
 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության նիստերի դահլիճ 
ք. Երևան Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, Անաստաս Միկոյան փող., 109/8  

Դեկտեմբերի 4, 2012 թ. 
 

Օրակարգ 
Գրանցում  
09:00 – 09:30  
Բացման խոսք: Մասնակիցների ողջունում և ներածական 

փ.ծ. գեներալ-մայոր Վրեժ Գաբրիելյան, ՀՀ ԱԻՆ Փրկարար ծառայություն տնօրենի 
տեղակալ 
Վիլյամ Հենլոն, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ  

09:30 – 09:50 

Պրոֆ. Յոհան Գոլդամմեր, Հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ կենտրոն  
Նիստ I: Հայաստանում անտառների և հողերի կառավարման ոլորտում անտառային հրդեհների 
աղետի կրճատման, անտառային հրդեհների կանխարգելման և վերահսկման, ինչպես նաև կրակի 
օգտագործման  ոլորտում գործող օրենսդրական, կարգավորող և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ 
զեկույցի ներկայացում և քննարկում  

Հայաստանում անտառային հրդեհների աղետի կրճատման, անտառային 
հրդեհների կանխարգելման և վերահսկման, ինչպես նաև կրակի օգտագործման  
ոլորտում գործող օրենսդրական, կարգավորող և ինստիտուցիոնալ դաշտի 
վերաբերյալ զեկույցի հիմնական արդյունքների ներկայացում  
Շահառուների կողմից ստացված կարծիքների ամփոփում  
Էդվարդ Սաֆարյան, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ՇՄԱ Ազգային ծրագրի 
պատասխանատու  

09:50 – 10:30 

Քննարկում  
Պրոֆ. Յոհան Գոլդամմեր, Հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ կենտրոն  

Նիստ II: 2012 թ. հրդեհների կառավարման ոլորտի գործողությունների պլան և հարակից 
գործունեություններ 

ՀՀ անտառային և այլ բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման 
բարելավման համալիր միջոցառումների ծրագրի ներկայացում  
փ.ծ. գեներալ-մայոր Վրեժ Գաբրիելյան, ՀՀ ԱԻՆ Փրկարար ծառայություն տնօրենի 
տեղակալ 
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ Հայաստանի 
լեռնանտառների էկոհամակարգերի հարմարվողականությունը» ծրագրի 
արդյուքները  
Արամ Տեր-Զաքարյան, «Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ 
Հայաստանի լեռնանտառների էկոհամակարգերի հարմարվողականությունը» 
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00051202 ծրագրի առաջադրանքի ղեկավար 

10:30 – 11:00 

Քննարկում 

11:00 – 11:30 Սուրճի ընդմիջում  
Նիստ III: Հրդեհների կառավարման ազգային ծրագրի և իրագործման ռազմավարության մեջ 
ներգրավվող շրջանակների և հիմնական խնդիրների վերաբերյալ քննարկում  

Քննարկման մոդերատորներ` Պրոֆ. Յոհան Գոլդամմեր, Հրդեհների մոնիտորինգի 
գլոբալ կենտրոն և Էդվարդ Սաֆարյան, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ՇՄԱ 
Ազգային ծրագրի պատասխանատու 
Ազգային քաղաքականության և իրագործման ռազմավարության ինտիտուցիոնալ 
ասպեկտները 
Հրդեհների կառավարման ազգային ծրագրի և իրագործման ռազմավարության մեջ 
ներգրավվող շրջանակների և հիմնական խնդիրների ճշգրտումը 

11:30 – 12:45 

ՀՀ անտառային և այլ բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման 
բարելավման համալիր միջոցառումների ծրագիրը և դրա աշխատանքային խումբը 

12:45 – 13:00 Կլոր սեղանի արդյունքների և եզրակացությունների ամփոփում` Պրոֆ. Յոհան 
Գոլդամմեր, Հրդեհների մոնիտորինգի գլոբալ կենտրոն 

13:00 – 13:45 Ճաշ  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 


