины в области сокращения риска бедствий

Terminology of Disaster Risk Reduction (DRR) /Disaster Risk 
Management (DRM)

ԱՌՆ/ԱՌԿ ո լոր տի տեր
մի նա բա նու թյուն

Основная терминология Essential terminology 
of DRR/DRM

Հետցն ցում ներ / նա
խացն ցում ներ

 Նա խացն ցում ներն այն 
ե րկ րա շար ժերն են, 
ո րոնք նա խոր դում են 
ա վե լի մեծ ե րկ րա շար
ժին (հիմ նա կան ցն ցում), 
ի սկ հետցն ցում ներն 
այն ե րկ րա շար ժերն են, 
ո րոնք հա ջոր դում են 
հիմ նա կան ցնց մա նը և 
տե ղի են ու նե նում նույն 
խզ ման գո տում:

Афтершок / Форшок 

Предварительный 
толчок является толчком, 
предшествующим 
перед большим толчком 
(главным толчком) 
землетрясения, а 
афтершок – толчком 
вслед за главным толчком 
и возникает в одной зоне 
разрушения  

Aftershocks / 
Foreshocks 

Foreshocks are 
earthquakes precede a 
larger earthquake (main 
shock), and aftershocks 
are earthquakes that 
follow a main shock and 
originate within one 
rupture zone  

Ա ղետ

 Տա րե րային կամ տեխ
նա ծին վտանգ նե րի 
հետ ևան քով հա մայն քի 
կամ հա սա րա կու թյան 
գոր ծու նե ու թյան լուրջ 
խա թա րում, ո րն ա ռա
ջաց նում է մարդ կային, 
նյու թա կան, տն տե սա
կան կամ է կո լո գի ա կան 
լայ նա ծա վալ կո րուստ
ներ, ո րոնք գե րա զան
ցում են ազ դա կիր հա
մայն քի կամ հա սա րա
կու թյան՝ սե փա կան ռե
սուրս նե րի կի րառ մամբ 
դրանք հաղ թա հա րե լու 
կա րո ղու թյու նը:

Бедствие 

Серьезное разрушение, 
причиненное факторами 
риска природного и 
техногенного характера 
для функционирования 
сообщества или 
общества, причиняющее 
человеческий, 
материальный, 
экономический ущербы 
либо ущерб окружающей 
среды, которые 
превышает способность 
пострадавших сообществ 
или обществ бороться с 
ними посредством своих 
ресурсов 

Disaster 

A serious disruption 
caused by natural or 
manmade hazards 
to the functioning 
of a community or 
a society causing 
widespread human, 
material, economic or 
environmental losses 
which exceed the 
ability of the affected 
community or society 
to cope using its own 
resources 
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Երկ րոր դային  
ա ղետ ներ 

Ա ղետ ներ, ո րոնք ա ռա
ջա նում են ե րկ րա շար
ժից հե տո կամ ե րկ րա
շար ժի ո ւղ ղա կի վնա սից/
ազ դե ցու թյու նից, ի նչ պի
սին են հր դե հը, սո ղան
քը և ազ դե ցու թյուն նե րը 
մար դու կյան քի վրա 
կամ տեխ նո լո գի ա կան 
վտանգ նե րը և այլն:

Вторичная опасность 

Бедствия, которые 
вызваны вследствие 
одного землетрясения 
или, которые причинены 
непосредственными 
воздействиями 
землетрясения, такие 
как пожар, оползень 
и воздействия на 
человеческую жизнь или 
техногенные бедствия  

Succeeding disasters 

Disasters that are 
generated following 
earthquake or that 
are caused by direct 
damage/impacts by 
an earthquake, such 
as fire, landslide and 
impacts on human life 
or technological hazards 
etc  

Աշ խար հագ րա կան  
տե ղե կատ վա կան հա

մա կարգ (Ա ՏՀ)

 Վեր լու ծու թյուն, ո րը 
մի ա վո րում է հա րա
բե րա կան տվյալ նե րի 
բա զա նե րը տա րա ծա
կան մեկ նա բան ման 
և ար դյունք նե րի հետ, 
ո րոնք հա ճախ լի նում են 
քար տեզ նե րի տես քով: 
Ա վե լի ման րա մասն սահ
ման վում է որ պես հա
մա կարգ չային ծրագ րեր, 
ո րոնք թույլ են տա լիս 
հա վա քել, պա հել, ստու
գել, ին տեգ րել, վեր լու ծել 
և ցու ցադ րել Ե րկ րի մա
սին տվյալ նե րը, ո րոնք 
տա րա ծա կա նո րեն կոոր
դի նա տա վոր ված են: 

Աշ խար հագ րա կան տե
ղե կատ վա կան հա մա
կար գե րը գնա լով ա վե լի 
շատ են օգ տա գործ վում 
վտան գի և խո ցե լի ու
թյան քար տե զագր ման և 
վեր լու ծու թյան, ի նչ պես 
նաև ա ղետ նե րի ռիս կի 
կա ռա վար ման

Географические 
информационные 

системы (ГИС) 

Анализ, который 
объединяет 
соответственные 
базы данных с 
пространственной 
интерпретацией и 
их продуктом, чаще 
всего, в форме карт  
Более разработанным 
является определение 
компьютерных программ: 
захвата, запоминания, 
проверки, интеграции, 
анализа и дисплея данных 
о земле, на которые 
ссылается с точки зрения 
пространства  

Географические 
информационные системы 
постепенно становятся 
используемыми для 
составления карты 
опасности и уязвимости 
и для их анализа, а 
также для применения 
мер управления риском 
бедствий  Кроме того, 

Geographic 
information systems 

(GIS) 

Analysis that combines 
relational databases with 
spatial interpretation 
and outputs often in 
form of maps  A more 
elaborate definition 
is that of computer 
programs for capturing, 
storing, checking, 
integrating, analyzing 
and displaying data 
about the earth that is 
spatially referenced  

Geographical 
information systems 
are increasingly being 
utilized for hazard and 
vulnerability mapping 
and analysis, as well 
as for the application 
of disaster risk 
management measures  
Also, GIS needs not only 
software and hardware, 
but also fundamental 
map data and thematic 
data 
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մի ջո ցա ռում նե րի կի րառ
ման հա մար: Բա ցի այդ, 
Ա ՏՀ–ն կա րիք ու նի ոչ 
մի այն ծրագ րային ա պա
հով ման և սար քա վո
րում նե րի, այլև բա զային 
քար տե զի և թե մա տիկ 
տվյալ նե րի:

ГИС требует не только 
компьютерных программ 
и оборудования, 
но и данные о 
фундаментальных карт и 
тематические данные  

 

Երկ րա բա նա կան 
վտանգ 

Երկ րային բնա կան պրո
ցես ներ կամ երևույթ ներ, 
ո րոնք կա րող են հան
գեց նել կյան քի կորս
տի կամ վնաս ված քի, 
ու նեց ված քի վնա սի, 
սո ցի ա լա կան և տն տե
սա կան գոր ծու նե ու թյան 
խա թար ման կամ է կո լո
գի ա կան վի ճա կի վատ
թա րաց ման: 

Երկ րա բա նա կան վտան
գը նե րա ռում է ե րկ րի 
ներ քին գոր ծըն թաց
նե րը կամ ու նե նում 
տեկ տո նա կան ծա գում, 
ի նչ պի սին են ե րկ րա շար
ժե րը, ե րկ րա բա նա կան 
խզված քի ակ տի վու թյու
նը, հե ղու կա ցու մը, ցու
նա մի նե րը, հրաբ խային 
ակ տի վու թյու նը և ար
տա նե տում նե րը, ի նչ պես 
նաև ար տա քին գոր ծըն
թաց նե րը, ի նչ պի սին են 
զանգ վա ծային շար ժում
նե րը  սո ղանք, լան ջի 
փլու զում, քա րա թա փում, 
ձնա հյուս, մա կեր ևու
թային փլու զում, ո ւռ չող 
գրունտ ներ և սե լավ։ 
Ե րկ րա բա նա կան

Геологическая опасность 

Естественные земные 
процессы или феномены, 
которые могут причинить 
потерю жизни или 
ушиб, имущественный 
ущерб, экономический и 
социальный разрывы, или 
деградацию окружающей 
среды  

Понятие «геологическая 
опасность» включает в 
себя внутренние земные 
процессы или тектони
ческое происхождение, 
такие как землетрясение, 
геологические разрывы, 
разжижение грунтов, 
цунами, вулканическая 
активность и эмиссия, а 
также внешние процес
сы, как движение масс: 
оползень, обвал, камне
пад или снежная лавина, 
сползание откоса, экспан
сия земли и селевой или 
грязевой поток  Геологи
ческая опасность может 
быть изолированной, 
последовательной или 
комбинированной в зави
симости от происхождения 
и воздействий  

Geological hazard 

Natural earth processes 
or phenomena that 
may cause the loss of 
life or injury, property 
damage, social and 
economic disruption 
or environmental 
degradation  

Geological hazard 
includes internal 
earth processes or 
tectonic origin, such 
as earthquakes, 
geological fault activity, 
liquefaction, tsunamis, 
volcanic activity and 
emissions as well as 
external processes such 
as mass movements: 
landslides, rockslides, 
rock falls or avalanches, 
surfaces collapses, 
expansive soils and 
debris or mud flows  
Geological hazards can 
be single, sequential or 
combined in their origin 
and effects 
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վտանգ նե րը կա րող են 
լի նել ա ռան ձին, հա ջոր
դա կան կամ հա մակցված 
ի րենց ծագ մամբ և ազ դե
ցու թյուն նե րով:

Պատ րաստ վա ծու թյուն

Վ տանգ նե րի ազ դե ցու
թյա նն ար դյու նա վետ 
ար ձա գան քե լու նպա
տա կով նա խա պես ձեռ
նարկ վող գոր ծո ղու թյուն
ներ և մի ջո ցա ռում ներ, 
նե րա ռյալ ժա մա նա կին և 
ար դյու նա վետ վաղ ազ
դա րա րում և վտանգ ված 
վայ րե րից մարդ կանց 
և գույ քի կան խար գե լիչ 
տա րա հա նու մը:

Готовность 

Деятельность и меры, 
принятые заранее в целях 
обеспечить эффективное 
реагирование на 
воздействие стихийных 
бедствий, включая выпуск 
раннего и эффективного 
оповещения и 
осуществление 
заблаговременного 
перемещения населения 
и имущества из места 
угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации  

Preparedness 

Activities and measures 
taken in advance 
to ensure effective 
response to the impact 
of hazards, including 
the issuance of timely 
and effective early 
warnings and the 
preventive evacuation 
of people and property 
from threatened 
locations  

Քա ղա քա ցի ա կան 
պաշտ պա նու թյուն

 Կա ռա վար ման մար
մին նե րի պե տա կան 
հա մա կարգ և կա ռա վա
րու թյան կող մից ձեռ
նարկ վող մի ջո ցա ռում
նե րի ամ բող ջու թյուն, 
ո րոնք ի րա կա նաց վում 
են խա ղաղ և պա տե
րազ մա կան ժա մա նակ
նե րում՝ ժո ղովր դին, 
ազ գային տն տե սու թյան 
օբյեկտ նե րը և ե րկ րի 
տա րած քը ժա մա նա կա
կից զեն քե րի, բնա կան և 
տեխ նա ծին ա ղետ նե րի 
վնա սա կար գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցու թյու նից պաշտ
պա նե լու հա մար։

Гражданская оборона 

Система органов и 
общегосударственных 
мероприятий, проводимых 
в мирное и военное время 
в интересах защиты 
населения, объектов 
экономики и территории 
страны от чрезвычайных 
ситуаций и применения 
современных средств 
поражения  

Civil defense 

A state system of 
managerial bodies 
and an aggregate of 
governmental events 
carried out in peaceful 
and war time to protect 
the people, national 
economics objects and 
country’s territory from 
the impact of damaging 
factors of modern 
weapons, natural and 
manmade disasters  
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Ըն դու նե լի ռիսկ

 Կորս տի մա կար դակ, 
ո րը հա սա րա կու թյու նը 
կամ հա մայն քը հա մա
րում է ըն դու նե լի տվյալ 
առ կա սո ցի ա լա կան, 
տն տե սա կան, քա ղա
քա կան, մշա կու թային, 
տեխ նի կա կան և է կո լո
գի ա կան պայ ման նե րում:

Допустимый риск 

Степень ущерба, которую 
общество либо сообще
ство считает приемлемым 
в данной социальной, 
экономической, полити
ческой, культурной, тех
нической и экологической 
обстановках  

Acceptable risk 

The level of loss which a 
society or a community 
considers acceptable in 
a given existing social, 
economic, political, 
cultural, technical 
and environmental 
conditions  

Մագ նի տուդ 

Երկ րա շար ժի օ ջա խի 
կող մից ար ձակ ված 
ը նդ հա նուր է ներ գի այի 
ան չափ մե ծու թյուն: Կան 
մի քա նի տե սա կի մե ծու
թյուն ներ, ի նչ պի սին են 
Մա կեր ևու թային ա լիք
նե րի մագ նի տու դը, սեյս
միկ մո մեն տը և այլն:

Магнитуда 

Безразмерная величина 
общей энергии, 
выпускаемой очагом 
землетрясения  Имеются 
разные виды магнитуды, 
как, например, магнитуда 
по Рихтеру, моментная 
магнитуда и т д  

Magnitude 

Dimensionless 
quantity of the total 
energy released by an 
earthquake source  
There are several types 
of magnitudes, such 
as a Surface wave 
magnitude, Moment 
magnitude etc  

Կան խար գե լիչ մի ջո ցա
ռում ներ

 Բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, 
ո րոնք ձեռ նարկ վում են 
ա ղետ նե րին և ռիս կե րին 
հա կազդ ման և դրանց 
նվա զեց ման հա մար: 
Դրանք ա ռա վել հա
ճախ վե րա բե րում են 
ին ժե նե րա կան (կա ռուց
ված քային) մի ջո ցա ռում
նե րին, բայց կա րող են 
նե րա ռել նաև ո չ– կա
ռուց ված քային մի ջո
ցա ռում ներ, գոր ծիք ներ 
կամ մարդ կային գոր ծո
ղու թյուն ներ, ո րոնք նա
խագծ վում և կի րառ վում 
են բնա կան վտանգ նե րի 
և ա ռնչ վող է կո լո գի ա
կան ու տեխ նո լո գի ա կան

Меры противодействия 
/ Меры 

Всякие меры, принятые с 
целью противодействия 
и уменьшения бедствий 
и риска  Они обычно 
относятся к техническим 
(структурным) мерам, 
а также они могут 
включать в себя 
неструктурные меры, 
средства и деятельность 
человека, разработанные 
и применяемые для 
того, чтобы избежать 
или ограничить 
неблагоприятные 
воздействия стихийных 
бедствий и связанных 
с ними экологических и 
техногенных катастроф 

Countermeasures 
(Measures) 

All measures taken to 
counter and to reduce 
disaster and risk  They 
most commonly refer to 
engineering (structural) 
measures, but can also 
include non–structural 
measures, tools or 
human activities 
designed and employed 
to avoid or limit the 
adverse impact of 
natural hazards and 
related environmental 
and technological 
disasters 
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ա ղետ նե րի բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյու նից խու սա
փե լու կամ այն սահ մա
նա փա կե լու հա մար։

Մեղ մա ցում /  
նվա զե ցում

 Կա ռուց ված քային և 
ո չ– կա ռուց ված քային 
մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք 
ձեռ նարկ վում են բնա
կան վտանգ նե րի, է կո
լո գի ա կան ի րա վի ճա կի 
վատ թա րաց ման և տեխ
նո լո գի ա կան վտանգ նե
րի բա ցա սա կան ազ դե
ցու թյու նը սահ մա նա փա
կե լու հա մար:

Митигация / сокращение 

Структурные и 
неструктурные меры, 
принятые, чтобы 
ограничить негативные 
воздействия опасности 
стихийного и техногенного 
характера, деградацию 
окружающей среды  

Mitigation / Reduction 

Structural and non–
structural measures 
undertaken to limit 
the adverse impact 
of natural hazards, 
environmental 
degradation and 
technological hazards  

Երկ րա շարժ / սեյս միկ 
վտանգ / սեյս միկ ռիսկ 

Երկ րա շար ժը գետ նի և 
ե րկ րա կեղ ևի ցն ցումն է, 
ո րն ա ռա ջա նում է 
խզված քի ակ տի վաց ման 
և տեկ տո նա կան ակ տի
վու թյան հետ ևան քով, 
ի սկ սեյս միկ վտան գը 
նկա րագ րում է ո րո շա կի 
կե տում սպաս վող ազ դե
ցու թյուն նե րը (ին տեն սի
վու թյու նը բա լե րով) և 
ո րո շա կի ժա մա նա կա
հատ վա ծում դրանց 
ա ռա ջաց ման հա վա նա
կա նու թյու նը: Սեյս միկ 
ռիս կը ո րո շա կի ժա մա
նա կա հատ վա ծում ո րո
շա կի տա րած քում հնա
րա վոր ե րկ րա շար ժե րի 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
կո րուստ նե րի հա վա նա
կան քա նակն է (զո հեր, 

Землетрясение / 
Сейсмическая опасность 

/ Сейсмический риск 

Землетрясение 
представляет собой 
колебание земли и земной 
коры, причиненное 
сбросовым разрывом 
и тектонической 
активностью, а 
сейсмическая 
опасность характерна 
для воздействий 
(интенсивности в 
баллах), ожидаемых 
в определенном 
пункте и вероятности 
их происхождения 
за определенный 
период ожидания  
Сейсмический риск – это 
вероятное число потерь 
(человеческие жертвы, 
раненные, 

Earthquake / Seismic 
hazard / Seismic risk 

Earthquake is shaking 
of the ground and 
earth’s crust caused 
by fault rupture and 
tectonic activities, 
and seismic hazard is 
characteristic of impacts 
(intensity in scores) 
anticipated in a specific 
point and probability 
of their origination 
over a certain period 
of anticipation  Seismic 
risk is probable number 
of losses (death of 
people, injured, 
material damage) on a 
specific territory over 
a set timeframe due to 
potential earthquakes 
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վի րա վոր ներ, նյու թա
կան վնաս ներ):

имущественный ущерб) в 
определенной территории 
в определенной 
временной рамке 
из–за потенциальных 
землетрясений  

Օգ նու թյուն (ո րո նո
ղափր կա րա րա կան աշ

խա տանք) 

Ա ղե տի ժա մա նակ 
կամ դրա նից ան մի ջա
պես հե տո օգ նու թյան 
տրա մադ րում կամ մի
ջամ տու թյուն՝ տու ժած 
մարդ կանց կյան քի 
պահ պան ման և կեն սա
պա հով ման հիմ նա կան 
կա րիք նե րի բա վա րար
ման հա մար: Այն կա րող 
է լի նել ան հա պաղ, կար
ճա ժամ կետ կամ եր կա
րատև:

Оказание помощи  
(поиск и спасение) 

Предоставление 
поддержки или 
воздействия во время 
бедствия или сразу после 
него, чтобы защитить 
жизнь населения и 
соответствовать базовым 
средствам существования 
пострадавших  Это 
может быть экстренным, 
краткосрочным и 
долгосрочным 

Relief  
(Search and rescue) 

The provision 
of assistance or 
intervention during 
or immediately after a 
disaster to meet the life 
preservation and basic 
subsistence needs of 
those people affected 
It can be of an 
immediate, short term, 
or protracted duration 

Վ տանգ

 Պո տեն ցի ալ վնա սա կար 
ֆի զի կա կան ի րա դար
ձու թյուն, եր ևույթ կամ 
մարդ կային գոր ծու
նե ու թյուն, ո րը կա րող 
է հան գեց նել կյան քի 
կորս տի կամ վնաս ված
քի, ու նեց ված քի վնա սի, 
սո ցի ա լա կան և տն տե
սա կան գոր ծու նե ու թյան 
խա թար ման կամ է կո
լո գի ա կան ի րա վի ճա կի 
վատ թա րաց ման:

Վ տանգ նե րը կա րող են 
նե րա ռել թաքն ված վի
ճակ ներ, ո րոնք կա րող 
են ներ կա յաց նել ա պա
գա սպառ նա լիք ներ և

Опасность 

Физическое явление, 
феномен или 
деятельность человека, 
которые могут причинить 
человеческие жертвы, 
имущественный 
ущерб, социальный и 
экономический разрыв 
или деградацию 
окружающей среды  

Понятие «опасность» 
может включать в себя 
потенциальное состояние, 
которое может отражать 
будущую угрозу и 
может иметь разные 
происхождения: 

Hazard 

A potentially damaging 
physical event, 
phenomenon or 
human activity that 
may cause the loss of 
life or injury, property 
damage, social and 
economic disruption 
or environmental 
degradation  

Hazards can include 
latent conditions that 
may represent future 
threats and can have 
different origins: natural 
(geological, hydro–
meteorological and
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կա րող են ու նե նալ տար
բեր ծա գում՝ բնա կան 
(ե րկ րա բա նա կան, հիդ
րոօ դեր ևու թա բա նա կան 
և կեն սա բա նա կան) կամ 
լի նել մարդ կային գոր
ծու նե ու թյան ար դյունք 
(է կո լո գի ա կան ի րա վի
ճա կի վատ թա րա ցում 
և տեխ նո լո գի ա կան 
վտանգ ներ): Վտանգ
նե րը կա րող են լի նել 
ա ռան ձին, հա ջոր դա
կան կամ հա մակցված 
ի րենց ծագ մամբ և 
ազ դե ցու թյուն նե րով: 
Յու րա քան չյուր վտանգ 
բնու թագր վում է իր տե
ղադ րու թյամբ, ին տեն սի
վու թյամբ, հա ճա խա կա
նու թյամբ և հա վա նա կա
նու թյամբ:

естественные 
(геологические, 
гидрометеорологические 
и биологические) или 
причиненные человеческим 
процессом (деградация 
окружающей среды и 
техногенные опасности)  
Опасности могут быть 
изолированными, 
последующими или 
скомбинированными 
с точки зрения 
происхождения и 
воздействий 

Каждую опасность 
характеризуют 
локальность, 
интенсивность, 
частотность и 
потенциальность 

biological) or induced 
by human processes 
(environmental 
degradation and 
technological hazards)  
Hazards can be single, 
sequential or combined 
in their origin and 
effects  Each hazard 
is characterized by 
its location, intensity, 
frequency and 
probability 

Հան րային ի րա զե կում

Բ նակ չու թյա նը ի րա զե
կե լու, ռիս կե րի մա սին 
գի տակ ցու թյան մա կար
դա կը բարձ րաց նե լու, 
ի րենց վրա վտանգ նե րի 
ազ դե ցու թյու նը նվա զեց
նե լու նպա տա կով վար
քա կա նոն ներ սո վո րեց
նե լու գոր ծըն թաց ներ: 
Սա հատ կա պես կար ևոր 
է պե տա կան պաշ տո
նյա նե րի հա մար՝ ա ղե
տի դեպ քում կյան քեր 
և ունեց վածք փր կե լու 
ի րենց պար տա կա նու
թյուն նե րը կա տա րե լու 
հար ցում: Հան րային 
ի րա զեկ ման մի ջո ցա
ռում նե րը նպաս տում են 
վար քագ ծի 

Осведомленность 
населения 

Процессы 
информирования всех 
слоев населения, повышая 
степень сознательности 
о рисках и о том, как 
люди могут действовать, 
чтобы уменьшить их 
подвергание опасностям  
Это особенно важно 
для государственных 
служащих при 
выполнении ими 
обязанностей по спасению 
жизни и имущества при 
происхождении бедствий 

Деятельность по 
информированности

 Public awareness 

The processes of 
informing the general 
population, increasing 
levels of consciousness 
about risks and how 
people can act to 
reduce their exposure 
to hazards  This is 
particularly important 
for public officials 
in fulfilling their 
responsibilities to save 
lives and property in 
the event of a disaster  
Public awareness 
activities foster changes 
in behavior leading 
towards a culture of risk
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 փո փո խու թյուն նե րին, 
ո րոնք տա նում են դե պի 
ռիս կե րի նվա զեց ման 
մշա կույթ: Սա նե րա ռում 
է հան րային տե ղե կատ
վու թյու նը, տա րա ծու մը, 
կր թու թյու նը, ռա դի ո 
կամ հե ռուս տա տե սային 
հե ռար ձա կում նե րը, 
տպա գիր մա մու լի օգ
տա գոր ծու մը, ի նչ պես 
նաև տե ղե կատ վա կան 
կենտ րոն նե րի/ ցան ցե րի 
ստեղ ծու մը և հա մայն
քային մաս նակ ցու թյան 
խթա նու մը:

населения способствуют 
изменению в поведениях, 
ведущих к культуре 
сокращения риска  
В этом содержатся 
информация населению, 
ее распространение, 
образование, программы 
радио или телевидения, 
печатные СМИ, 
а также создание 
информационных центров 
и сети и поощрение 
деятельности на уровне 
сообществ и с активным 
участием населения 

reduction  This involves 
public information, 
dissemination, 
education, radio or 
television broadcasts, 
use of printed 
media, as well as 
the establishment of 
information centers 
/ networks and 
community participation 
actions  

Շր ջա կա մի ջա վայ րի 
վրա ազ դե ցու թյան 

գնա հա տում (Շ ՄԱԳ) 

Ու սում նա սի րու թյուն ներ, 
ո րոնք կա տար վում են 
ո րո շա կի մի ջա վայ րի 
վրա որ ևէ նոր գոր ծո նի 
ներդր ման ազ դե ցու
թյու նը գնա հա տե լու 
նպա տա կով, ո րը կա րող 
է խախ տել ներ կայիս 
է կո լո գի ա կան հա վա սա
րակշ ռու թյու նը:

Оценка воздействия 
на окружающую среду 

(ОВОС) 

Исследования, 
предпринятые с целью 
оценивать эффект на 
введение в определенную 
окружающую среду новых 
факторов, которые могут 
опрокинуть текущий 
экологический баланс  

Environmental impact 
assessment (EIA) 

Studies undertaken 
in order to assess the 
effect on a specified 
environment of the 
introduction of any new 
factor, which may upset 
the current ecological 
balance  

Վ տան գի գնա հա տում 
(վ տան գի վեր լու ծու

թյուն)

 Ցան կա ցած վտան
գի նույ նա կա նա ցում, 
ուսում նա սի րու թյուն և 
մո նի թո րինգ՝ դրա ներու
ժը, ծա գու մը, ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը 
և պահ ված քը ո րո շե լու 
հա մար:

Оценка (анализ) 
опасности 

Идентификация, 
исследование и 
мониторинг всякого 
рода опасности с 
целью определить 
ее потенциальность, 
происхождение, 
характеристику и 
поведение  

Hazard assessment 
(Hazard analysis) 

Identification, studies 
and monitoring of any 
hazard to determine 
its potential, origin, 
characteristics and 
behavior  
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Ռիս կի գնա հա տում 
(ռիս կի վեր լու ծու թյուն)

 Ռիս կի բնույթն ու չա փը 
ո րո շե լու մե թո դա բա նու
թյուն՝ վեր լու ծե լով պո
տեն ցի ալ վտանգ նե րը և 
գնա հա տե լով խո ցե լիու
թյան առ կա պայ ման
նե րը, ո րոնք կա րող են 
պո տեն ցի ալ սպառ նա լիք 
հան դի սա նալ կամ վնաս 
պատ ճա ռել մարդ կանց, 
գույ քին, ապ րուս տի մի
ջոց նե րին և շր ջա կա մի
ջա վայ րին, ո րից նրանք 
կախ ված են:

Оценка (анализ) риска 

Методология определения 
характера и степени 
риска с помощью анализа 
потенциальной опасности 
и оценки существующих 
состояний уязвимости, 
которые могли бы 
причинить угрозу и ущерб 
населению, имуществу, 
средствам существования 
и окружающей среде, от 
которой они зависят 

Risk assessment  
(Risk analysis) 

A methodology to 
determine the nature 
and extent of risk by 
analyzing potential 
hazards and evaluating 
existing conditions of 
vulnerability that could 
pose a potential threat 
or harm to people, 
property, livelihoods 
and the environment on 
which they depend 

Վ նա սի և կորս տի  
գնա հա տում

 Շի նու թյուն նե րին, այդ 
թվում՝ շեն քե րին, են
թա կա ռուց վածք նե րին, 
կեն սա պա հով ման 
օբյեկտ նե րին, ի նչ պես 
նաև մարդ կանց կամ 
հա սա րա կու թյա նը 
հասց վող, ի նչ պես նաև 
ե րկ րոր դային վնաս նե րի 
(օ րի նակ՝ հր դեհ) ո ւղ ղա
կի և ա նուղ ղա կի վնաս
նե րի, ազ դե ցու թյուն նե րի 
կամ գոր ծա ռույթ նե րի 
ը նդ հատ ման գնա հա
տում: Կո րուստ նե րի 
գնա հա տու մը նե րա ռում 
է դրա մա կան կո րուստ
նե րը, հո գե բա նա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րը, վի
րա վոր նե րի բու ժու մը, 
վտան գա վոր թա փոն նե
րի մշա կու մը և այլն:

Оценка ущерба  
и потери 

Оценка 
непосредственного и 
косвенного ущербов, 
воздействия либо 
прекращения 
функциональности, 
нанесенных структуре, 
включая здания, 
инфраструктуру, 
жизнеобеспечивающие 
коммуникации, удобства, 
а также ущербов людям 
и обществу как жертвы 
катастроф, прекращения 
жизненного цикла и 
последующего вторичного 
фактора как пожар  
Понятие «оценка потери» 
включает в себя денежную 
потерю, моральный 
ущерб, необходимые 
реагирования к травме, 
вредным отходам и т п 

Damage and loss 
assessment 

Estimation of direct 
and indirect damage, 
impacts or suspension 
of functionalities to 
structures including 
building, infrastructure, 
lifeline facilities, and 
to human or society 
such as casualties, life 
suspension, and also 
succeeding damage 
such as fire  Loss 
estimation includes 
monetary loss, 
psychological effects, 
necessary response 
to injuries hazardous 
waste, etc 
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Հո ղօգ տա գործ ման 
պլա նա վո րում

 Ֆի զի կա կան և սոցիալ–
տն տե սա կան պլա
նա վոր ման ճյուղ, ո րը 
ո րո շում է մի ջոց նե րը և 
գնա հա տում է զա նա զան 
տար բե րակ նե րի ար ժեք
նե րը կամ սահ մա նա
փա կում նե րը, ո րոն ցով 
պետք է օգ տա գործ վի 
հո ղը՝ բնակ չու թյան 
տար բեր հատ ված նե րի 
կամ հա մայն քի շա հե րի 
վրա հա մա պա տաս
խան ազ դե ցու թյուն նե
րով, ո րոնք հաշ վի են 
ա ռնվում ո րո շում նե րի 
կա յաց ման ժա մա նակ։ 

Հո ղօգ տա գործ ման պլա
նա վո րու մը նե րա ռում է 
ու սում նա սի րու թյուն ներ 
և քար տե զագ րում, շր ջա
կա մի ջա վայ րի և վտան
գի վե րա բե րյալ տվյալ
նե րի վեր լու ծու թյուն, 
հո ղօգ տա գործ ման 
այ լընտ րան քային ո րո
շում նե րի ձևա կեր պում 
և տար բեր աշ խար հա
գրա կան ու վար չա կան 
մասշ տաբ նե րի հա մար 
եր կա րա ժամ կետ պլա նի 
նա խագ ծում: 

Հո ղօգ տա գործ ման պլա
նա վո րու մը կա րող է 
օգ նել մեղ մել ա ղետ նե րը 
և նվա զեց նել ռիս կե րը՝ 
չխ րա խու սե լով բարձր 
խտու թյամբ բնա կա վայ
րե րը և վտան գա վոր 
վայ րե րում հիմ նա կան

Планирование земле
пользования 

Отрасль физического и 
социальноэкономическо
го планирования, которая 
определяет средства, а 
также оценку или ограни
чения разных вариантов 
используемых местностей 
с соответствующими воз
действиями на различные 
слои населения или ин
тересы сообщества, учи
тываемые при принятии 
решения  

Понятие «планирование 
землепользования» вклю
чает в себя исследования и 
картирование, анализ дан
ных окружающей среды и 
опасности, формулирова
ние альтернативных реше
ний по землепользованию 
и проектирование долго
срочных планов по разным 
географическим и админи
стративным нормам  

Планирование землеполь
зования может способство
вать ликвидации бедствий 
и сокращению риска засе
ления высокой плотности 
населения и строительства 
ключевых сооружений в 
потенциально опасных ме
стах, контроль плотности 
населения и ее расшире
ния, и в расположении 
маршрутов обслуживания 
для транспорта, электриче
ства, воды, сточных вод и 
других ключевых удобств 

Land–use planning 

Branch of physical 
and socio–economic 
planning that 
determines the means 
and assesses the values 
or limitations of various 
options in which land is 
to be utilized, with the 
corresponding effects 
on different segments 
of the population or 
interests of a community 
taken into account in 
resulting decisions  

Land–use planning 
involves studies and 
mapping, analysis of 
environmental and 
hazard data, formulation 
of alternative land–use 
decisions and design of 
a long–range plan for 
different geographical 
and administrative 
scales  

Land–use planning 
can help to mitigate 
disasters and reduce 
risks by discouraging 
high–density settlements 
and construction of key 
installations in hazard–
prone areas, control of 
population density and 
expansion, and in the 
siting of service routes 
for transport, power, 
water, sewage and other 
critical facilities 
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կա յանք նե րի կա ռու
ցու մը, և վե րահս կե լով 
բնակ չու թյան խտու
թյունն ու ը նդ լայ նու մը, 
ի նչ պես նաև ճիշտ ո րո
շե լով տրանս պոր տի, 
է լեկտ րաէ ներ գի այի, ջրի, 
կո յու ղու և այլ կարևո
րա գույն օբյեկտ նե րի 
սպա սարկ ման ու ղի նե րի 
վայ րե րը:

Երկ րա շար ժի կան խա
տե սում / ե րկ րա շար ժի 

գնա հա տում 

Երկ րա շար ժի կան խա
տե սու մը ա պա գա ե րկ
րա շար ժե րի ա ռա ջաց
ման հս տակ պն դում է: 
Այն նե րա ռում է ա պա գա 
սեյս միկ եր ևույ թի ժա մա
նա կը, գտն վե լու վայ րը 
և ու ժը: Ը նդ հան րա պես 
հա մար վում է, որ ար դի 
գի տա կան տեխ նո լո
գիա նե րով հնա րա վոր չէ 
հստակ կան խա տե սել: 

Երկ րա շար ժի գնա հա
տու մը ո րո շա կի տա
րած քում կամ ո րո շա կի 
խզված քի հա մար ո րո
շա կի ժա մա նա կա հատ
վա ծում ե րկ րա շար ժի 
ա ռա ջաց ման հա վա նա
կա նու թյան վի ճա կագ
րա կան գնա հա տումն է:

Предсказание 
землетрясения / 
Прогнозирование 

землетрясения 

Точное утверждение 
или статистическое 
предположение о 
будущем возникновении 
землетрясения  Включает 
время, место и силу 
будущего землетрясения  
Считается, что 
точное предсказание 
землетрясений на 
современном научном 
уровне невозможно 

Прогнозирование 
землетрясения – 
статистическое 
предположение 
о возникновении 
землетрясения в 
определённом месте, в 
определённом разломе и в 
определённый промежуток 
времени на основе данных 
о прошлых землетрясениях 
и данных о движении 
коры земли 

Earthquake forecast 
(Earthquake 
prediction) / 

Earthquake estimation 

Earthquake forecast is 
definite statement of the 
occurrence of a future 
event of earthquakes  It 
includes time, location 
and force of a future 
seismic phenomenon  It 
is generally considered 
that affirmative forecast/
prediction is not 
possible with modern 
scientific technology  

Earthquake estimation 
is statistical estimation 
of probability of 
occurrence of an 
earthquake in a certain 
area or for a certain 
fault for a certain 
period of time  
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Կան խար գե լում 

Վ տան գի բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյան բա ցառ
մանն ո ւղղ ված գոր ծո
ղու թյուն ներ և դրան 
ա ռնչ վող է կո լո գի ա կան, 
տեխ նո լո գի ա կան ու 
կեն սա բա նա կան ա ղետ
նե րը նվա զա գույ նի 
հասց նե լու մի ջոց ներ։

Предупреждение 

Деятельность в целях 
устранения полностью 
негативных воздействий 
бедствия и меры с целью 
уменьшения связанных с 
ними бедствий природного, 
техногенного и 
биологического характера  

Prevention 

Activities to provide 
outright avoidance of 
the adverse impact of 
hazards and means 
to minimize related 
environmental, 
technological and 
biological disasters  

Վաղ ազ դա րա րում 

Ժա մա նա կին և ար
դյու նա վետ տե ղե կատ
վու թյան տրա մադ րում՝ 
սահ ման ված հաս տա
տու թյուն նե րի մի ջո
ցով, ո րը թույլ է տա լիս 
վտան գի են թարկ ված 
ան հատ նե րին մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել՝ ռիս կից խու
սա փե լու կամ այն նվա
զեց նե լու, ի նչ պես նաև 
ար դյու նա վետ ար ձա
գանք մա նը պատ րաստ
վե լու հա մար: 

Раннее оповещение 

Предоставление заблаго
временной и эффектив
ной информации через 
установленные институты, 
которое позволяет ин
дивида, незащищенного 
от опасности принимать 
меры, способствующие 
предотвращению либо 
сокращению риска, также 
подготовке к эффективно
му реагированию  

Early warning 

The provision of 
timely and effective 
information, through 
identified institutions, 
that allows individuals 
exposed to a hazard to 
take action to avoid or 
reduce their risk and 
prepare for effective 
response  

Վե րա կանգ նում /  
վե րա կա ռու ցում 

Ա ղե տից հե տո ըն դուն
ված ո րո շում ներ և գոր
ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց 
նպա տակն է վե րա կանգ
նել կամ բա րե լա վել ա ղե
տից տու ժած հա մայն քի՝ 
մինչև ա ղե տը գո յու թյուն 
ու նե ցած կեն սա պայ
ման նե րը՝ մի ա ժա մա նակ 
խրա խու սե լով և նպաս
տե լով ա ղե տի ռիս կի 
նվա զեց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ կար գա վո
րում նե րը: 

Реабилитация / 
реконструкция 

Решения и действия, 
принятые после 
стихийного бедствия в 
целях восстановить или 
улучшить условия жизни 
до той степени, когда 
еще не происходило 
бедствие, поощряя и 
способствуя необходимому 
регулированию для 
сокращения риска 
бедствия  

Rehabilitation / 
Reconstruction 

Decisions and actions 
taken after a disaster 
with a view to restoring 
or improving the 
pre–disaster living 
conditions of the 
stricken community, 
while encouraging and 
facilitating necessary 
adjustments to reduce 
disaster risk  
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Ար ձա գան քումն ԱԻ –ին 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ
նե րի բո լոր աս պեկտ
նե րի, մաս նա վո րա պես՝ 
պատ րաստ վա ծու թյան, 
օգ նու թյան և վե րա
կանգն ման հա մար 
ռե սուրս նե րի և պար տա
կա նու թյուն նե րի կազ
մա կեր պում և կա ռա վա
րում: 

Ար տա կարգ ի րա վի ճակ
նե րի կա ռա վա րու մը կա
րող է նե րա ռել վտան գի 
և ա ղե տի նույ նա կա նա
ցում, ո րո նո ղափր կա րա
րա կան աշ խա տանք ներ 
և այլն:

Реагирование на ЧС 

Организация и 
управление ресурсами 
и ответственностью для 
того чтобы разобраться 
со всеми аспектами 
чрезвычайных ситуаций, 
в частности, готовностью, 
оказанием помощи и 
реабилитацией  

Понятие «реагирование 
на ЧС» включает 
в себя опасность и 
идентификацию бедствий, 
поисковоспасательную 
операцию и т д 

Emergency response 

The organization and 
management of resources 
and responsibilities 
for dealing with all 
aspects of emergencies, 
in particularly 
preparedness, relief and 
rehabilitation  Emergency 
management may 
include hazard and 
disaster identification, 
search and rescue and 
so on 

Ռիսկ 

Բ նա կան կամ մար
դա ծին վտանգ նե րի և 
խո ցե լի պայ ման նե րի 
փո խազ դե ցու թյան ար
դյուն քում ա ռա ջա ցող 
վնա սա կար հետ ևանք
նե րի կամ կան խա տես
վող կո րուստ նե րի (մահ, 
վնաս վածք, գույ քի, 
ապ րուս տի մի ջոց նե րի 
կո րուստ, տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան խա թա
րում կամ վնաս շր ջա կա 
մի ջա վայ րին) հա վա նա
կա նու թյու նը:

 Ռիս կը պայ մա նա կա նո
րեն ար տա հայտ վում է 
հետ ևյալ կերպ 

 Ռիսկ = Վտանգ ներ x 
Խո ցե լի ու թյուն

Риск 

Вероятность вредных 
последствий, или 
предполагаемые потери 
(смерть, ранение, 
имущественный 
ущерб, жизненные 
потери, разрушенные 
экономические 
деятельности, 
поврежденная 
окружающая 
среда), которые 
являются результатом 
взаимодействий между 
опасностями природного 
или техногенного 
характера и уязвимыми 
условиями 

Risk 

The probability of 
harmful consequences, 
or expected losses 
(deaths, injuries, 
property, livelihoods, 
economic activity 
disrupted or 
environment damaged) 
resulting from 
interactions between 
natural or human–
induced hazards and 
vulnerable conditions  

Conventionally risk 
is expressed by the 
notation;

Risk = Hazards x 
Vulnerability. 
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Ո րոշ դիս ցիպ լի նա ներ 
նե րա ռում են նաև ազ
դե ցու թյան են թարկ վե լու 
գա ղա փա րը՝ հատ
կա պես խո ցե լի ու թյան 
ֆի զի կա կան աս պեկտ
նե րին ան դրա դառ նա լու 
հա մար: Ֆի զի կա կան 
վնա սի հա վա նա կա նու
թյունն ար տա հայ տե
լուց բա ցի, կար ևոր է 
գի տակ ցել, որ ռիս կե րը 
բնո րոշ են կամ կա րող 
են ստեղծ վել կամ գո յու
թյուն ու նե նալ սո ցի ա լա
կան հա մա կար գե րում: 
Կար ևոր է հաշ վի առ նել 
այն սո ցի ա լա կան հա
մա տեքս տե րը, ո րոն ցում 
ա ռա ջա նում են ռիս կեր, 
և որ մար դիկ միշտ չէ, 
որ կի սում են ռիս կի և 
դրա հիմ քում ըն կած 
պատ ճառ նե րի նույն 
պատ կե րա ցում նե րը:

 Риск условно выражается 
следующим образом:

Риск = Опасность x 
Уязвимость 

Некоторые дисциплины 
включают в себя понятие 
возможного подвергания 
ущербу, упоминающего, в 
частности, о уязвимости 
физических аспектов  
Кроме того, как выражать 
вероятность физических 
повреждений, следует 
учесть, что риски 
являются врожденными, 
иначе говоря, могут быть 
созданы или существовать 
в пределах социальных 
систем  Важно учесть 
социальные контексты, 
в которых происходят 
риски, а также, что 
люди и потому же 
необязательно разделяют 
то же самое восприятие 
риска и их основных 
причин 

Some disciplines also 
include the concept 
of exposure to refer 
particularly to the 
physical aspects of 
vulnerability  Beyond 
expressing a possibility 
of physical harm, it is 
crucial to recognize that 
risks are inherent or 
can be created or exist 
within social systems  It 
is important to consider 
the social contexts in 
which risks occur and 
that people therefore 
do not necessarily share 
the same perceptions 
of risk and their 
underlying causes 

Երկ րա շար ժի  
ին տեն սի վու թյուն 

Գո յու թյուն ու նեն ե րկ րա
շար ժի ին տեն սի վու թյան 
տար բեր սանդ ղակ ներ, 
ո րոնք ցույց են տա լիս 
ե րկ րա շար ժի հետ ևան
քով ա ռա ջա ցած ցնցում
նե րի ազ դե ցու թյան 
ո ւժգնու թյու նը: Ե րկ րա
շար ժի ին տեն սի վու թյան 
սանդ ղա կի օ րի նակ է

Сейсмическая  
интенсивность 

Существуют разные шка
лы интенсивности зем
летрясения, которые по
казывают интенсивность 
трясения, причиненного 
землетрясением  Приво
дим пример шкалы интен
сивности землетрясения 
MSK–64: 1 балл – неощу
тимое землетрясение;

Seismic intensity 

There are various 
seismic intensity 
scales that show the 
impact intensity of 
shaking caused by 
an earthquake  An 
example of Seismic 
intensity scale MSK–64 
– I score – impalpable 
earthquake; II scores – 
barely palpable
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MSK–64 –ը, ո րում ե րկ րա
շար ժի ին տեն սի վու թյու նը 
նկա րագր վում է հետ ևյալ 
կերպ  1 բալ – չզ գաց
վող ե րկ րա շարժ, 2 բալ 
– հա զիվ զգաց վող ե րկ
րա շարժ, 3 բալ – թույլ 
ցն ցում, 4 բալ – զգա լի 
ցն ցում, 5 բալ (թույլ ե րկ
րա շարժ) – փոքր ճա քեր 
շեն քի սվա ղում, 6 բալ (ու
ժեղ ե րկ րա շարժ) –  ա հա
բեկ ված մար դիկ, ա ղյու սե 
և կա վե շի նու թյուն նե րի 
վրա ա ռա ջա ցել են թեթև 
ճա քեր, 7 բալ (շատ ու ժեղ 
ե րկ րա շարժ) – ա ղյու սե 
և կա վե շի նու թյուն նե րին 
հասց վել է վնաս, 8 բալ 
(ա վե րիչ ե րկ րա շարժ) – 
շեն քե րին հասց վել է մեծ 
վնաս, վախ և խու ճապ 
մարդ կանց շր ջա նում, 9 
բալ (կոր ծա նա րար ե րկ
րա շարժ) – շեն քե րի հա
մընդ հա նուր վնաս, կա վե 
շեն քե րի ամ բող ջա կան 
փլու զում, պա նե լային 
շեն քե րում պա տե րի ճեղ
քեր, գետ նի մինչև 10 սմ 
ճեղ քեր, 10 բալ (ո չն չաց
նող ե րկ րա շարժ) – շեն
քե րի ը նդ հա նուր ա վե
րա ծու թյուն, եր կաթգ ծի 
շե ղում, պատ վար նե րի 
վտան գա վոր վնաս, 11 
բալ – ա ղետ, հո ղի զգա լի 
դե ֆոր մա ցի ա, 12 բալ – 
գլո բալ ա ղետ, ռե լի ե ֆի 
ար մա տա կան    փո փո խու
թյուն։

2 балла – едва ощутимое; 
3 балла – слабое; 4 балла 
– заметное сотрясение; 5 
баллов (слабое землетря
сение) –  мелкие трещины 
на стенной штукатурке; 6 
баллов (сильное землетря
сение) – испуг; кирпич
ные и глинобитные дома 
имеют немного трещин; 
7 баллов (очень сильное 
землетрясение) – кир
пичным и глинобитным 
домам нанесены повреж
дения; 8 баллов (разруши
тельное землетрясение) 
– сильное повреждение 
зданий, испуг и паника у 
населения; 9 баллов (унич
тожающее землетрясение) 
– всеобщее повреждение 
зданий, абсолютное раз
рушение глинобитных 
зданий, трещины по всей 
стене панельных зданий, 
почвенные трещины до 
10 сантиметров, 10 баллов 
(опустошительное земле
трясение) – всеобщее раз
рушение зданий, откло
нение железнодорожного 
пути, опасное поврежде
ние плотин; 11 баллов: 
катастрофа, значительная 
деформация почвы; 12 
баллов: глобальная ка
тастрофа, радикальные 
изменения рельефа 

earthquake; III scores 
– weak earthquake; 
IV scores – palpable 
shaking; V scores 
(weak earthquake) 
– thin cracks in 
building’s plaster, 
VI scores (strong 
earthquake) – people 
are frightened; bricked 
and cob buildings are 
slightly cracked; VII 
scores (very strong 
earthquake) – bricked 
and cob buildings are 
damaged; VIII scores 
(destructive earthquake) 
– major damage of 
buildings, fear and 
panic among people; 
IX scores (devastating 
earthquake) overall 
damage of buildings, 
complete destruction 
of cob buildings, 
through–wall cracks in 
panel buildings, up to 
10 cm ground cracks; 
X scores (exterminating 
earthquake) – overall 
destruction of buildings, 
railway deviation, 
hazardous damage 
of dams; XI scores: 
catastrophe, significant 
ground deformation; 
XII scores: global 
catastrophe, radical 
relief change 
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Երկ րա շար ժի օ ջախ 

Երկ րա շար ժի օ ջախ նե րը 
հիմ նա կա նում ակ տիվ 
խզ վածք  ներ և տեկ տո
նա կան կա ռուց վածք
ներ են, ի սկ օ ջա խային 
գո տին ե րկ րա կեղ ևում 
է ներ գի ա պա րու նա կող 
բեկ ված քի կամ մի քա նի 
ակ տիվ բեկ վածք նե րի 
տե ղա կա յումն է, ո րոնց 
շար ժու մը հան գեց նում 
ե րկ րա կեղ ևում առ կա 
լար վա ծու թյան ար ձակ
մա նը և սեյս միկ ա լիք նե
րի ա ռա ջաց մա նը:

Сейсмический источник 

Сейсмический источник 
является активным дей
ствующим сбросом и 
тектонической структурой, 
а зона сейсмического 
источника – это место, где 
на земной коре выделяю
щая энергию трещина или 
множество действующих 
трещин, движение кото
рых заставляет выпускать 
напряженность внутри 
коры и вызывает сейсми
ческие волны  

Seismic Sources 

Seismic sources are 
mainly active faults and 
tectonic structures, and 
its source zone is the 
location of energized 
fracture or a number of 
active fractures in the 
earth’s crust, movement 
along which cause 
intra–crust tension to 
release and seismic 
waves to originate  

Սեյս մի կու թյուն 

Երկ րա շար ժի ծագ ման 
ամ բող ջու թյուն, ո րը 
բնու թագր վում է իր դիր
քով, ժա մա նա կի ըն թաց
քում տար բեր ո ւժգնու
թյամբ ի րա դար ձու
թյուն նե րի կրկ նու թյամբ, 
վնաս նե րի և դե ֆոր մա
ցի ա նե րի տե սակ նե րով, 
ե րկ րա շար ժի օ ջա խի և 
ե րկ րա բա նա կան կա
ռուց ված քի միջև կա պով։ 

Сейсмичность 

Совокупность 
происхождений 
землетрясения, 
характеризованного 
их местоположением, 
повторяемостью аварий с 
разной силой в пределах 
определенного времени, 
типов воздействий и 
деформации, связь 
фокуса землетрясения с 
геологическим составом  

Seismicity 

An aggregate of 
earthquake originations 
characterizing by 
their square location, 
repetition of events 
of various force 
in time, types and 
square of damages 
and deformations, 
connection of 
earthquake focuses with 
geological composition  

Սեյս միկ ամ րա ցում 

Կա ռույց նե րի ամ րա ցում՝ 
ե րկ րա շար ժի վտան գի 
նկատ մամբ դրանք ա վե
լի դի մաց կուն և կա յուն 
դարձ նե լու հա մար: 

Ամ րա ցու մը նե րա ռում 
է նյու թե րի զանգ վա ծի, 
կոշ տու թյան, մար ման, 
բեռն ված քի ու ղու և կռե
լի ու թյան փո փո խու թյուն
ներ, ի նչ պես նաև

Сейсмоукрепление 

Подкрепление структур, 
чтобы сделать их более 
прочными и устойчивыми 
к силам стихийных 
бедствий  

Понятие «модернизация» 
содержит рассмотрение 
изменений в массе, 
крепкости, глушении 
трясения, пути нагружения 
и гибкости материалов,

Retrofitting (Retrofit) 
(Seismic retrofitting) 

Reinforcement of 
structures to become 
more resistant and 
resilient to the forces of 
earthquake hazards  

Retrofitting involves 
consideration of 
changes in the mass, 
stiffness, damping, load 
path and ductility of
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ար մա տա կան փո փո խու
թյուն ներ, ի նչ պի սին են 
է ներ գի ա կլա նող մա րիչ
նե րի և հիմ քի մե կու սիչ
նե րի ներդ րու մը: 

а также радикальное 
изменение, как, 
например, введение 
энергопоглощающих 
амортизаторов и систем 
виброизоляции основания  

materials, as well as 
radical changes such 
as the introduction 
of energy absorbing 
dampers and base 
isolation systems. 

Բ նա կան վտանգ 

Բ նա կան պրո ցես ներ 
կամ եր ևույթ ներ, ո րոնք 
տե ղի են ու նե նում կեն
սո լոր տում և կա րող են 
վնաս ներ հասց նել: 

Բ նա կան վտանգ նե րը 
կա րող են դա սա կարգ վել 
ը ստ ծագ ման  ե րկ րա բա
նա կան, հիդ րոօ դեր ևու
թա բա նա կան կամ կեն
սա բա նա կան: Վտան գա
վոր ի րա դար ձու թյուն նե րը 
կա րող են տար բեր վել 
մագ նի տու դով, ո ւժգ նու
թյամբ, հա ճա խա կա նու
թյամբ, տևո ղու թյամբ, 
մասշ տա բով, սկզբ նա
կան ա րա գու թյամբ, տա
րա ծա կան և ժա մա նա
կային բաշխ վա ծու թյամբ: 

Стихийные бедствия 

Природные процессы или 
явления, происходящие в 
биосфере, которые могут 
причинить ущерб  

Стихийные бедствия могут 
классифицироваться 
по их происхождению, 
например, геологические, 
гидро–метеорологические 
или биологические  
Опасные явления могут 
варьироваться по 
магнитуде, интенсивности, 
частоте, длительности, 
степени, началу скорости, 
пространственному 
рассредоточению и 
временному интервалу  

Natural hazards 

Natural processes or 
phenomena occurring 
in the biosphere 
that may constitute a 
damaging event  

Natural hazards can 
be classified by origin 
namely: geological, 
hydro–meteorological 
or biological  Hazardous 
events can vary in 
magnitude or intensity, 
frequency, duration, 
area of extent, speed of 
onset, spatial dispersion 
and temporal spacing  

Շի նա րա րա կան նոր մեր 

Օ րենք ներ և կա նոն ներ, 
ո րոնք կար գա վո րում են 
ցան կա ցած կա ռույ ցի 
(ի նչ պի սին են շեն քե րը, 
են թա կա ռուց վածք նե րը և 
կեն սա պա հով ման հա մա
կար գե րը) նա խագ ծու մը, 
շի նա րա րու թյու նը, նյու թե
րը, փո փո խու թյուն նե րը և 
բնա կե ցու մը՝ մարդ կանց 
ան վտան գու թյունն ու բա
րե կե ցու թյունն ա պա հո վե
լու նպա տա կով: 

Строительные нормы и 
правила (СНиП) 

Законы и правила, 
регулирующие дизайн, 
конструкцию, материалы, 
перестройку и помещения 
всякого рода структуры, 
таких как здания, 
инфраструктуры, 
жизнеобеспечивающие 
коммуникации, с целью 
обеспечения безопасности 
и благосостояния

Building codes 
(Seismic building 

codes) (SNiP)

Ordinances 
and regulations 
controlling the 
design, construction, 
materials, alteration 
and occupancy 
of any structure 
such as buildings, 
infrastructures and 
lifeline facilities to
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Շի նա րա րա կան նոր մե
րը նե րա ռում են ի նչ պես 
տեխ նի կա կան, այն պես 
էլ գոր ծա ռա կան ստան
դարտ ներ: 

человека  СНиП включают 
в себя как техническую, 
так и функциональную 
норму  

insure human safety 
and welfare  Building 
codes include both 
technical and functional 
standards  

Կա ռուց ված քային մի
ջո ցա ռում ներ / Ո չ– կա
ռուց ված քային մի ջո ցա

ռում ներ 

Կա ռուց ված քային մի ջո
ցա ռում նե րը վե րա բե րում 
են ցան կա ցած ֆի զի կա
կան շի նա րա րու թյան, 
ո րի նպա տակն է նվա
զեց նել կամ կան խար գե
լել վտանգ նե րի հնա րա
վոր ազ դե ցու թյուն նե րը։ 
Դրանք նե րա ռում են 
ին ժե նե րա կան մի ջո
ցա ռում նե րը և վտան գի 
նկատ մամբ դի մաց կուն 
և պաշտ պա նիչ կա ռույց
նե րի ու են թա կա ռուց
վածք նե րի կա ռու ցու մը։ 

Ոչ– կա ռուց ված քային 
մի ջո ցա ռում նե րը վե րա
բե րում են քա ղա քա կա
նու թյա նը, ի րա զեկ մա նը, 
գի տե լիք նե րի զար գաց
մա նը, բնակ չու թյան 
ներգ րավ վա ծու թյա նը, 
ի նչ պես նաև մե թոդ նե
րին ու շա հա գործ ման 
պրակ տի կա նե րին, նե
րա ռյալ հան րու թյան 
մաս նակ ցու թյան մե
խա նիզմ նե րը և տե ղե
կատ վու թյան տրա մադ
րու մը, ո րոնք կա րող են 
նվա զեց նել ռիս կե րը և 
հա րա կից ազ դե ցու թյուն
նե րը: 

Структурные меры / 
неструктурные меры 

Структурные меры 
относятся к любой 
физической структуре 
в целях сокращения 
или предотвращения 
возможных опасностей, 
в которую включают 
инженерные меры, 
конструкция защитных 
структур и инфраструктур, 
стойких к опасностям  

Неструктурные меры 
относятся к политике, 
осведомленности, 
развитию знания, 
вовлеченности населения 
и методам эксплуатации, 
включая механизмы 
общественного участия 
и предоставление 
информации, которые 
могут способствовать 
сокращению риска 
и связанных с ним 
воздействий  

Structural measures 
/ Non–structural 

measures 

Structural measures 
refer to any physical 
construction to 
reduce or avoid 
possible impacts of 
hazards, which include 
engineering measures 
and construction of 
hazard–resistant and 
protective structures 
and infrastructure  

Non–structural 
measures refer to 
policies, awareness, 
knowledge 
development, 
public commitment, 
and methods and 
operating practices, 
including participatory 
mechanisms and 
the provision of 
information, which can 
reduce risk and related 
impacts  
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Երկ րա շար ժի սցե նար 

Եր ևույ թը և այն, ի նչ 
ժա մա նա կի ըն թաց
քում տե ղի կու նե նա 
ե րկ րա շար ժից հե տո 
(վ նաս նե րի, մարդ կանց 
ար ձա գանք ման և այլ նի 
ա ռն չու թյամբ), որ պես զի 
մտա ծենք, թե ի նչ պես 
ճիշտ ար ձա գան քել և 
ի նչ պես պլա նա վո րել ու 
ի րա կա նաց նել ա պա գա 
մի ջո ցա ռում նե րը:

Сценарий землетрясения 

Феномен и то, что 
произойдет после 
землетрясения с течением 
времени, относящиеся к 
различным повреждениям, 
реагированию человека на 
него и т д  для того, чтобы 
обдумать, как реагировать 
должным образом, а 
также как планировать 
и осуществлять будущие 
меры 

Earthquake scenario 

Phenomenon and 
what happen after 
earthquake occurs 
along time passes 
regarding to various 
damage, human 
responses and so on in 
order to consider how 
to respond properly 
and how to plan 
and conduct future 
measures  

Ա ղետ նե րի ռիս կի  
կա ռա վա րում 

Ռազ մա վա րու թյուն նե րի, 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի 
և դի մա կայե լու կա րո ղու
թյուն նե րի ի րա կա նաց
ման նպա տա կով վար
չա կան հրա հանգ նե րի, 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
և գոր ծառ նա կան հմ տու
թյուն նե րի ու կա րո ղու
թյուն նե րի օգ տա գործ ման 
հա մա կարգ ված գոր ծըն
թաց, ո րի նպա տակն է 
նվա զեց նել վտանգ նե րի 
բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյու նը և ա ղե տի հա վա
նա կա նու թյու նը:

Սա նե րա ռում է բո լոր 
տե սա կի գոր ծո ղու
թյուն նե րը, այդ թվում՝ 
կա ռուց ված քային և ո չ– 
կա ռուց ված քային մի ջո
ցա ռում նե րը՝ կան խար
գե լե լու կամ սահ մա նա
փա կե լու (մեղ մա ցում և 
պատ րաստ վա ծու թյուն) 
վտանգ նե րի ան բա րե
նպաստ հետ ևանք նե րը:

Управление риском 
бедствия 

Систематический 
процесс использования 
административных 
решений, организации, 
оперативных навыков и 
способность осуществлять 
политику, стратегий, также 
способность общества и 
сообществ, справляться 
с последствиями 
стихийных рисков и 
бедствия природного и 
техногенного характера  

Это состоит из всякого 
рода деятельностей, 
включая структурные 
и неструктурные меры 
с целью предотвратить 
(предупреждение) 
или уменьшить 
(митигация и готовность) 
неблагоприятные 
последствия риска  

Disaster risk 
management 

The systematic process 
of using administrative 
directives, 
organizations, and 
operational skills and 
capacities to implement 
strategies, policies, 
and improved coping 
capacities in order 
to lessen the adverse 
impacts of hazards 
and the possibility of 
disaster 

This comprises all forms 
of activities, including 
structural and non–
structural measures to 
avoid (prevention) or 
to limit (mitigation and 
preparedness) adverse 
effects of hazards 
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Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա
զե ցում (ա ղետ նե րի 

նվա զե ցում) 

Ա ղետ նե րի պատ ճա
ռա հետ ևան քային գոր
ծոն նե րը վեր լու ծե լու և 
կա ռա վա րե լու մի ջո ցով 
ա ղետ նե րի ռիս կե րի 
նվա զեց ման հա մա
կարգ ված հայե ցա կար
գային և գործ նա կան 
աշ խա տանք ներ, նե րա
ռյալ վտանգ նե րի նվա
զեց մա նը, մարդ կանց 
և գույ քի խո ցե լի ու թյան 
նվա զեց մա նը, հո ղի և 
շր ջա կա մի ջա վայ րի 
խե լա միտ կա ռա վար մա
նը և ան բա րեն պաստ 
ի րա դար ձու թյուն նե րի 
նկատ մամբ պատ րաստ
վա ծու թյան բարձ րաց
մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա
ռում նե րը:

Сокращение риска 
бедствий (Сокращение 

бедствий) 

Концептуальная модель 
элементов, учитываемых 
с возможностью 
уменьшить уязвимость 
и риск бедствия через 
общество, предотвратить 
(предупреждение) 
или уменьшить 
(митигация и готовность) 
неблагоприятные 
последствия риска в 
пределах широкого 
контекста устойчивого 
развития  

Disaster risk 
reduction (Disaster 

reduction) 

The concept and 
practice of reducing 
disaster risks through 
systematic efforts to 
analyse and manage 
the causal factors of 
disasters, including 
through reduced 
exposure to hazards, 
lessened vulnerability 
of people and property, 
wise management 
of land and the 
environment, and 
improved preparedness 
for adverse events 

Կա յուն զար գա ցում 

Զար գա ցում, ո րը բա
վա րա րում է ներ կայի 
կա րիք նե րը՝ չվ նա սե լով 
ա պա գա սե րունդ նե րի՝ 
սե փա կան կա րիք նե րը 
բա վա րա րե լու կա րո
ղու թյու նը: Այն նե րա
ռում է եր կու հիմ նա կան 
հաս կա ցու թյուն ներ  
« կա րիք նե րի» հաս կա
ցու թյու նը՝ մաս նա վո րա
պես, աղ քատ նե րի է ա
կան կա րիք նե րը, ո րոնց 
պետք է տր վի գե րա կա 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն, և 
տեխ նո լո գի ա նե րի ու սո
ցի ա լա կան

Устойчивое развитие 

Развитие, которое 
отвечает требованиям 
настоящего времени, 
не подвергая 
потенциал будущего 
поколения опасности 
из–за осуществления 
требования 
современников  В 
него включаются два 
ключевых понятия: 
понятие «требование», в 
частности, существенные 
требования бедных людей 
в мире, которым должны 
уделять преобладающие 
приоритеты; и понятие

Sustainable 
development 

Development that meets 
the needs of the present 
without compromising 
the ability of future 
generations to meet 
their own needs  It 
contains within it two 
key concepts: the 
concept of “needs”, 
in particular the 
essential needs of the 
world’s poor, to which 
overriding priority 
should be given; and 
the idea of limitations 
imposed by the state
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կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
վի ճա կով պայ մա նա վոր
ված սահ մա նա փա կում
նե րը ներ կա և ա պա գա 
կա րիք նե րը բա վա րա րե
լու շր ջա կա մի ջա վայ րի 
ու նա կու թյան վրա:

 Կա յուն զար գա ցու մը 
հիմն ված է սո ցի ալ–մ շա
կու թային զար գաց ման, 
քա ղա քա կան կա յու նու
թյան և պար կեշ տու
թյան, տն տե սա կան ա ճի 
ու է կո հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյան վրա, 
ո րոնք բո լո րը վե րա բե
րում են ա ղետ նե րի ռիս
կի նվա զեց մա նը:

 «ограничения» 
технологии и социальных 
организаций, наложенные 
штатом на способность 
окружающей среды 
ответить настоящим и 
будущим потребностям  

Устойчивое развитие 
основывается на 
социально–культурном 
развитии, политической 
стабильности и приличии, 
экономическом росте 
и защите системы 
окружающей среды, 
которые все относятся к 
сокращению рисков  

of technology and 
social organization 
on the environment’s 
ability to meet present 
and the future 
needs  (Brundtland 
Commission, 1987)  

Sustainable 
development is based 
on socio–cultural 
development, political 
stability and decorum, 
economic growth and 
ecosystem protection, 
which all relate to 
disaster risk reduction  

Դի մա կա յու նու թյուն 

Դի մադ րե լու կամ փո
փոխ վե լու մի ջո ցով՝ 
վտան գի են թարկ ված 
հա մա կար գի, հա մայն քի 
կամ հա սա րա կու թյան 
հար մար վե լու կա րո ղու
թյու նը, ո րի նպա տակն 
է հաս նել և պահ պա նել 
գոր ծու նե ու թյան և կա
ռուց ված քի ըն դու նե լի 
մա կար դա կը։ Սա ո րոշ
վում է այն աս տի ճա
նով, ո րով սո ցի ա լա կան 
հա մա կար գը կա րող է 
ի նք նա կազ մա կերպ վել՝ 
մե ծաց նե լով ան ցյա լի 
ա ղետ նե րից դա սեր քա
ղե լու իր կա րո ղու թյուն
նե րը՝ ա պա գա յում ա վե լի 
լավ պաշտ պան վե լու և 
ռիս կե րի նվա զեց ման 
մի ջո ցա ռում նե րը բա րե
լա վե լու հա մար:

Устойчивость / 
устойчивый 

Способность системы, 
сообщества или общества, 
подвергнутых опасностям, 
адаптироваться 
посредством их 
противодействия 
к опасностям или 
преобразованием, чтобы 
их функционирование 
и структура достигали 
до приемлемого 
уровня и удержали 
данный уровень  Это 
определяется степенью, 
до которой социальная 
система сможет повышать 
свою способность для 
изучения прошлого, с 
целью создания более 
эффективной защиты, а 
также улучшать меры по 
сокращению рисков  

Resilience (Resilient) 

The capacity of a 
system, community 
or society potentially 
exposed to hazards to 
adapt, by resisting or 
changing in order to 
reach and maintain 
an acceptable level 
of functioning and 
structure  This is 
determined by the 
degree to which the 
social system is capable 
of organizing itself to 
increase its capacity 
for learning from past 
disasters for better 
future protection and to 
improve risk reduction 
measures  
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Խո ցե լի ու թյուն

 Ֆի զի կա կան, սո ցի ա
լա կան, տն տե սա կան 
և բնա պահ պա նա կան 
գոր ծոն ներ կամ գոր ծըն
թաց ներ, ո րոնք մե ծաց
նում են տա րած քի կամ 
հա մայն քի զգա յու նու
թյու նը վտանգ նե րի ազ
դե ցու թյան նկատ մամբ:

 Մարդ կանց՝ վտանգ նե
րին դի մա կայե լու կա րո
ղու թյու նը բարձ րաց նող 
դրա կան գոր ծոն նե րի 
հա մար տե՛ս « կա րո ղու
թյան» սահ մա նու մը:

Уязвимость (хрупкость) 

Состояние, определяемое 
физическим, социальным, 
экономическим и 
экологическим факторами 
или процессами, 
которые повышают 
подверженность 
сообщества воздействию 
опасностей  

Для позитивного фактора, 
который повышает 
способность населения 
бороться с опасностей, см  
дефиницию «потенциал»  

Vulnerability

Factors or processes, 
physical, social, 
economic, and 
environmental, 
which increase the 
susceptibility of an area 
or a community to the 
impact of hazards 

For positive factors, 
which increase the 
ability of people to 
cope with hazards, see 
definition of capacity  

Կ րի տի կա կան  
են թա կա ռուց վածք ներ

 Ֆի զի կա կան կա ռույց
ներ, հար մա րու թյուն ներ, 
ցան ցեր և այլ մի ջոց ներ, 
ո րոնք մա տու ցում են 
այն պի սի ծա ռա յու թյուն
ներ, ո րոնք է ա կան նշա
նա կու թյուն ու նեն հա
մայն քի կամ հա սա րա
կու թյան սո ցի ա լա կան 
և տն տե սա կան գոր ծու
նեու թյան հա մար:

Դ րանք նե րա ռում են 
տրանս պոր տային հա
մա կար գե րը, օ դային 
և ծո վային նա վա հան
գիստ նե րը, է լեկտ րա
մա տա կա րար ման, 
ջրա մա տա կա րար ման 
և կա պի հա մա կար գե
րը, հի վան դա նոց նե րը և 
ա ռող ջա պա հա կան կլի
նի կա նե րը, ի նչ պես նաև 
հր շեջ, ոս տի կա նու թյան 
և պե տա կան կա ռա վար
ման ծա ռա յու թյուն նե րը։

Критическая 
инфраструктура

Физические структуры, 
объекты, сети и 
другие средства, 
предоставляющие услуги, 
которые необходимы 
для социального 
и экономического 
функционирования 
сообщества или общества 

К ним относятся 
такие объекты, как 
транспортные системы, 
воздушные и морские 
порты, системы электро– 
и водоснабжения и связи, 
больницы и поликлиники, 
пожарная охрана, полиция 
и государственная 
администрация 

Critical infrastructure

The physical structures, 
facilities, networks 
and other assets which 
provide services that 
are essential to the 
social and economic 
functioning of a 
community or society 

They include 
such things as 
transport systems, 
air and seaports, 
electricity, water 
and communications 
systems, hospitals 
and health clinics, 
and centres for fire, 
police and public 
administration services 
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Ա վե լի լա վի կա ռու ցում 

Ա ղե տից հե տո պե տու
թյան և հա մայնք նե րի 
դի մա կա յու նու թյու նը 
բարձ րաց նե լու հա մար 
վե րա կանգն ման և վե
րա կա ռուց ման փու լե րի 
օգ տա գոր ծու մը՝ ա ղետ
նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
մի ջո ցա ռում նե րը ֆի զի
կա կան են թա կա ռուց
վածք նե րի ու սո ցի ա լա
կան հա մա կար գե րի վե
րա կանգն ման, ի նչ պես 
նաև կեն սա մի ջոց նե րի, 
տն տե սու թյուն նե րի և 
շր ջա կա մի ջա վայ րի աշ
խու ժաց ման մեջ ին տե
գրե լու մի ջո ցով:

Строить лучше,  
чем было

Использование этапов 
восстановления, 
реабилитации и 
реконструкции после 
бедствия для повышения 
устойчивости наций 
и сообществ путем 
интеграции мер по 
снижению риска бедствий 
в восстановление 
физической 
инфраструктуры и 
общественных систем, а 
также в восстановление 
средств существования, 
экономики и окружающей 
среды 

Build Back Better

The use of the 
recovery, rehabilitation 
and reconstruction 
phases after a disaster 
to increase the 
resilience of nations 
and communities 
through integrating 
disaster risk reduction 
measures into the 
restoration of physical 
infrastructure and 
societal systems, and 
into the revitalization of 
livelihoods, economies 
and the environment 

Ռիս կի  
հա ղոր դակ ցու թյուն

 Տե ղե կատ վու թյան և 
կար ծիք նե րի փո խա
նա կում ան հատ նե րի, 
խմ բե րի, կազ մա կեր
պու թյուն նե րի և այլ շա
հագր գիռ կող մե րի միջև՝ 
ռիս կե րի հար ցը ա վե լի 
լավ հաս կա նա լու և դրա 
վե րա բե րյալ ա վե լի լավ 
ո րո շում ներ կա յաց նե լու 
նպա տա կով:

Коммуникация о рисках

Обмен информацией 
и мнениями между 
отдельными 
лицами, группами, 
организациями и другими 
заинтересованными 
сторонами с целью 
лучшего понимания 
вопроса о рисках 
и принятия более 
эффективных решений по 
нему 

Risk communication

An exchange of 
information and 
opinions among 
individuals, groups, 
organizations, and other 
stakeholders in order to 
understand the issue on 
risks better and make 
better decisions about 
it  

Ճգ նա ժա մային  
հա ղոր դակ ցու թյուն

 Հիմ նա կա նում տե ղե
կատ վու թյան հա վա
քագ րում և տա րա ծում 
ա ղետ նե րին ար ձա
գանք ման փու լում՝ նպա
տակ ու նե նա լով բարձ
րաց նել ի րա զե կու թյու նը, 

Кризисная 
коммуникация

В основном для сбора 
и распространения 
информации в период 
реагирования на бедствие 
с целью повышения 
осведомленности, 
изменения поведения и

Crisis communication

mainly for the collection 
and dissemination of 
information during 
the disaster response 
period, with the aim 
of raising awareness, 
changing behavior and 
contributing to the
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փո խել վար քա գի ծը և 
նպաս տել ան վտան գու
թյան մի ջո ցա ռում նե րի 
ար դյու նա վետ ի րա կա
նաց մա նը: Այն ռիս կի 
հա ղոր դակ ցու թյան մի 
մասն է և ա պա հո վում 
է տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քագր ման և հա
ղոր դակ ցու թյան շա
րու նա կա կա նու թյու նը 
ա ղե տից ա ռաջ, ար տա
կարգ ի րա վի ճակ նե րին 
ար ձա գանք ման և վե
րա կանգն ման/ վե րա կա
ռուց ման փու լե րում:

содействия эффективному 
осуществлению мер 
безопасности  Она 
является частью 
коммуникации о 
рисках и обеспечивает 
непрерывность 
сбора информации и 
коммуникации на этапах 
подготовки к бедствию, 
реагирования на 
чрезвычайную ситуацию 
и восстановления/
реконструкции 

effective implementation 
of safety measures  
It is a part of risk 
communication and 
ensures the continuity 
of information gathering 
and communication 
in the pre–disaster, 
emergency response 
and recovery/restoration 
phases 



ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ 
ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ  

ԼՐԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ  
ԵՎ ԼՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Տպագրվել է «Մագաղաթ» հրատարակչության տպարանում

Տպագրությունը՝ օֆսեթ 
Չափսը՝ 60×84 1/16

Թուղթը՝ օֆսեթ 
Ծավալը՝ 5.75 տպ. մամուլ



ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ 
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


