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Հունիսի 7-9-ը ՀՀ ԱԻ նախարարությունը, 
Շվեյցարիայի զարգացման գործակալության 
(ՇԶՀԳ) հետ, ՀՀ Շիրակի մարզում անցկացրեց 
5 փրկարարական ջոկատների՝ «Երկրաշարժի 
դեպքում բնակչության պաշտպանության 
մի ջո ցառումների  իրականացումը և կազ մա-
կեր պումը» թեմայով համատեղ ուսում նա-
վար ժութ յուն: Նպատակը նշված թիմերի` 
ՄԱԿ-ի չա փա նիշներին համապատասխան 
ներ քին որա  կավորումն էր:

Գյումրիում մեկնարկած ուսումնա վար ժութ-
յանը ներկա էին նաև ՀՀ ԱԻ փոխնախարար 
Հայկարամ Մխիթարյանը և ՀՀ-ում Շվեյցարիայի 
Համադաշնության  դեսպան Լուկաս Գասսերը:

Փոխնախարար Հ. Մխիթարյանն իր խոսքում 
բարձր  գնահատեց արտակարգ իրավիճակների 

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՋՈԿԱՏՆԵՐԸ ԵՎՍ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ ԵՆ ՄԱԿ-Ի ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ

բնագավառում Հայաստան-Շվեյցարիա համա-
գործակցությունը` մասնավորապես նշելով.

- Այսօր մենք ամփոփում ենք ևս մեկ ծրա
գիր, որը հաջողությամբ իր ավարտին է մո տե
նում Շվեյցարիայի համագործակցության և 
զարգացման գործակալության աջակցութ յամբ: 
Սա առաջին ծրագիրը չէ, որը մենք իրա
կանացնում ենք Շվեյցարիայի հետ: Դեռևս 2004 
թ. ստորագրվել է համա պատաս խան համ ա
ձայնագիր և իրականացվել են բազմաթիվ 
ծրագ րեր, մասնավորապես` «Ար ձա գանք» 
ծրագ րի շրջանակներում վե րա պատ րաստվել է 
շուրջ 2200 փրկարար և կամավոր, որոնք 
այնուհետև դարձել են նաև փորձագետներ: 
«Արձագանք. բուժ միա վորում եր» ծրագրի 
շրջա  նակներում ՀՀ 6 մարզում 800 բուժ աշ խա
տող է վերապատրաստվել, կա հավորվել է 
ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտ
րոնը:

Դեսպան Լ. Գասսերն իր խոսքում անդրա-
դարձավ համագործակցության պատմությանը 
և փաստեց, որ ձեռքբերումներ կան բազմաթիվ 
ուղղություններով: Դեսպանը հույս հայտնեց, 
որ այսուհետ ևս համագործակցությունը հա-
ջողությամբ կշարունակվի:

ՀՀ ԱԻՆ որոնողափրկարարական թիմերը 
կա րող են 10 օր շարունակ 24-ժամյա ռեժիմով 
աշխատել տարբեր բարդության տեղանքում: 

Ըստ վարժանքի սցենարի` ժամը 07:30-ին 
գրանցվել էր 6,5 մագնիտուդով պայմանական 
երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում էր ՀՀ 
Շիրակի մարզում, Գյումրիից 9 կմ հյուսիս-
արևմուտք, հիպոկենտրոնի խորությունը` 15 կմ: 
Գյումրիում և հարակից համայնքներում ինտեն
սի վությունը, ըստ MSK-64 սանդղակի, կազմել է 
8-9 բալ: Նախնական տվյալներով` ՀՀ Շիրակի 
մարզի Գյումրիի մի շարք թաղամասերում, ինչ-
պես նաև Ազատան, Ախուրյան և Աշոցք հա-
մայնք ներում կային շենք-շինությունների ավե-
րա ծություններ, ստեղծվել էր ծանր ինժե նե րա-
կան, բժշկական և հրդեհային իրավիճակ: 
Կային պայմանական զոհեր ու վիրավորներ: 
Պայ մանական աղետի գոտի օգնության էին 
մեկնել փրկարարական ջոկատներ ՀՀ Լոռու, 
Տավուշի և Սյունիքի մարզերից ու Երևանից: 

Ուսումնավարժությանն  ընդգրկված էին 
նաև ՀՀ բոլոր նախարարությունների քաղ-
պաշտ  պանության և լրատվական ծառա յութ-
յուն ների ներկայացուցիչները: Գործի դրվեց 
ուժեղ երկրաշարժի դեպքում հանրային իրա-
զեկ ման պլանը:

Կարևոր խնդիրներից էր միացյալ միջ գերա-
տեսչական լրատվական կենտրոնի աշ խա-
տանք ների կազմակերպումը, որը հնարա վո-
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ՏԱ
ՐԻ րութ յուն կտա իրավիճակի մասին համա կարգ-

ված և համակողմանի լրատվությամբ ապա-
հովել բնակչությանը:

Ընթացքում վարժանքի մասնակիցները ծա-
նոթացան ՀՀ ԱԻՆ շարժական լրատվական 
կենտ րոնին, որը հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ 
միջոցներով ու սարքավորումներով աղետի 
գոտուց լրատվամիջոցներին օպերատիվ տեղե-
կատվություն տրամադրելու և բնակչությանն 
իրա զեկելու համար: Շարժական լրատվական 
կենտրոնում տեղադրված է 3 կիլոմետր գոր ծո-
ղության շառավղով կապի տիրույթ ստեղծող 
սարք, որը հնարավորություն է տալիս աղետի 
գոտուց ստանալ և տարածել տեղեկատվություն: 
Սարքը ԱԻՆ-ին տրամադրել է հայ-բրիտանական 
«WICASTR» ընկերությունը:

Ներկայացվեց  ուժեղ երկրաշարժի ժամա-
նակ բնակչության պաշտպանության վերա-
մշակ ված պլանը, դրա փոփոխությունները, 
որոնք իրականացվել են նաև հաշվի առնելով 
այլ շահագրգիռ գերատեսչությունների առա-
ջար կությունները: Նախագծի վերջնական տար-
բե րակը մշակման փուլում է և շուտով կներ կա-
յացվի կառավարության հաստատմանը:

Հունիսի 9-ին ՀՀ ԱԻ նախարարությունում 
շարունակվեց ՀՀ Շիրակի մարզում մեկնարկած 
«Երկրաշարժի դեպքում բնակչության պաշտ-

պա նության միջոցառումների իրականացումը և 
կազմակերպումը» թեմայով հրամանատարա-
շտա բային ուսումնավարժությունը: 

Վարժանքի հիմնական նպատակներն էին 
ուժեղ երկրաշարժի դեպքում բնակչության 
պաշտ պանության միջոցառումների կազ մա-
կերպ ման և իրականացման  գործում ՀՀ պե-
տա կան կառավարման մարմինների հմտութ-
յունների կատարելագործումը, կառավարման 
մար մինների միջև փոխգործակցության 
կազմակերպումը, «Ուժեղ երկրաշարժի դեպ-
քում ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
գործողությունների» պլանի իրատեսության 
ստուգումը:

Խաղ-վարժանքի ընթացքում մասնակիցները 
տարբեր առաջադրանքներ էին ստանում և 
ներկայացնում խնդիրների լուծման իրենց 
տար բերակները: Կազմակերպվեց խաղարկային 
մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում տարբեր 

գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ պա-
տաս խանեցին «լրագրողների» հարցերին` 
կապ ված աղետի գոտու վիճակի, ձեռնարկվող 
միջոցառումների և իրենց գործառույթների 
հետ:

Հունիսի 10-ին կայացավ «Տարածքային 
արագ արձագանքման թիմերի ստեղծում» 
ծրագրի ղեկավար կոմիտեի ամփոփիչ նիստը: 
Ողջունելով ներկաներին` փոխնախարար Հ. 
Մխիթարյանը, ԱԻՆ և նախարար Ա. Երիցյանի 
անունից շնորհակալություն հայտնեց շվեյ ցա-
րացի գործընկերներին արդյեւնավետ փոխ-
գոր ծակցության համար. 

- Այսօր բոլոր հրշեջ-փրկարարական ջո-
կատները հագեցած են անհրաժեշտ գույքով, 
հանդերձանքով և սարքավորումներով: 2013 
թ. մեկնարկած «Տարածքային արագ արձա-
գանքման թիմերի ստեղծում» ծրագրի շնոր-
հիվ ՀՀ Շիրակի, Տավուշի, Լոռու ու Սյունիքի 
մարզերում և Երևանում ստեղծվեցին 
INSARAG-ի չափանիշներին համապատաս խան 
միջին քաղաքային որոնողափրկա րա րական 
թիմեր, որոնք համալրվեցին արդի և 
բարձրորակ փրկարարական գույքով:

Փոխնախարարն ընդգծեց նաև, որ շվեյ ցա-
րացի գործընկերների աջակցությամբ հայ փր-
կարարների 2 ջոկատ 2015 թ. սեպտեմբերին 

ստացավ  INSARAG-ի  միջազգային որակա-
վորում:

Հարավային Կովկասում ՇԶՀԳ ծրագրի 
պատ ասխանատու Պ. Օլսոնը նշեց, որ դեռևս 
2004 թ. որոշում էր կայացվել Հայաստանին 
աջակցել ոչ միայն արձագանքման, այլև պատ-
րաստվածության բարձրացման հարցում: Նա 
բարձր գնահատեց Հայաստանի կարո ղութ-
յուններն աղետների դեմ պայքարի պատ րաստ-
վածության գործում:

Միջոցառման ավարտին Հ. Մխիթարյանը և 
Մ. Ռամինգը հավաստագրեր հանձնեցին 
Երևանի և ՀՀ մարզերի թիմերի ղեկավարներին` 
INSARAG-ի չափանիշներով ազգային որա կա-
վորումը հաջողությամբ անցնելու կապակ-
ցությամբ: ՀՀ ԱԻՆ 7 աշխատակից շվեյցարական 
գործակալության կողմից արժանացավ շնոր-
հա կալագրերի` ծրագրի իրականացման հար-
ցում ունեցած ավանդի համար:


