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Ե րախ տի քի խոսք

 ՄԱԱ ՆՄՌ-ն իր ե րախ տի քի և շնոր հա կա լա կան խոսքն է �  ղ ղ� մ բո լոր նրանց, ով քեր մաս նակ ց� -
թյ� ն են ց�  ցա բե րել ս� յն ձեռ նար կի մշակ մանը, այդ թվ� մ տար բեր քա ղաք նե րի մե ծ թվով ներ-
կա յա ց�  ցիչ ներ, « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» քա րո զար շա վի խորհր դատ վա կան խմ բի 
փոր ձա գետ ներ և անդամն  եր, ո րոնց ա ն� ն ներն ամ բող ջ�  թյամբ ներ կա յաց ված չեն: Ս� յն ձեռ նար-
կ� մ տեղ գտած նյ�  թի շր ջա նա կը, ձևա չափն �  օ րի նակ նե րը հա վա քագր վել են քա ղա քա պե տե-
րի և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի հետ հար ցազ ր� յց նե րի 
ար դյ� ն ք� մ, ո րոնք տե ղի են �  նե ցել 2011թ. Ժն և� մ ան ցկաց ված Ա ղետ նե րի նվա զեց ման գլո բալ 
պլատ ֆոր մի , 2011թ. օ գոս տո սին Չի նաս տա նի Չենգ դ�  քա ղա ք� մ ան ցկաց ված աշ խա տան քային 
հան դիպ ման ժա մա նակ, ի նչ պես նաև 2011թ. հոկ տեմ բե րին Ին չե ոն քա ղա ք� մ կայացած Տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման ի նք նագ նա հատ ման գոր ծի քի կի րառ ման վե րա բե րյալ աշ խա տան քային հան-
դիպ ման և 2011թ. հոկ տեմ բե րի Ժն ևի աշ խա տան քային հան դիպ ման ժա մա նակ՝ քա ղա քա պե տե րի, 
խորհր դա րան նե րի ան դամն  ե րի և փոր ձա գետ նե րի հետ հան դի պ� մն  ե րի ար դյ� ն ք� մ: Ձեռ նար կի 
նախ նա կան տար բե րակն �  ղարկ վել է վե րա նայ ման, ի սկ ստաց ված նկա տա ռ� մն  ե րը հաշ վի են 
ա ռն վել: Ս� յն ձեռ նար կի հե տա գա հրա տա րա կ�  թյ� ն նե ր� մ հաշ վի կառն վի նաև կի րա ռող նե րի 
կար ծիք ը: Լրա ց�  ցիչ նյ�  թեր կմ շակ վեն ը ստ ան հրա ժեշ տ�  թյան: Օ րի նակ ներն �  գոր ծիք նե րը 
կթար մաց վեն այս ձեռ նար կի կայ քէ ջ� մ՝ www.unisdr.org/campaign:

Ծ րագ րի ղե կա վար և գոր ծա դիր խմ բա գիր՝ Հե լե նա Մո լին Վալ դես, ՄԱԱ ՆՄՌ
Հ րա տա րակ ման ղե կա վար՝ Մի շել Կո չի լի ա, ՄԱԱ ՆՄՌ
 Հա մա հե ղի նակ ներ՝ Հե լե նա Մո լին Վալ դես, Ա լոյ սի � ս Ռե գո (խորհր դա տ� ), Ջոն Սքոթ (խորհր դա-
տ� ), Ժեմ Վալ դես Ա գ�  այո (հա մա գոր ծակ ցող), Պատ րի սի ա Բիտ ներ (խմ բա գիր): 
 Ձեռ նար կի մշակ մա նը մաս նակ ցել են (ով քեր կա տա րել են գրա վոր ներդ ր� մ)՝
 Քա ղաք ներ՝ Վի ո լե տա Սևա (քա ղաք Մա կա տի), Յել գի Վեր լեյ (Սի կի ռե սի քա ղա քա պետ, Կոս տա 
Ռի կա), Պաո լա Տրևի սան (CORILA, Վե նե տիկ), Նա դա Յա մ� տ (Բեյ ր�  թի քա ղա քային խոր հ� րդ, 
Լի բա նան):
 Գոր ծըն կեր ներ՝ Ֆ�  ադ Բեն դի մե  րադ, Խո սե Մա րի Օ. Դակ լան և Ջե րոմ Բ. Զա յաս (Ե ՄՆ), Մար կ� ս 
Լի, Դան Հ� րն վեգ, Դա նի ել Կ� լլ և Ս�  զա նա Սվետ լո սա կո վա (Հա մաշ խար հային բանկ և Ա ՌՆ գլո-
բալ հիմն  ադ րամ), Ա լիս Բալ բո և Ստիվ Գո լեր (Տեղական իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան 
(ICLEI) ), Մո հա մե դ Բ� ս րա�  ի (Մի ա վոր ված քա ղաք ներ և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մի ն ներ (UCLG)), Բեր նա դի ա Ի րա վա տի Ժանդ րա դե վի (CityNet), Դան Լյ�  իս և Ա նա Մո րե նո (ՄԱԿ-
ՀԱԲԻԹԱԹ), Ռա ջիբ Շո�  (Կյո տոյի հա մալ սա րան, Ա սի այի քա ղա քա շի ն�  թյան ռիս կի նվա զեց ման 
հա տ� կ խ� մբ), Ջա նետ Էդ վարդս (Շ վե դի այի Ազ գային պլատ ֆորմ), Փի յ� շ Ռան ջան Ռ� տ (LG-NET, 
Հնդ կաս տան), Դի լան թի Ա մա րա տ� ն գա (Սալ գոր դի հա մալ սա րան, Մի ա ցյալ թա գա վո ր�  թյ� ն), 
Մար կ� ս Մոնչ և Ստի վեն Թայ լեր (ISET), Հա չիմ Բա ջի (CADRI-ՄԱԶԾ): 
Ան հատ ներ՝ Մ�  րաթ Բա լա մի ր (Թ� ր քի ա), Գար րի դե լա Պոմ մե  րայի (ՄԹ): 
ՄԱԱ ՆՄՌ մաս նա վոր հատ վա ծի խ� մբ՝ Մարկ Ա րմսթ րոնգ (Field Secure), Նի կե րին Բրես, Կա րո լին 
Վ� լ լի (Marsh), Խե ս� ս Գա րի Ս. Դո մի ն գո (ՄԱԿ-�  մ Ֆի լիպ ին նե րի մշ տա կան ա ռա քե լ�  թյ�  նը), Փի-
թեր Գրյ�  տեր (Cisco Systems, Inc.), Ա րիս Պա պա դո պ�  լոս (Titan America), Դա լե Սանդս (AECOM), 
Ռե գիս Թե պոտ (EPTB Seine Grands Lacs), Փի թեր Վի լյամս (IBM), Սանդ րա Վ�  (Kokusai Kogyo Hold-
ings):
 ՄԱԱ ՆՄՌ՝ Սանդ րա Ամ լանգ, Սան ջա յա Բա տի ա (Վե րա կանգն ման մի  ջազ գային պլատ ֆորմ), Մի շել 
Կո չի լի ա, Բի նա Դե սայի, Գլենն Դոլ չե մաս կո լո, Կրեյգ Դ� ն կան, Ջաս տին Ջին նե տի, Վին սենթ Ֆ� նգ, 
Յ�  կի Մա ց�  կա, Դե նիս ՄակՔ լին, Հանգ Թի Թան Փամ, Դի զե րի Սա լիմ: 
 ՄԱԱ ՆՄՌ-ն իր շնոր հա կա լ�  թյ� նն է հայտ ն� մ նաև այն �  սա նող նե րին, ո րոնք օգ ն�  թյ� ն են ց� -
ցա բե րել քա րո զար շա վի և 2011թ.-ի հե տա զո տ�  թյան ըն թաց ք� մ: Նրանք ե ն՝ Խա վի եր Քե րո, Ջեֆ րի 
Մա կա լա Նգա կա, Շա շանկ Միշ րա, Ռա ջին դեր Սա գ� , Ֆրան չես կա Սալ վի: 
 Ֆի նան սա վո ր�  մը տրա մադր վել է Հա մաշ խար հային բան կի Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գլո բալ 
հիմն  ադ րա մի  (GFDRR-ծախ սային հոդ ված I), Ին չե ոն քա ղա քի և Կո րե այի հան րա պե տ�  թյան և այլ 
նվի րա տ�  նե րի կող մի ց, այդ թվ� մ՝ Շվե դի ա, Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղով, Ա վստ րա լի ա, Նոր վե-
գի ա, Նի դեր լանդ ներ, Ճա պո նի ա, Շվեյ ցա րի ա, Դա նի ա, Գեր մա նի ա, Ֆին լան դի ա, Իս պա նի ա, Մի-
ա ցյալ Թա գա վո ր�  թյ� ն, Լյ� ք սեմ բ� րգ, Բրա զի լի ա, Չի նաս տան, Ա մե  րի կայի մի  ա ցյալ նա հանգ-
ներ, Ար գեն տի նա, Մեք սի կա, Հ� ն գա րի ա, Կիպ րոս, Ֆի լիպ ին ներ (ներ կա յաց ված են ը ստ ՄԱԱ ՆՄՌ 
ֆոնդ կա տարած ներդ ր� մն  ե րի չա փի): 



Բովանդակ� թյ� ն

Նա խա բան 5
Նե րա ծ�  թյ� ն և ձեռ նար կի նպա տա կը 6
Ին չո՞ւ են քա ղաք նե րը են թակա ռիսկի 8
Ո՞րն է դի մա կա յ� ն քա ղա քը 10
 Դի մա կա յ� ն ազ գե րի և հա մայնք նե րի ստեղծ ման գլոբալ օ րա կար գը և քարոզարշավը 11

Գլ� խ 1. Ինչո՞ւ կատարել ներդր� մն եր աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտ� մ 14

• Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և դի մա կա յ� ն�  թյան բարձրացման 
գործընթացնե ր� մ ներդ ր� մն  եր կա տա րե լ�  ա ռա վե լ�  թյ� ն նե րը 15

• Դի մա կա յ� ն� թյան բարձ րաց ման ո լոր տ� մ 
կա տար ված ներդ ր�  մը հնա րա վո ր�  թյան ստեղ ծ� մ է  18

•  Քա ղա քա կա ն�  թյան �  ղ ղ�  թյ� ն նե րը 19
• Մաս նակ ցային գոր ծըն թաց նե րի խթան ման հ նա րա վո ր�  թյ� ն 20

Գլ� խ 2. Որո՞նք են քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  

 տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները  24

•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 1. Հաստատ� թենական և վար չա կան համակարգ 27
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 2. Ֆի նան սա վո ր� մ և ռե ս� րս ներ 31
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 3. Տա րաբ ն� յթ վտան գա վոր եր և� յթ նե րի 

  ռիս կի գնա հա տ� մ. ճա նա չի՛ր քեզ սպառ նա ցող ռիս կը  35
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 4. Են թա կա ռ� ց վածք նե րի պաշտ պա ն�  թյ� ն, 

  բա րե լա վ� մ և դի մա կա յ�  ն�  թյ� ն  38
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 5. Կեն սա կան նշա նա կ�  թյան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի 

  պաշտ պա ն�  թյ� ն. կր թ�  թյ� ն և ա ռող ջա պա հ�  թյ� ն  42
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 6. Շի նա րա րա կան կանոնակարգեր և 

  հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վո ր� մ 45
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 7. Վե րա պատ րաս տ� մ, կր թ�  թյ� ն և հան րային ի րա զեկ� մ  49
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 8. Շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա ն�  թյ� ն 

  և է կո հա մա կար գե րի հզո րա ց� մ  52
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 9. Ար դյ�  նա վետ պատ րաստ վա ծ�  թյ� ն,

  վաղ ազ դա րա ր� մ և ար ձա գան ք� մ 55
•  Գերակա � ղղ� թյ� ն 10. Վե րա կանգ ն� մ և հա մայնք նե րի վե րա կա ռ�  ց� մ  58

Գլ� խ 3. Ի նչ պե՞ս ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները 

 քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  հա մար 62

• Ն պա տակ ներն �  ռազ մա վա րա կան պլա նա վո ր�  մը  63
• Ա ռա ջին փ� լ. Կազ մա կեր պ� մ և տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ների

 կի րառ ման նա խա պատ րաս տ� մ  65
•   Երկ րորդ փ� լ.  Քա ղա քային ռիս կի բա ցա հայ տ� մ և գնա հա տ� մ 66 
•  Եր րորդ փ� լ.  Ան վտանգ և դի մա կա յ� ն քա ղա քի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի 

 պ լա նի մշա կ� մ  67
•  Չոր րորդ փ� լ.  Պլա նի ի րա կա նա ց�  մ  67
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«Ստամ բ�  լի բնակ չ�  թյ�  նը շատ է տա ռա պել պատ շաճ պլա նա վոր-
ման բա ցա կա յ�  թյան պատ ճա ռով, քա նի որ քա ղա քը կա ռ� ց ված է 
սեյս մի կ խզ ված քի վրա, ո րն էլ ա վե լի է մե  ծաց ն� մ  ռիս կի աս տի ճա-
նը: Այս տեղ խիստ ար դի ա կան են դառ ն� մ եր կ�  հիմն  ա հարց. ի նչ պես 
վե րա կանգ նել գո յ�  թյ� ն �  նե ցող բնա կա վայ րե րը, և ի նչ պես պլա նա-
վո րել նո րե րը՝ սպառ նա ցող վտանգ նե րին հա մա պա տաս խան: Բո լոր 
ե րկր նե րը պետք է հա մա գոր ծակ ցեն այս դաշ տ� մ, կա ռա վա ր�  թյ� ն-
նե րը պետք է ստեղ ծեն մե  խա նիզմն  եր և դրս ևո րեն աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման կամք,  հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն ներն �  
հան ր�  թյ�  նը ն� յն պես պետք է ա ջա կից լի նեն այս գոր ծըն թաց նե-
րին, ի սկ մաս նա վոր հատ վա ծը պատ րաստ պետք է լի նի կա տա րել 
հա մա պա տաս խան ներդ ր� մն  եր: Հարկ է ձեռ նար կել կոնկ րետ քայ-
լեր հս տակ սահ ման ված պլա նով, ի սկ քա ղաք նե րը պետք է մի  մյանց 
հետ հա մա գոր ծակ ցեն, քա նի որ բո լո րն էլ գտնվ� մ են նմա նա տիպ 
վտանգ ների սպառնալիքի տակ: Մենք ի րա վ� նք չ�  նենք ժա մա նակ  
կորց նել, քա նի որ այն կբե րի ա վե լի շատ մարդկային զոհերի և տն տե-
սա կան կորս տի: Ստամ բ�  լի փոր ձի հա մա ձայն, քա ղա քային բնա կա-
վայ րե րը պետք է ձևա փոխ վեն, սա կայն հա մայն քի բնա կիչ նե րը պետք 
է ներգ րավ ված լի նեն այդ գոր ծըն թա ց� մ: Գոր ծը մի  այն վեր ևից ներքև 
չի կա տար վ� մ, այլ նաև ներք ևից վերև»: 

Պրն. Կա դիր Տպո բի աս՝ Ստամ բ�  լի քա ղա քա պետ, «Մի ա վոր ված քա-
ղաք ներ և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե ր» (UCLG) շարժման 
նա խա գահ 
Մեջ բե ր� մ Մի ա վոր ված ազ գե րի Ընդ հա ն� ր վե հա ժո ղովի՝ «Աղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման» թե մա տիկ քն նար կ�  մի ց, փետր վար, 2011թ.

Նկար՝ UCLG

Էջ 6-ի նկա րը ձա խից ա ջ. Մար գա րե տա Վոլշտ րոմ՝ ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր քար տ�  ղա րի ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման գծով ներ կա յա ց�  ցիչ, ՄԱԱ ՆՄՌ և Դե վիդ Կեդ ման՝ Տեղական իշխան� թյ� նները հա ն� ն 
կա յ�  ն�  թյան ընկեր� թյան (ICLEI) նա խա գահ
 Մար սե լո Էբ րարդ՝ Մե խի կոյի քա ղա քա պետ և Կլի մայի փո փո խ�  թյան քա ղա քա պե տե րի հա մաշ խար հային 
խորհր դի նա խա գահ, 
Յ� ր գեն Նիմփշ՝ Բոն նի քա ղա քա պետ և Կլի մայի փո փո խ�  թյան քա ղա քա պե տե րի հա մաշ խար հային խորհր-
դի փոխ նա խա գահ, Գեր մա նի ա,
 Շեյխ Մա մա դ�  Ա բի բ�  լայ Դի եյ՝ Սեյնթ Լյ�  ի սի քա ղա քա պետ, Սե նե գալ, 
Էն րի կե Գո մե ս՝ Լա րեյ նա գա-Մալ պաի սիլ լոյի քա ղա քա պետ, Նի կա րա գ�  ա, 
Աակ Պե տեր սոն Ֆրիկ բերգ՝ Կարլշ տա դի փոխ քա ղա քա պետ, Շվե դի ա,  
Ջոի Սալ սե դա՝ Ալ բայի նա հան գա պետ, Ֆի լիպ ին ներ: 
Ա ռա ջին քա ղա քա պե տե րը, ո րոնք 2010թ. մայի սին Գեր մա նի այի Բոնն քա ղա ք� մ կա յա ցած «Դի մա կա յ� ն 
քա ղաք նե րը» թե մայով հա մա գ�  մա րի ժա մա նակ ան դա մակ ցե ցին «Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» քա-
րո զար շա վին: 



Նա խա բան

Այ սօր աշ խար հի բնակ չ�  թյան մե ծ մասն ապ ր� մ է քա ղաք նե ր� մ, �  ս տի վեր ջին ներս ա վե լի ան-
վտանգ դարձ նե լը եր կա րա ժամ կետ մար տահ րա վեր է: Քա ղաք ներն ազ գային զար գաց ման շար ժիչ 
�  ժն են, ի սկ վեր ջին նե րիս կա ռա վար ման հա մա կար գերն �  կա րո ղ�  թյ� ն նե րը շատ դի նա մի կ: Ո ղջ 
պատ մ�  թյան ըն թաց ք� մ ա ղե տա լի եր և� յթ նե րը մշ տա պես խա թա րել են քա ղա քային կյան քի բնա-
կա նոն ըն թաց քը: Հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րը (Հ ՎԵ) և փոփոխվող կլի-
ման, ե րկ րա շար ժե րը և մար դա ծին վտան գա վոր եր և� յթ նե րից ա ռա ջա ցած ար տա կարգ ի րա վի ճակ-
նե րը գնա լով ա վե լի մե ծ ազ դե ց�  թյ� ն են �  նե ն� մ մարդ կանց կեն սա գոր ծ�  նե �  թյան և քա ղաք նե րի 
զար գաց ման ըն թաց քի վրա: 

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմի նների ղե կա վար նե րի հա մար նա խա տես ված ս� յն ձեռ-

նար կը քա ղա քա պե տե րին, մարզ պետ նե րին, հա մայն քա պե տե րին և այ լոց տրա մադ ր� մ է ա ղետ նե-
րի ռիս կի կա ռա վար ման ը նդ հա ն� ր հենք և այն պի սի գոր ծե լա կեր պի և գոր ծիք նե րի ամ բող ջ�  թյ� ն, 
ո րը հա ջո ղ�  թյամբ ար դեն ի սկ կի րառ վ� մ է տար բեր քա ղաք նե ր� մ՝ նշ ված նպա տա կի ի րա կանց-
ման հա մար: Ձեռ նար կ� մ ներ կա յաց ված են հետ ևյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը. ին չ� ՞ է ռիս կի 
նվա զե ց� մն  ան հրա ժեշտ, ինչ պի սի՞ ռազ մա վա ր�  թյ� ն  �  մի  ջո ցա ռ� մն  եր են ան հրա ժեշտ,  ինչ պե՞ս 
է ան հրա ժեշտ այն ի րա կա նաց նել: 

 Մեծ և փոքր քա ղաք նե րը և քա ղա քա պե տա րան նե րը տար բեր են ի րենց մե ծ� թյամբ, սո ցի ա լա կան, 
տն տե սա կան և մշա կ�  թային �  ղղ վա ծ�  թյամբ, և, ի հար կե, ռիս կի ազ դե ց�  թյան աս տի ճա նով, ին չը 
են թադ ր� մ է, ո ր ն րան ցից յ�  րա քան չյ�  րը խն դի րը յ�  րո վի և այլ կերպ կդի տար կի: 

 Գա ղա փա րը հետ ևյալն է. կա յ� ն զար գա ց� մն  ա պա հո վե լ�  հա մար դի մա կա յ�  ն�  թյ�  նը և ա ղետ նե-
րի ռիս կի նվա զե ց�  մը պետք է լի նեն քա ղա քի պլա նա վոր ման և ռազ մա վա ր�  թյան  ան բա ժան մա սը: 
Վեր ջի նիս ի րա կա նաց ման հա մար հար կա վոր են ա մ� ր հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  եր �  լայ-
նա ծա վալ, ակ տիվ մաս նակ ց�  թյ� ն: Քա րո զար շա վի գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն նե րի և ս� յն ձեռ նար կ� մ 
բերված տե ղե կատվ�  թյան կի րա ռ�  մը կա ջակ ցի քա ղաք նե րին և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րին փո խա նա կել գի տե լի քներ, ստա նալ տե ղե կատ վ�  թյ� ն, մշա կել և կի րա ռել աշ խա-
տանք նե րի ար դյ�  նա վետ ի րա կա նաց ման հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ ներ և ար ձա նագ րել ձեռք-
բե ր� մն  երն �  ա ռա ջըն թա ցը: 

Օգ տա գոր ծե լով այս հնա րա վո ր�  թյ�  նը, շնոր հա կա լ�  թյ� ն ե նք հայտ ն� մ բո լոր նրանց, ով քեր ներ-
կա յ� մ ը նդ գրկ ված են «դի մա կա յ� ն քա ղաք նե րի շարժ ման» գոր ծըն թա ց� մ, և մե նք քա ջա լե ր� մ և 
ող ջ�  ն� մ ե նք ա վե լի մե ծ թվով գոր ծըն կեր նե րի ներգ րա վ� մն  �  հա մա գոր ծակ ց�  թյ�  նը մե զ հետ: 
Ե րախ տի քի խոսքն՝ �  ղղ ված ս� յն ձեռ նար կի մշակ մա նը մաս նակ ց�  թյ� ն ց�  ցա բե րած մաս նա գետ-
նե րին, ով քեր տրա մադ րել են ի րենց գի տե լի քները, փոր ձը և ներ են դրել ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ՝ 
ներ կա յաց ված է Հա վել ված ներ բաժ նից ա ռաջ: 

 ՄԱԱ ՆՄՌ-ն հայ ց� մ է Ձեր կար ծի քը բո վան դա կ�  թյան, օ րի նակ նե րի և ձևա չա փի վե րա բե րյալ՝ հե-
տա գա հրա տա րա կ� մն  ե րը բա րե լա վե լ�  նպա տա կով: 

 Դե վիդ Կեդ ման՝
 Վան կ�  վե րի փոխ քա ղա քա պետ և Տեղական 
իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան ընկեր� թյան 
(ICLEI) նա խա գահ, ո րը հյ�  րըն կա լեց 2010թ. մայի սին 
կա յա ցած Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն քա րո-
զար շա վի մե կ նար կը

 Մար գա րե տա Վոլշտ րոմ՝
 ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր քար տ�  ղա րի ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման գծով հատ� կ ներ կա յա ց�  ցիչ, ՄԱԱ ՆՄՌ 



6 Դարձնենք քաղաքները դիմակայ� ն.  իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է

«Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-

զե ց�  մը ներդ ր� մ է, այլ ոչ 

թե ծախս: Այն մե  ծաց ն� մ է 

բիզ նես ե կա մ� տ նե րը: Ալ-

բա յ� մ մե ծ ներդ ր� մն  եր են 

կա տար վել, ն� յ նիսկ թայ-

ֆ� ն նե րից և հրա բ խային 

ժայթ ք� մն  ե րից հե տո: Կլի-

մայի փո փո խ�  թյան հար-

մար վո ղա կա ն�  թյ�  նը և 

ռիս կի նվա զե ց�  մը թ� յլ են 

տա լիս ա պա հո վել զար գաց-

ման կա յ� ն ըն թաց քը ա ղետ-

նե րին հա մըն թաց, քա նի որ 

վեր ջին ներս չեն խա թա ր� մ 

մարդ կանց կյան քի բնա կա-

նոն ըն թաց քը, ե րբ տե ղա-

 կան իշ խա ն�  թյ�  նը ա ղետ-

նե րի կա ռա վար ման պա-

 տաս խա նատ վ�  թյ� նն իր 

վրա է վերց ն� մ»:

Ջոի Սալ սե դա, Ալ բայի նա հան գա-
պետ, Ֆի լիպ ին ներ 
Ա ռա ջին չեմ պի ոն, Քա ղաք նե րը դի մա-
կա յ� ն դարձ նե լ�  քա րո զար շավ

Ն
կա

րը
՝ U

N
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D
R

Նե րա ծ�  թյ� ն

 Ձեռ նար կի նպա տա կը

 Ս� յն ձեռ նար կը նա խա տես ված է տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րի, ղե կա վար նե րի և քա ղա քա կա ն�  թյ� ն մշա կող-
նե րի հա մար՝ նպա տակ �  նե նա լով ա ջակ ցել ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման և դի մա կա յ�  ն�  թյան բարձ րաց ման մի  ջո ցա ռ� մ-
նե րի ի րա գործ ման ըն թաց ք� մ հան րային քա ղա քա կա ն�  թյան, 
ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման և կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց մա նը: Ձեռ նար կը գործ նա կան �  ղե ց� յց է: Այն հնա-
րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս հաս կա նալ և ի րա գոր ծել « Քա ղաք նե րը դի-
մա կա յ� ն դարձ նե լ�  տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները», ո րոնք ներ-
կա յաց ված են « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն. իմ քա ղա քը 
պատ րաստ վ� մ է» գլոբալ շարժ ման ծրագ ր� մ: 

 Ձեռ նար կը մշակ վել է քա րո զար շա վի գոր ծըն կեր նե րի, մաս նա կից 
քա ղաք նե րի և տե ղա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի գի տե լի քի 
և փոր ձա ռ�  թյան հի ման վրա: Ձեռ նար կ� մ դիտարկվ� մ է տե-
ղե կատվ�  թյան , գի տե լի քների, կա րո ղ�  թյ� ն նե րի և գոր ծիք նե րի 
ա վե լի լայն հա սա նե լի �  թյան հար ցը, ո րը հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա 
ար դյ�  նա վե տո րեն կա ռա վա րել ա ղետ նե րի ռիսկն �  հիդ րոօ դերե-
վ�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րը: Ա ռանց շատ ման րա-
մաս նե լ� , այս տեղ ը նդ հա ն� ր ներ կա յաց վ� մ են այն հիմն  ա կան 
ռազ մա վա ր�  թյ� ն ներն �  մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել՝ ա ղետ նե րին դի մա կայե լ�  կա րո ղ�  թյ� ն ներ 
ստեղ ծե լ�  և կա յ� ն զար գա ց� մ ա պա հո վե լ�  հա մար: Յ�  րա քան-
չյ� ր քա ղաք և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն յ�  րո վի է 
ո րո շե լ� , թե ի նչ պես կի րա ռել նշ ված մի  ջո ցա ռ� մն  երն իր հա մա-
տեքս տ� մ և կա րո ղ�  թյ� ն նե րի շր ջա նա կ� մ, �  ս տի չկան այն պի-
սի լ�  ծ� մն  եր, ո րոնք կի րա ռե լի են բո լո րի հա մար: 

 Ձեռ նար կի հա վել ված նե ր� մ ներ կա յաց ված են ման րա մասն տե-
ղե կ�  թյ� ն ներ, այդ թվ� մ՝ հա մա պա տաս խան է լեկտ րո նային 
կայ քե րի, ռե ս� րս նե րի և գոր ծըն կեր քա ղաք նե րի օ րի նակ նե րի 
հղ� մն  եր: Է լեկտ րո նային տե ղե կատ վա կան հար թա կը, որ տեղ 
քա ղաք ներն �  տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը կա-
րող են զե տե ղել ի րենց գոր ծիք նե րը, պլան նե րը, կա նո նա կար գերն 
�  գոր ծե լա կեր պե րը, լրաց ն� մ է այս ձեռ նար կը և հա սա նե լի է քա-
րո զար շա վի է լեկտ րո նային կայ քէ ջի մի  ջո ցով հետ ևյալ հաս ցե � մ՝ 
www.unisdr.org/campaign: 

 Ձեռ նար կ� մ մե նք հղ� մ ե նք կա տա ր� մ « քա ղաք նե րին» և 
« տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին», սա կայն ներ-
կա յաց ված մտ քե րը կա րող են կի րա ռե լի լի նել նաև տար բեր մասշ-
տաբ նե րի և մա կար դակ նե րի այլ մի  ա վոր նե րի հա մար, այդ թվ� մ՝ 
տա րած քային, մար զային, քա ղա քային, հա մայն քային և գյ�  ղա-
կան մա կար դակ նե ր� մ: 



7

Բովանդակ� թյ� ն

 Քա ղա քա պե տե րը, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը և ո րո շ� մ կա յաց նող նե րը հա ճախ 
են բախ վ� մ փոքր և մի  ջին մասշ տա բի և, ա վե լի հազ վա դեպ, մե ծ մասշ տա բի ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի հետ, ո րոնք ա ռա ջա ն� մ են բնա ծին և մար դա ծին վտան գա վոր եր և� յթ նե րից: Կլի մայի 
փո փո խ�  թյ�  նը և հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րը մե  ծաց ն� մ են քա ղաք-
նե րի ա ղետ նե րի ռիս կին են թարկ վե լ�  հա վա նա կա ն�  թյ�  նը: Ա կն հայտ է նաև այն, որ ըն թա ցիկ 
զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րը ն� յն պես կա րող են ա ռա ջաց նել բնա պահ պա նա կան փո փո խ�  թյ� ն-
ներ, ո րոնք հաշ վի չառ նե լ�  և հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռ� մն  եր չձեռ նար կե լ�  դեպ ք� մ ն� յն պես 
ն պաս տ� մ են ռիս կի մե  ծաց մա նը: 

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներն ա ռա ջինն են ար ձա գան ք� մ ար տա կարգ ի րա վի ճակ-
նե րին և այս գոր ծա ռ� յթն ի րա կա նաց նե լ�  հա մար հա ճախ �  նեն պար տա վո ր�  թյ� ն նե րի բա վա-
կա նին լայն շր ջա նակ � , մի աժա մա նակ, ոչ բա վա րար կա րո ղ�  թյ� ն ներ: Նրանք հա վա սա րա պես 
ա ռա ջին պա տաս խա նա տ�  ներն են, ե րբ հար ցը վե րա բե ր� մ է ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար մանն �  
նվա զեց մա նը, վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րի ստեղծ մա նը, հա տ� կ ճգ նա ժա մային կա ռա վար-
ման հա մա պա տաս խան մե  խա նիզմն  ե րի և կա ռ� յց նե րի հիմն  ադր մա նը:

Հաշ վի առ նե լով այս ա մե  նը և նպա տակ հե տապն դե լով նշ ված դժ վա ր�  թյ� ն նե րը հաղ թա հա րե լ�  
հա մար զար գաց նել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կա րո ղ�  թյ� ն նե րը՝ ան հրա ժեշտ 
է վե րա նայել վեր ջին նե րիս ման դա տը, պար տա կա ն�  թյ� ն ներն �  ի րա վ� նք նե րը, ի նչ պես նաև հա-
մա պա տաս խան  մի  ջոց նե րի հատ կաց ման հար ցը: 

Ճա պո նի այի Քո բե քա ղա քը, ո րն �  նի 1.5 մի  լի ոն բնակ չ�  թյ� ն, մե ծ կո ր� ստ ներ կրեց 1985 թվա կա նի 
հ� ն վա րին տե ղի �  նե ցած Մեծ Հան շին-ա վա ջի ե րկ րա շար ժի պատ ճա ռով (7.2 Ռիխ տե րի սանդ ղա կով): 
Ար դյ� ն ք� մ, խա թար վեց տա րա ծաշր ջա նի ա մե  նաակ տիվ նա վա հան գիստ նե րից մե  կի գոր ծ�  նե �  թյ�  նը: 
Վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներն �  ղղ ված է ին ա վե լի ան վտանգ քա ղաք ստեղ ծե լ� ն, որ տեղ բարդ են-
թա կա ռ� ց վածք նե րի �  ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի մա տ� ց ման հա մա կար գե րի զար գաց մա նը հա մըն թաց հզո րա-
ն� մ է հա սա րա կ�  թյան մաս նակ ց�  թյ�  նը, կր թ�  թյ�  նը և հա մայն քային հա մա գոր ծակ ց�  թյ�  նը: 

Նկարը՝ UNISDR

= աղետների ռիսկ
վտանգ x խոցելի� թյ� ն x սպառնալիք

աղետներին դիամակայել�  կարող� թյ� ն

*

* Այս բանաձևը հաշվարկման համար չի կարելի օգտագործել, այն աղետների ռիսկի որակական նկարագիրն է:
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 Հաս կա նա լ�  հա մար, որ ա ղետ նե րը «բ նա կան չեն լի ն� մ», պետք է հասկանալ ռիս կի տար րե րը: 
Ռիս կը բաղ կա ցած է վտան գա վոր եր և� յ թից (օ րի նակ՝ ցիկ լոն, ե րկ րա շարժ, ջր հե ղեղ կամ հր դեհ), 
ո րը ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կա յ�  թյան դեպ ք� մ, կա րող է դառ նալ սպառ նա լիք տվյալ տա րած-
ք� մ գտն վող մարդ կանց և ակ տիվն  ե րի հա մար: Ռիս կի մյ� ս տար րը խո ցե լի �  թյ� նն է, ե րբ տվյալ 
հա մա կար գը (հա մայնք, քա ղաք, պե տ�  թյ� ն) լի ար ժեք պատ րաստ չէ կամ չ�  նի ի րեն սպառ նա-
ցող վտան գա վոր եր և� յ թին դի մա կայե լ�  հա մա պա տաս խան կա րո ղ�  թյ� ն ներ և փաս տա ցի ո րեն 
վտանգ ված է վեր ջի նիս ծագ ման դեպ ք� մ (օ րի նակ՝ սեյս մավ տանգ տա րած ք� մ ոչ սեյս մա կա յ� ն 
շեն քե րի առ կա յ�  թյ�  նը, ո րոնք ե րկ րա շար ժի ո րո շա կի �  ժգ ն�  թյան դեպ ք� մ կա րող են փլ� զ վել՝ 
պատ ճառ դառ նա լով մարդ կային զո հե րի և նյ�  թա կան կորս տի): Այս տար րե րը հաս տա տ� ն չեն և 
կա րող են փո փոխ վել, ե թե կա րո ղա նանք զար գաց նել ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար մանն �  ղղ ված 
հաստատ� թենական և մաս նա գի տա կան կա րո ղ�  թյ� ն նե ր: Պետք է գի տակ ցել, որ ոչ հաշ վեն կատ 
զար գա ց�  մը կա րող է մե  ծաց նել խո ցե լի �  թյ�  նը և պատ ճառ դառ նալ նաև վտան գի ծագ ման հա մար՝ 
մե  ծաց նե լով ռիս կը տվյալ տա րած ք� մ: 

Ին չո՞ւ են քա ղաք նե րը են թակա ռիսկի

 Ռիս կի գոր ծոն նե րը քա ղա քային մի  ջա վայ ր� մ 

 Քա ղաք ներն �  քա ղա քային տա րածք նե րը փոխ կա պակց ված գոր ծա ռ� յթ նե րի և ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի 
խիտ և, մի աժա մա նակ, բարդ հա մա կար գեր են: Որ պես այդ պի սին, դրանք բախ վ� մ են մի  շարք 
խն դիր նե րի հետ, ո րոնցով էլ պայ մա նա վո րված է ա ղետ նե րի ռիս կը տվյալ տա րած ք� մ: Այս 
խն դիր նե րից յ�  րա քան չյ�  րը դիտարկել�  համար, որ պես ը նդ հա ն� ր տես լա կա նի մի  մաս, կա րող 
են մշակ վել ռազ մա վա ր�  թյ� ն ներ և քա ղա քա կա ն�  թյ� ն ներ՝ բո լոր մե ծ� թյան քա ղաք ներն ա վե լի 
դի մա կա յ� ն և բնա կ�  թյան հա մար ան վտանգ դարձ նե լ�  հա մար: 
Ա մե  նաէ ա կան ռիս կի գոր ծոն նե րից ե ն.

•  Քա ղաք նե ր� մ ա ճող բնակ չ�  թյ�  նը և խտ�  թյ�  նը, բնա կա վայ րե րի ա վե լա ց�  մը ա փա մե րձ տա-
րածք նե ր� մ, գե տե րի ա վա զան նե ր� մ, ան կա յ� ն լան ջե ր� մ և ա ղե տավ տանգ տա րածք նե ր� մ: 

• Մի ջոց նե րի և կա րո ղ�  թյ� ն նե րի կենտ րո նա ց� մը ազ գային մա կար դա կ� մ, ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման և ար ձա գանք ման հա մար ոչ հս տակ ի րա վա ս�  թյ� ն ները և պար տա կա ն�  թյ� ն-
ները տե ղա կան մա կար դա կ� մ, ի նչ պես նաև հար կա բյ�  ջե տային,  մարդ կային և մաս նա գի տա-
կան ռե ս� րս նե րի ան բա վա րար մա կար դակը տե ղա կան կա ռա վար ման ո լոր տ� մ:

• Ոչ ար դյ�  նա վետ կա ռա վա ր� մը տե ղա կան մա կար դա կ� մ, ի նչ պես նաև պլա նա վոր ման և քա-
ղա քային կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե ր� մ տե ղա կան շա հագր գիռ կող մե  րի ան բա վա րար մաս-
նակ ց�  թյ� նը: 

• Ջ րային ռե ս� րս նե րի ան հա մա պա տաս խան կա ռա վա ր� մը, ան բա վա րար ջրա հե ռաց ման և 
դրե նա ժային հա մա կար գերը, ան բա վա րար կամ ոչ ար դյ�  նա վետ աղ բա հա ն�  թյ� նը, ո րոնք 
ա ռող ջա պա հա կան խն դիր նե րի, հա մա ճա րակ նե րի, հե ղե ղ� մն  ե րի և սո ղանք նե րի ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ են դառ ն� մ: 

• Է կո հա մա կար գե րի վատ թա րա ց� մը մարդ կային ան հաշ վեն կատ այն պի սի գոր ծ�  նե �  թյան ար-
դյ� ն ք� մ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ճա նա պար հային շի նա րա ր�  թյ�  նը, մթ նո լոր տի աղ տո տ�  մը, հո ղե րի 
դեգ րա դա ցի ան և բնա կան պա շար նե րի ան կա ռա վա րե լի ար դյ�  նա հա ն�  մը, ո րոնք վտան գ� մ 
են զար գաց ման գոր ծըն թա ցը՝ մի  ա ժա մա նակ մե  ծաց նե լով նաև ա ղետ նե րի ռիս կը: 

• Հ նա ցող են թա կա ռ� ց վածք նե րը, վատ կա ռ� ց ված շեն քերն �  շի ն�  թյ� ն նե րը, ո րոնք կա րող են 
փլ� զ ման պատ ճառ դառ նալ: 

• Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ոչ ար դյ�  նա վետ և թ� յլ հա մա կարգ ված կա ռա վա ր� մը, ո րը նվա-
զեց ն� մ է  ա ղետ նե րին պատ րաստ վա ծ�  թյան և ա րագ ար ձա գանք ման կա րո ղ�  թյ� ն նե րը: 

• Կ լի մայի փո փո խ�  թյան բա ցա սա կան ազ դե ց�  թյ� ն նե րը, ո րի ար դյ� ն ք� մ, կախ ված տվյալ 
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տե ղան քի յ�  րա հատ կ�  թյ� ն նե րից, հնա րա վոր է տե ղի �  նե նա ջեր մաս տի ճա նի կտ ր� կ բարձ-
րա ց� մ կամ նվա զ� մ, ի նչ պես նաև տե ղ� մն  ե րի քա նա կի և ին տեն սի վ�  թյան ա վե լա ց� մ կամ 
կր ճա տ� մ: Ար դյ� ն ք� մ, կփո փոխ վի հե ղե ղ� մն  ե րի և հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր 
եր և� յթ նե րի հետ կապ ված այլ ա ղե տա լի ի րա վի ճակ նե րի հա ճա խա կա ն�  թյ�  նը, �  ժգ ն�  թյ�  նը 
և տե ղան քը: 

 Ամ բողջ աշ խար հ� մ ա վե լա ն� մ է վտան գա վոր եր և� յթ նե րի թի վը, ինչը բա ցա սա բար է ազ դ� մ 
մարդ կանց վրա (մի  տ� մն  ե րը ներ կա յաց ված են Նկար 1-�  մ): Վեր ջին նե րիս ազ դե ց�  թյ�  նը յ�  րա-
քան չյ� ր հա մայն քի կամ քա ղա քի վրա տար բեր ձևով է ար տա հայտ վ� մ, կախ ված տվյալ տա րած-
ք� մ առ կա վտան գա վոր եր և� յթ նե րի սպառ նա լի քի մա կար դա կից և խո ցե լի �  թյան աս տի ճա նից 
(տե՛ս ա վե լին՝ Գլ� խ 2, Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 3): 

Գծապատկեր 1-�  մ պատ կեր ված են ա ղե տա լի եր և� յթ նե րը հա մընդ հա ն� ր մասշ տա բով, որ տեղ 
ներ կա յաց ված են վեր ջին նե րիս աճ ման մի  տ�  մը և փաս տա ցի ա ղետ նե րի թվա քա նա կը: Նկա ր� մ 
եր և� մ է, որ գրանց ված սեյս մի կ եր և� յթ նե րի թի վը, հա մե  մա տա բար հաս տա տ� ն է (ա մե  նա կոր ծա-
նա րա րը՝ մարդ կային կո ր� ստ նե րի ա ռ�  մով), սա կայն փո թո րիկ նե րի և ջր հե ղեղ նե րի թիվը կտ ր� կ 
ա վե լա ցել է: Աշ խար հի շատ մա սե ր� մ հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի հետ 
կապ ված ռիս կը գնա լով մե  ծա ն� մ է (տն տե սա կան վն աս նե րի ռիս կը ն� յն պես մե  ծա ցել է, թեև ա վե լի 
քիչ մահ վան դեպ քեր են գրանց վել): Հե ղե ղ� մն  ե րի, ե րաշտ նե րի, սո ղանք նե րի և տաք հո սանք նե րի 
թվա քա նակն �  �  ժգ ն�  թյ�  նը կա րող է մե ծ ազ դե ց�  թյ� ն �  նե նալ քա ղա քային հա մա կար գե րի և դի-
մա կայ ման ռազ մա վա ր�  թյ� ն նե րի վրա: Կախ ված տե ղան քից, կլի մայի փո փո խ�  թյան ար դյ� ն ք� մ 
հա վա նա կան է շատ շր ջան նե ր� մ ա վե լա նա տե ղ� մն  ե րի հա ճա խա կա ն�  թյ�  նը: Վեր ջինս են թադ-
ր� մ է փո փո խ�  թյ� ն ներ՝ հե ղե ղ� մն  ե րի մի  տ� մն  ե րի ա ռ�  մով և նպաս տ� մ է ծո վի մա կար դա կի 
կտ ր� կ բարձ րաց մա նը: 

 Հա մա ձայն Կլի մայի փո փո խ�  թյան մի ջ կա ռա վա րա կան խորհր դի (IPCC) կլի մայի փո փո խ�  թյան 

հար մար վո ղա կա ն�  թյան ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով ման հա մար հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան-
գա վո ր եր և� յթ նե րի և ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար մանն �  ղղ ված հա տ� կ հաշ վետ վ�  թյան, նշ ված 
վտան գա վոր եր և� յթ նե րը պետք է հաշ վի ա ռն վեն հո ղօգ տա գործ ման հե տա գա պլան նե ր� մ և զար-
գաց ման այլ գոր ծա ռ� յթ նե ր� մ: Ազ դե ց�  թյան մե  ծա ց�  մը՝ սպառ նա լի քի և խո ցե լի �  թյան ա ռ�  մով,  
մե  ծա պես կախ ված կլի նի մարդ կ�  թյան գոր ծ�  նե �  թյ�  նից (տե՛ս՝ Հա վել ված 3): 

Ն կար 1. Գրանց ված ա ղետ նե րի քա նա կը: 
Աղ բյ�  րը՝ EMDAT-CRED, Բրյ�  սել

Ջակարտա. քաղաքային տարածքներ� մ ջրհեղեղների 
առաջացման պատճառներից է խցանված կամ ոչ 
համապատասխան ջրատարների առկայ� թյ� նը
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Սան Ֆրան ցիս կո, Սե բ� , Ֆի լիպ ին ներ, Հյո գոյի 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի ին տեգ ր�  մը տե ղա կան 
մա կար դա կի պլա նա վոր ման գոր ծըն թաց: 

Ո՞րն է դի մա կա յ� ն քա ղա քը

Դի մա կա յ� ն քա ղա քը. 

• Այն քա ղաքն է, որ տեղ ա ղետ նե րի ռիս կը հասց-
ված է նվա զա գ� յ նի, քա նի որ բնակ չ�  թյ� նն ապ-
ր� մ է այն պի սի տնե ր� մ և թա ղա մա սե ր� մ, ո րոնք 
�  նեն կազ մա կերպ ված ծա ռա յ�  թյ� ն ներ և շի նա-
րա րա կան նոր մե  րին հա մա պա տաս խան են թա-
կա ռ� ց վածք ներ: Դի մա կա յ� ն քա ղաք նե րի  հե ղե-
ղ� մն  ե րի են թա կա հար թա վայ րե ր� մ կամ կտ ր� կ 
լան ջե րի վրա չկան կա ռ� ց ված ա նօ րի նա կան 
շի ն�  թյ� ն ներ և բնա կա վայ րեր, ո րոնց առ կա յ� -
թյ�  նը այլ քա ղաք նե րի վե րո հի շյալ վտան գա վոր 
վայ րե ր� մ հա ճախ պատ ճա ռա բան վ� մ է շի նա-
րա ր�  թյան հա մար ոչ  բա վա րար տա րածք նե րով:    

• Այն քա ղաքն է, ո րն �  նի մաս նա գի տաց ված, 
գրա գետ և հաշ վե տ�  տե ղա կան կա ռա վար ման 
մար մի ն, ո րը հոգ  է տա ն� մ կա յ� ն և ան վտանգ 
�  ր բա նի զաց ման �  ղ ղ�  թյամբ և հատ կաց ն� մ է 
ան հրա ժեշտ մի  ջոց ներ՝ ա ղետ նե րին սե փա կան � -
ժե րով դի մա կայե լ�   կա րո ղ�  թյ� ն նե րի զար գաց-
ման հա մար: 

• Այն քա ղաքն է, որ տեղ տե ղա կան իշ խա ն�  թյ� ն-
նե րը և բնակ չ�  թյ�  նը հաս կա ն� մ են գո յ�  թյ� ն 
�  նե ցող ա ղետ նե րի ռիս կե րը և տե ղա կան մա-
կար դա կ� մ ստեղ ծ� մ այդ ռիս կերն ա ռա ջաց նող 
վտան գա վոր եր և� յթ նե րի, խո ցե լի �  թյան և հնա-
րա վոր  կո ր� ստ նե րի վե րա բե րյալ ը նդ հա ն� ր �  
հա սա նե լի  տե ղե կատ վա կան բա զա, ո րը նե րա-
ռ� մ է նաև տե ղե կատ վ�  թյ� ն խո ցե լի խմ բե րի 
մա սին:  

• Այն քա ղաքն է, որ տեղ բնա կիչ ներն �  նեն հա-
մա պա տաս խան լի ա զո ր�  թյ� ն ներ տե ղա կան իշ -

խա ն�  թյ� ն նե րի հետ մաս նակ ցե լ�  ո րո շ� մն  եր կա յաց նե լ�  և  ի րենց քա ղա քի պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թաց նե րին և, որ տեղ ար ժևո ր� մ են տե ղա կան գի տե լի քը, կա րո ղ�  թյ� նն �  մի  ջոց նե րը: 

• Այն քա ղաքն է, ո րն ա ղետ նե րի հնա րա վոր ազ դե ց�  թյ�  նը կան խո րո շե լ�  և հետ ևանք նե րը մե ղ-
մե  լ�   հա մար ի րա կա նաց րել է հա մա պա տաս խան քայ լեր՝ մի  ա վո րե լով մշ տա դի տարկ ման և 
վաղ ազ դա րար ման տեխ նո լո գի ա նե րը՝ պաշտ պա նե լ�  են թա կա ռ� ց վածք նե րը, հա մայն քային 
ակ տիվն  երն �  բնա կիչ նե րին, այդ թվ� մ՝ նրանց տներն �  �  նեց ված քը, մշա կ�  թային ժա ռան-
գ�  թյ�  նը, բնա պահ պա նա կան և տն տե սա կան կա պի տա լը և կա րող է նվա զա գ� յ նի հասց նել 
ծայ րա հեղ հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան պայ ման նե րից, ե րկ րա շար ժե րից և այլ բնա ծին և մար-
դա ծին վտան գա վոր եր և� յթ նե րից ա ռա ջա ցող ֆի զի կա կան և սո ցի ա լա կան կո ր� ստ նե րը:    

• Այն քա ղաքն է, ո րն ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ կա րող է սե փա կան �  ժե րով օ պե րա-
տիվ ար ձա գան քել ստեղծ ված ի րա վի ճա կին և ի րա կա նաց նել ան հե տաձ գե լի վե րա կանգ-
նո ղա կան մի  ջո ցա ռ� մն  եր՝ �  ղղ ված  կեն սա կան կար ևոր ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի, սո ցի ա լա կան, 
հաստատ� թենական և տն տե սա կան բնա կա նոն կեն սա գոր ծ�  նե �  թյան  վե րա կանգ նմա նը:  

• Այն քա ղաքն է, ո րը գի տակ ց� մ է, որ վե րոն շյալ գոր ծա ռ� յթ նե րի մե ծ մա սի ի րա կա նա ց�  մը 
կար ևո րա գ� յն նշա նա կ�  թյ� ն �  նի ան բա րեն պաստ բնա պահ պա նա կան փո փո խ�  թյ� ն նե րի 
և ջեր մո ցային գա զե րի ար տա նե տ� մն  ե րի նվա զեց ման, ի նչ պես նաև կլի մայի փո փո խ�  թյա նը 
դի մա կայե լ�  կա րո ղ�  թյ� ն նե րի ստեղծ ման �  զար գաց ման հա մար:
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 Դի մա կա յ� ն ազ գե րի և հա մայնք նե րի ստեղծ ման 

գլոբալ օ րա կար գը և քարոզարշավը

Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրա գիր

 Հյո գոյի 2005-2015թթ. «Ազ գե րի և հա մայնք նե րի՝ ա ղետ նե րին դի մա կայե լ�  �  նա կ�  թյ� ն նե րի 
զար գա ց� մ» գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրա գի րը (ՀԳԾ) ըն դ� ն վել է 2005թ.-ին Մի ա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կեր պ�  թյան ան դամ պե տ�  թյ� ն նե րի կող մի ց և մի նչ այժմ հան դի սա ցել է �  ղղոր դիչ գոր-
ծիք ազ գային քա ղա քա կա ն�  թյան մշակ ման գոր ծըն թա ց� մ և մի  ջազ գային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի 
հա մար, ո րոնք փոր ձ� մ են է ա կա նո րեն նվա զեց նել բնա կան վտա նգ ավոր եր և� յթ նե րի  պատ ճա ռած 
կո ր� ստ նե րը: Գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի այս հա մա պար փակ ծրա գի րը դիտարկ� մ է պե տ�  թյ� ն նե րի, 
տա րա ծաշր ջա նային և մի  ջազ գային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի դե րը և կոչ է ա ն� մ քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կ�  թյա նը, գի տա կան ո լոր տին, կա մա վո րա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րին և մաս նա վոր 
հատ վա ծին մի  ա վո րե լ�  ի րենց �  ժե րը: Այն խրա խ�  ս� մ է լի ա զո ր�  թյ� ն նե րի և ռե ս� րս նե րի ա պա-
կենտ րո նա ց�  մը տե ղա կան մա կար դա կ� մ՝ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ի րա կա նաց ման հա մար: 

Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի վերջնական ար դյ� նք� մ ակնկալվ� մ է է ա կա նո րեն նվա զեց-
նել ա ղետ նե րից հնա րա վոր կո ր� ստ նե րը՝ մարդ կային կյան քի, հա մայնք նե րի և պե տ�  թյ� ն նե րի 
սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և բնա պահ պա նա կան ակ տիվն  ե րի ա ռ�  մով: ՀԳԾ հինգ ա ռաջ նա հերթ 
գոր ծո ղ�  թյ� ն ներն ե ն՝

1.  Զար գաց նել հաստատ� թենական կա րո ղ�  թյ� ն նե րը. ե րաշ խա վո րել, որ ա ղետ նե րի ռիս-
կի նվա զե ց�  մը պե տա կան և տե ղա կան նշա նա կ�  թյան գերակայ� թյ� ն է և գտնվ� մ է 
ա մ� ր հաստատ� թենական հիմ քե րի վրա:

2.  Ճա նա չել ռիս կե րը. բա ցա հայ տել, գնա հա տել և վե րահս կել ա ղետ նե րի ռիս կե րը, ի նչ պես 
նաև ամ րապն դել վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գը:

3. Զար գաց նել գի տե լիք նե րը և ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը. օգ տա գոր ծել գի տե լի քները, նո րա րա-
ր�  թյ�  նը և կր թ�  թյ�  նը՝ բո լոր մա կար դակ նե ր� մ ան վտան գ�  թյան և դի մա կայ ման մշա-
կ� յթ ձևա վո րե լ�  հա մար:

4. Ն վա զեց նել ռիս կը. նվա զեց նել հիմ քային ռիս կի գոր ծոն նե րը՝ հո ղօգ տա գործ ման պլա նա-
վոր ման, բնա պահ պա նա կան, սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նաց-
ման մի  ջո ցով: 

5. Լի նել պատ րաստ ված և պատ րաստ գոր ծե լ� . բարձ րաց նել ա ղետ նե րի ար դյ�  նա վետ ար-
ձա գանք ման պատ րաստ վա ծ�  թյ�  նը բո լոր մա կար դակ նե ր� մ: 

Կարդացեք ավելին՝ www.unisdr.org/hfa

Ð ¶ ÌÌÌ
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14 Դարձնենք քաղաքները դիմակայ� ն.  իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է

Գ ԼP Խ 1 
Ին չո՞ւ կատարել ներդր� մն եր ա ղետ նե րի ռիս կի 

նվա զեց ման ոլորտ� մ

2008թ.-ի Սի չ�  ան ե րկ րա շար ժից հե տո ի րա կա նաց վող վե րա կա ռ�  ց�  մը Չի նաս տա նի այլ հա մայնք նե րի և քա-
ղաք նե րի ա ջակ ց�  թյամբ, ո րոնք տրա մադ րե ցին տն տե սա կան, տեխ նի կա կան, հո գե բա նա կան և սո ցի ա լա կան 
ա ջակ ց�  թյ� ն: Քա ղա քային և կի սա գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե րը, են թա կա ռ� ց վածք նե րը, դպ րոց ներն �  ար դյ� -
նա բե ր�  թյ�  նը վե րա կա ռ� ց վե ցին և բաց վե ցին եր կ�  տար վա ըն թաց ք� մ, ի նչ պես Չենգ դ�  ի այս Դ�  ջի ան գյան 
կի սա քա ղա քային բնա կա վայ ր� մ: 

Ն
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րը
՝  
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15ԳԼ� Խ 1 
Ին չո՞ւ կատարել ներդր� մն եր ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ոլորտ� մ  

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և դի մա կա յ� ն�  թյան 

բարձրացման գործընթացնե ր� մ ներդ ր� մն  եր 

կա տա րե լ�  ա ռա վե լ�  թյ� ն նե րը

 Գո յ�  թյ� ն �  նեն մի  շարք պատ ճառ ներ, ո րոնց հի ման վրա քա ղա քա պե տերն �  քա ղա քա պե տա-
րան նե րը դի մա կա յ� ն քա ղաք �  նե նա լ�  հիմն  ա հար ցը պետք է դա սեն ի րենց քա ղա քա կան և կա յ� ն 
զար գաց ման ծրագ րե րի ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րի շար ք� մ:  Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մի նների (ՏԻՄ) ղե կա վար նե րի հա մար ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը կա րող է ի րա վա ս�  թյան 
ա պա հով ման ա ռ�  մով կար ևոր հնա րա վո ր�  թյ� ն հան դի սա նալ, իսկ պաշտ պան վա ծ�  թյան հար-
ցե րին �  շադ ր�  թյ� ն դարձ նե լը կբա րե լավի բնա պահ պա նա կան, սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան պայ-
ման նե րը, ի նչ պես նաև հնա րա վո ր�  թյ� ն կըն ձե ռի պայ քա րե լ�  կլի մայի փո փո խ�  թյան դեմ և, որ-
պես ար դյ� նք, հա սա րա կ�  թյա նը կըն ձե ռի բար գա վաճ և ա ռա վել ան վտանգ ապ րե լ�  պայ ման ներ՝ 
նախկինի համե մատ: 

 Ձեռք բե ր� մն  ե րը նե րա ռ� մ են. 
ՏԻՄ ղեկավար� թյան գործառ� յթների լիարժեք իրականա-

ց� մ՝

• ա վե լի մե ծ հա վատ և վս տա հ�  թյ� ն տե ղա կան մա կար դա կ� մ 
քա ղա քա կան կա ռ� յց նե րի և իշ խա ն�  թյ� ն նե րի նկատ մամբ,

• գոր ծա ռ� յթ նե րի ա պա կենտ րո նաց ման և ռե ս� րս նե րի նպա-
տա կային օգ տա գործ ման հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ, 

• հա մա պա տաս խա ն�  թյ� ն մի  ջազ գային չա փա նիշ նե րին և 
գոր ծե լա կեր պին: 

 Սո ցի ա լա կան և մարդ կային ձեռք բե ր� մն  եր՝ 

• ա ղետ նե րի կամ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ 
փրկ ված կյան քեր և նյ�  թա կան ար ժեք ներ, ի նչ պես նաև տ� -
ժած նե րի �  նյ� թական կո ր� ստ նե րի կտ ր� կ նվա զ� մ, 

• քա ղա քա ցի նե րի ակ տիվ մաս նակ ց�  թյ� ն և հա մա պա տաս-
խան հար թա կի ստեղ ծ� մ՝ տե ղա կան զար գաց ման ա պա հով-
ման հա մար, 

• հա մայն քային ակ տիվն  ե րի և մշա կ�  թային ժա ռան գ�  թյան 
պահ պա ն� մ: 

Տն տե սա կան աճ և աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծ� մ՝

•  ներդ րող նե րի հա մար ա ռա վել գրա վիչ մի  ջա վայր, ո րն ա ղետ-
նե րի դեպ ք� մ ե րաշ խա վո ր� մ է ներդ ր� մն  ե րի ան վտան գ� -
թյ�  նը և կո ր� ստ ներն �  վն աս նե րը հասց ն� մ նվա զա գ� յ նի, 
ինչն, իր հերթին, նպաս տ� մ է անվ տան գ�  թյան չա փա նիշ-
նե րին հա մա պա տաս խա նող շեն քե րի, շի ն�  թյ� ն նե րի և այլ 
սե փա կա ն�  թյան ձևե րի կա ռ� ց ման հա մար տրամադրվող 
ներդ ր� մն  ե րի աճին, 

• ա վե լի մե ծ թվով կա պի տալ ներդ ր� մն  եր են թա կա ռ� ց վածք-
նե ր� մ, նե րա ռյալ՝ շի ն�  թյ� ն նե րի ամ րա ց�  մը, վե րա կա ռ� -
ց� մն  �  վե րա նո րո գ�  մը, 

• հար կային դաշ տի բա րե լա վ� մ, գոր ծա րա ր�  թյան և ներ-
դ ր� մն  ե րի ա վե լի լայն հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ, տն տե սա կան 

« Գո յ�  թյ� ն չ�  նի այն-

պի սի եր և� յթ, ի նչ պի սին է 

«բ նա կան ա ղե տը»: Բնա-

կան վտան գա վոր եր և� յթ-

նե րը (ջր հե ղեղ ներ, ե րկ-

րա շար ժեր, սո ղանք ներ և 

փո թո րիկ ներ) ա ղետ ներ  

են դառ ն� մ մարդ կային 

և սո ցի ա լա կան խո ցե լի-

�  թյան հետևանքով, ո րը 

կա րե լի է լ� ծել վճ ռա կան 

քա ղա քա կա ն�  թյ� ն նե րի �  

գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ի րա կա-

նաց մամբ և համայնքային 

շա հագր գիռ կող մե  րի ակ-

տիվ մաս նակ ց�  թյամբ: 

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց-

ման ո լոր տ� մ կա տար ված 

ներդ ր� մն  ե րի հա մար 

զղ ջալ հար կա վոր չէ, քա նի 

որ այն պաշտ պա ն� մ է 

մարդ կային կյան քը, �  նեց-

ված քը, դպ րոց նե րը, բիզ-

նես նե րը և աշ խա տա -

տե ղե րը»: 

Չենգ դ�  ի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի
հռ չա կա գիր, Օ գոս տոս 2011թ.
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Ի րա պես մաս նակ ցային 

մո տե ց� մն  ե րը դի մա կայ ման 

մշա կ� յ թի ստեղծ ման հա մար 

հնա րա վո ր�  թյ� ն են տա լիս 

ա ռաջ քա շել նո րա րա րա կան 

համայնքային նա խա ձեռ ն� -

թյ� ն ներ: Կար ևոր գոր ծոն է 

քա ղա քային իշ խա ն�  թյ� ն-

նե րի և վերջինիս են թա կա յ� -

թյան տակ գտն վող ա ռա վել 

խո ցե լի բնա կիչ նե րի փոխ հա-

րա բե ր�  թյ� ն նե րը, որ տեղ 

առ կա խն դիր ներն �  հա մայն-

քային ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն-

նե րը պետք է լի նեն հս տակ և 

ստա նան հա մա պա տաս խան 

լ�  ծ� մ:

աճ և աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծ� մ, քա նի որ ա վե լի ան վտանգ 
�  ար դյ�  նա վետ կա ռա վար վող քա ղաք նե րն ա վե լի գրա վիչ են 
ներդ րող նե րի հա մար: 

Բ նա կ�  թյան հա մար ա վե լի բա րեն պաստ հա մայնք ներ՝ 

• հա վա սա րակշռ ված է կո հա մա կար գեր, ո րոնք խթա ն� մ 
են այն պի սի ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի զար գա ց�  մը, ի նչ պի սիք 
են՝ մա ք� ր ջրի մա տա կա րա ր�  մ, հանգս տի ա պա հո վ�  մ, 
մթ նո լոր տային ար տա նե տ� մն  ե րի նվա զե ց�  մ և այլն, 

• ար դյ�  նա վետ կր թ�  թյ� ն ան վտանգ դպ րոց նե ր� մ, ի նչ պես 
նաև բա րե լավ ված ա ռող ջա կան պայ ման ներ և բա րե կե ց� -
թյ� ն: 

Ազ գային, մի  ջազ գային փոր ձով և հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րով 

կապ ված և փոխ հա մա գոր ծակ ցող քա ղաք ներ՝ 

• ա ղետ նե րի դի մա կայ ման ո լոր տ� մ հա մա գոր ծակ ցող քա-
ղաք նե րի և գոր ծըն կեր նե րի ը նդ լայն վող ցանց, ո րոնք քա-
րո զար շա վի մի  ջո ցով կի ս� մ են ի րենց լա վա գ� յն փոր ձը, 
հա ջող ված մո դել ներն �  ձեռք բե ր� մն  ե րը, 

• գի տե լի քի ծա վա լ� ն պա շար � նեցող ա ռա վել քա ջա տե ղյակ 
և ի րա զեկ քա ղա քա ցի ներ: 

Օրինակ

 Վենետիկ. Քա ղա քի մշա կ�  թային ժա ռան գ�  թյան պահ պա ն�  մը

 Վե նե տի կի քա ղա քա պետ` Ջի որ ջի ո Օր սո նին աշ խար հի ա մե  նա մե ծ մշա կ�  թային վայ րե րից մե  կի 
պա հա պա նի ի ր դե րին շատ լ� րջ է վե րա բեր վ� մ, հետ ևա բար և այն բազ մա զան աշ խա տա տե ղե րին 
և բիզ նես նե րին, որ այն տեղ ստեղծ վ� մ են: Տա րե կան մոտ 20 մի լի ոն զբո սաշր ջիկ է այ ցե լ� մ Վե նե-
տիկ: Քա ղա քը գտն վ� մ է ծո վի մա կար դա կի վրա, և վեր ջի նիս ցան կա ցած փո փո խ�  թյ� ն քա ղա քը 
դարձ ն� մ է խո ցե լի հե ղե ղ� մն  ե րից՝ վտան գի տակ դնե լով UNESCO-ի կող մի ց պահ պան վող հա մաշ-
խար հային ստեղծագործական և մշա կ�  թային ժա ռան գ�  թյ�  նը: Թեև ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է 
թվալ, թե այս հար ցը մի  այն Վե նե տի կին է վե րա բե ր� մ, սա կայն շատ ա ռ� մն  ե րով այն կլի մայի փո-
փո խ�  թյան և, ը նդ հա ն� ր առ մամբ, ծո վի մա կար դա կի բարձ րաց ման հետ կապ ված խն դիր է: «Ո րոշ 
ա ռ�  մով, մե նք ստիպ ված է ինք հա տ� կ ջան քեր գոր ծադ րել մշա կ�  թային ժա ռան գ�  թյան պահ պան-
ման հա մար: Այդ նպա տա կի ի րա գործ ման հա մար, ՄԱԱ ՆՄՌ-ի կող մի ց մե նք ճա նաչ վե ցինք որ պես 
մո դել՝ այլ քա ղաք նե րի հա մար»,- նշեց Վե նե տի կի CORILA հե տա զո տա կան կենտ րո նի տնօ րեն և 
ՄԱԱ ՆՄՌ « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» քա րո զար շա վի հա մա կար գող` Պի եր պաո լո Կամ-
պոստ րի նին: CORILA-ն հա մա կար գ� մ է Վե նե տի կի ծո վա ծո ցի հետ կապ ված գի տա հե տա զո տա կան 
աշխատանքները, ո րը եր կար տա րի ներ ե ղել է գի տա կան և հան րային քա ղա քա կա ն�  թյամբ զբաղ վող 
եր կ�  հա մայնք նե րի վե ճի ա ռար կա: Պրն. Կամ պոստ րի նին նշ� մ է, որ քա րո զար շա վի ար դյ� ն ք� մ 
այս եր կ�  հա մայնք նե րի մի ջև ե րկ խո ս�  թյ� նն ը նդ լայն վել է՝ հնա րա վո ր�  թյ� ն տա լով հե տա զո տ� -
թյան ար դյ� նք նե րը տրա մադ րել այլ քա ղաք նե րի: Ա լիք ներն ար գե լա փա կող շար ժա կան պատ նե-
շը կգոր ծարկ վի 2014 թվա կա նին, ո րը Վե նե տիկ քա ղա քը կա յ� ն և «ջր հե ղեղ նե րից զերծ» պահե-
լ�  նպա տա կով ստեղծ ված մի  շարք կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի ար դյ� նք է: 
Ա վե լին կա րող եք կար դալ http://www.corila.it/ENCorila.asp կայ քէ ջ� մ: 



17ԳԼ� Խ 1 
Ին չո՞ւ կատարել ներդր� մն եր ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ոլորտ� մ  

 Սան Ֆրան ցիս կո, Կա լի ֆոր նի ա. Դի մա կա յ�  ն�  թյան ա նի վը 

Ար տա քի նից « դի մա կա յ�  ն�  թյան» նպա տա կը, հա մընդ հա ն� ր առ մամբ, ըն դ� ն վ� մ է որ պես ի դե ալ՝ 
ան հա տի, կազ մա կեր պ�  թյան և հա մայն քի մա կար դա կով: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով քա-
ղա քի բարդ կա ռ� ց ված քը և բազ մաբ ն� յթ շա հագր գիռ կող մե  րին, դժ վար կլի նի դի մա կա յ�  ն�  թյան 
բարձ րաց ման հնա րա վո ր�  թյ�  նը ձևա կեր պել այն պես, որ հա մա հ� նչ լի նի բո լոր դե րա կա տար նե-
րի ըն թա ցիկ ա ռա քե լ�  թյանն �  նպա տակ նե րին: Սան Ֆրան ցիս կո յ� մ (Կա լի ֆոր նի ա) կի րառ վ� մ է 
« Դի մա կայ � ն� թյան ա նի վը», ո րն իր �  թ գոր ծառ նա կան բնա գա վառ նե րով կա ռա վա ր�  թյան ներ քին 
և ար տա քին գոր ծըն կեր նե րին ց� յց է տա լիս, թե ի նչ պես ի րենց կազ մա կեր պ�  թյան ա ռա քե լ�  թյ�  նը 
կա րող է կապ ված լի նել այլ շա հագր գիռ կող մե  րի հետ, ո րոնք, թեև, աշ խա տ� մ են մի մյանցից շատ 
տար բեր վող բնա գա վա ռներ� մ (այ սինքն՝ գոր ծա կա լ�  թյ� ն ներ, ո րոնք աշխատ� մ են ամրապնդել  
ֆի նան սա կան ան կա խ�  թյ�  նը աղ քատ հա մայնք նե ր� մ և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վա րիչ-
ներ, ո րոնք զբաղվ� մ են ա ղետ նե րին պատ րաստ վա ծ�  թյան իրազեկման հարցերով): 
Լրա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար տե՛ս http://resilientSF.org կայ քէ ջ� մ: 

Գծապատկեր 2. 
Դի մա կա յ�  ն�  թյան ա նի վը

Տնտես� թյ� ն

Շրջակա

մի ջավայր

Ենթակառ� ցվածքներ

Առողջապահ� թյ� նԱղետներ

Կրթ� թյ� ն

Մշակ� յթ

Շրջակա մի ջավայր
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Դի մա կա յ� ն� թյան բարձ րաց ման ո լոր տ� մ 

կա տար ված ներդ ր�  մը հնա րա վո ր�  թյան ստեղ ծ� մ է 

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հար ցին հե տա մ� տ չլի նե լը կա րող է հան գեց նել տն տե ս�  թյան և է կո-
հա մա կար գե րի լ� րջ վն ա սի, ի նչ պես նաև բնակ չ�  թյան �  ներդ րող նե րի վս տա հ�  թյան կորս տի: 
Հա ճա խա կի տե ղի �  նե ցող փոքր և մի  ջին ազ դե ց�  թյամբ պա տա հար նե րը և ոչ հա ճա խա կի տե ղի 
�  նե ցող �  ժ գին, ա վե րիչ եր և� յթ նե րը կա րող են լր ջո րեն խա թա րել հա մայնք նե րի բնա կա նոն կեն սա-
գոր ծ�  նե �  թյ�  նը (հա մա կար գե ր, ո րոնց մի  ջո ցով ի րա կա նաց վ� մ են սնն դի ար տադ ր�  թյ�  նը, ջրի 
մա տա կա րա ր�  մը, բ� ժս պա սար կ�  մը, տրանս պոր տային ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը, աղ բա հա ն�  թյ�  նը և 
հա ղոր դակ ց�  թյ� նը) ի նչ պես տեղեր� մ, այն պես էլ ամ բողջ աշ խար հի հետ: Գոր ծա րար նե րը և մաս-
նա վոր ներդ րող նե րը կա րող են հե ռա նալ այն քա ղաք նե րից, որ տեղ ան տար բե ր�  թյ� ն են ց�  ցա բե-
ր� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հար ցին: 
Ա ղե տնե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը պետք է դառ նա համայնքի զար գաց ման ան բա ժա նե լի մա սը, ո րը
կն պաս տի նաև վե րաց նե լ�  այն թյ� ր մո տե ց�  մը, ե րբ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման հա մար 
հատ կաց վող բյ�  ջեն հա մե  մա տ�  թյան մե ջ է դր վ� մ այլ ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րի հետ և ան տես-
վ� մ՝ պատ ճա ռա բան վե լով առ կա մի  ջոց նե րի սղ�  թյամբ: Ա ղետ նե րի ռիս կի ամ բող ջա կան կա ռա-
վա ր� մն  ա վե լի ար դյ�  նա վետ է, ե րբ մի  շարք շա հագր գիռ կող մե  րի կա րիք ներն �  ա ռաջ նա հեր թ� -
թյ� ն նե րը դիտարկվ� մ են մի աժամանակ: Ը նդ հա ն� ր առ մամբ, փաս տարկ ներն ա վե լի հա մո զիչ են, 
ե րբ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա ր�  մը բա ցա հայ տո րեն նպաս տ� մ է տն տե ս�  թյան և բա րե կե ց�  թյան 
զար գաց մա նը: Օ րի նակ՝ 

• Լավ նա խագծ ված և համակարգված ջրա հե ռաց ման ճա նա պարհ նե րը, ո րոնք սո ղանք ներ կամ 
հե ղե ղ� մն  եր չեն ա ռա ջաց ն� մ, կա պա հո վեն ապ րանք նե րի և մարդ կանց ան խա փան տե ղա փո-
խ�  մը երկար տարիներ: 

• Անվ տանգ դպ րոց ներն �  հի վան դա նոց նե րը կա պա հո վեն ե րե խա նե րի, հի վանդ նե րի, �  ս�  ցիչ-
նե րի և ա ռող ջա պա հ�  թյան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րի ան վտան գ�  թյ�  նը: 

Քաղաքական-հաստատ� թենական

Խթանել աղետների ռիսկի նվազեցման 
մի ջգերատեսչական համակարգ� մը և 
առաջնորդ� մը 

Ստեղծել հաստատ� թենական 
կարող� թյ� ններ և հատկացնել մի ջոցներ

Կանոնակարգել քաղաքային և 
տեղական զարգաց� մը

Տնտեսական

Տարբերակել տեղական տնտեսա-
կան գործ� նե� թյ� նը և իրակա-

նացնել աղքատ� թյան կրճատման 
մի ջոցառ� մն եր 

Պլանավորել բիզնեսի կայ� ն� թյ� նը՝ աղետի 
դեպք� մ ընդհատ� մն երից խ� սափել�  համար

Ներդնել խրախ� սման մի ջոցներ և տ� յժեր՝ դիմակայ-
ման բարձրացման և անվտանգ� թյան չափանիշների 

համապատասխան� թյան բարելավման համար

Սոցիալական

Բոլորի համար ապահովել հիմն ական ծառայ� թյ� նների 
և հետաղետային մի ջոցառ� մն երի հասանելի� թյ� նը 

Հատկացնել անվտանգ տարածքներ բոլոր 
ռազմավարական մի ջոցառ� մն երի և 

բնակարանաշին� թյան համար

Խրախ� սել բազմոլորտ մասնակց� թ-
յ� նը բոլոր փ� լեր� մ և հզորացնել 

սոցիալական մի � թյ� նների �  
կապերի ստեղծ� մը

Դիմակայ� ն� թյ� ն 

և կայ� ն զարգաց� մ Բնապահպանական

Պահպանել, վերականգնել և ամրացնել 
էկոհամակարգերը, ջրբաժանները, 
անկայ� ն լանջերը և ափամե րձ 
տարածքները

Ներգրավվել էկոհամակարգերի վրա 
հիմն ված ռիսկի կառավարման մե ջ 

Ստանձնել աղտոտման կրճատ� մը, բարելավել 
աղբահան� թյան կառավար� մը և նվազեցնել 
ջերմոցային գազերի արտանետ� մն երը

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը բնա պահ պա նա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան ո լորտ նե րի կա յ� ն 
զար գաց ման գործընթացների մի  մասն է �  գրա վա կա նը: Գծապատկեր 3-�  մ ներ կա յաց ված է ս� յն ձեռ նար կ� մ 
քն նարկ վող ո րոշ հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի կա նո նակարգ մա նը նպաս տած ձեռք բե ր� մն  եր: 
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Ին չո՞ւ կատարել ներդր� մն եր ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ոլորտ� մ  

 Քա ղա քա կա ն�  թյան �  ղ ղ�  թյ� ն նե րը

 Հիմն  վե լով ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ ներդ ր� մն  ե րի կա տար ման ա ռա վե լ�  թյ� ն նե-
րի վրա՝ քա ղա քա պե տերն �  քա ղա քա պե տա րան նե րը կա րող են նաև դի տար կել ա ղետ նե րի ռիս-
կի նվա զե ց� մը, որպես ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն սահ մա նե լ�  աս տի ճա նա կան մո տե ց�  մ՝ նպաս տե լով 
կան խար գել ման և ան վտան գ�  թյան ա պա հով ման նոր, այլընտրանքային օ րա կար գե րի ի րա կա-
նաց մա նը (ի նչ պի սիք են՝ ճա նա պար հային ան վտան գ�  թյ�  նը, քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գ�  թյ� -
նը, ջրային ռե ս� րս նե րի կա ռա վա ր�  մը կամ կլի մայի փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյ�  նը): 
Քաղաքական� թյան վարման ա ռ�  մով, կան խար գել ման �  ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ կատարվող 
ներդ ր� մն  ե րը եր կա րա ժամ կետ և ան տե սա նե լի են: Այս տեղ է ա կա նը ոչ թե ռիս կի նվա զեց ման և ար-
ձա գանք ման կա րո ղ�  թյ� ն նե րի մի ջև ը նտ ր�  թյ� նն է, այլ այդ եր կ�  սի փոխ կա պակց վա ծ�  թյ�  նը: 
 Ռիս կի նվա զեց մանն �  դի մա կայ � ն� թյան ամ րապնդ մանն �  ղղ ված քա ղա քա կա ն�  թյ� ն մշա կե լիս 
կա րող են օգ տա կար լի նել հետ ևյալ դր� յթները. 

• Ըն դ�  նել ո րո շ� մ, հա մա ձայն ո րի ձեր քա ղա քը կդառ նա «Դի մա կա յ� ն քա ղաք»՝ ստանձ նե լով 
ա ղետ նե րի ռիս կի, ի նչ պես նաև կլի մայի փո փո խ�  թյան ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե րը: 

• Ա պա կենտ րո նաց նել լի ա զո ր�  թյ� ն ներն �  պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը կա ռա վա րման մարմն ի 
տար բեր վար չ�  թյ� ն նե րի և ստո րա բա ժա ն� մն  ե րի մի ջև: 

• Ի րա կա նաց նել ռիս կի �  ս� մն  ա սի ր� մ և գնա հա տ� մ՝ ին տեգ րե լով վերջ նա կան ար դյ� նք նե րը 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ծրագ րե ր� մ, քա ղա քային զար գաց ման նա խագ ծե ր� մ �  պլան-
նե ր� մ: 

• Բարձ րաց նել ի րա զեկ վա ծ�  թյան մա կար դա կը՝ օգ տա գոր ծե լով և՛ գի տա կան, և՛ տե ղա կան գի-
տե լի քներն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե ր� մ: Ա պա հո վել տե ղա կան մա կար դա-
կ� մ կա րո ղ�  թյ� ն նե րի կար ևո ր�  մը, զար գա ց� մն  �  արժ ևո ր�  մը: 

• Քա ղաք նե րն էլ ավելի դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  նպա տա կով ակ տի վո րեն մաս նակ ցել ազ գային, 
տա րա ծաշր ջա նային և մի  ջազ գային զար գա ց� մն  ե րին �  գո րծըն թաց նե րին՝ փոխանակելով 
սե փա կան փոր ձը՝ մի աժա մա նակ տե ղայ նաց նե լով մյ� սներինը, և մի անալ «Դարձնենք քա-
ղաքները դիմակայ� ն. իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է» քարոզարշավին: 

Օրինակ

Կիտո. Անվ տան գ�  թյան ին տեգր ված մո տե ց�  մը

Էկ վա դո րի մայ րա քա ղաք Կի տոյի բնակ չ�  թյա նը սպառ ն� մ են մի  շարք ե րկ րա բա նա կան և հիդ րո-
օ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ ներ: Ա վե լին, ս պառ նա ցող վտանգ նե րի մա սին գի տե լի-
քների և ի րա զեկ վա ծ�  թյան բա ցա կա յ�  թյան պատ ճա ռով քա ղա քի զար գա ց� մն  ընթացել է ոչ ար-
դյ�  նա վետ, քանի որ հաշ վի չեն առ նվե լ ան վտան գ�  թյան նոր մե  րը: Այս ի րա կա ն�  թյ�  նը փո խե լ�  
հա մար, Կի տոն որդեգր� մ է հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա ն�  թյ� ն, ո րով ս տանձ ն� մ է ան վտան-
գ�  թյան ին տեգր ված մո տե ց� մ՝ ան դրա դառ նա լով ի րա վի ճա կային ռիս կե րին, ճա նա պար հային ան-
վտան գ�  թյա նը և բնա ծին �  մար դա ծին վտանգ նե րին: Ռիս կի նվա զեց ման տեսանկյ� նից վե րոն շյալ 
քա ղա քա կա ն�  թյ� նը նե րա ռ� մ է՝ 

• դարձ նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը քա ղա քի պլա նա վոր ման և զար գաց ման գոր ծըն թաց նե-
րի կար ևո րա գ� յն խն դիր, 

• խ րա խ�  սել բնա ծին և մար դա ծին եր և� յթ նե րից ա ռա ջա ցած ա ղետ նե րի կան խար գել ման և 
պատ րաստ վա ծ�  թյան մշա կ� յ թի զար գա ց�  մը՝ բնակ չ�  թյան պաշտ պա ն�  թյան հա մար, 

• հիմն  ել քա ղա քային ռիս կի կա ռա վար ման հա մա կարգ՝ հա մա պա տաս խան մարդ կային, տեխ նի-
կա կան և ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րով և կա րո ղ�  թյ� ն նե րով: 

Ի րա կա նաց նե լով մի  աս նա կան քա ղա քա կա ն�  թյ� ն և աշ խա տե լով մի ջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո-
ղովն  ե րի մի  ջո ցով՝ Կի տոյի բնակ չ�  թյան ան վտան գ�  թյան հետ կապ ված բո լոր խն դիր նե րը կլ� ծ վեն: 
Լրա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար այ ցե լե՛ք http://www.quito.gov.ec կայ քէ ջը (նյ� թն առ կա է մի  այն իս պա նե րե նով):



20 Դարձնենք քաղաքները դիմակայ� ն.  իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է

Մաս նակ ցային գոր ծըն թաց նե րի խթան ման 

հ նա րա վո ր�  թյ� ն

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեցման խն դի րը բո լո րին է վե րա բե ր� մ: 
Որ պես մի  աս նա կան ջան քեր պա հան ջող նախաձեռ ն� թյ� ն, այն 
բա ցա ռիկ հնա րա վո ր�  թյ� ն է տալիս հզո րաց նե լ շա հագր գիռ 
բո լոր դե րա կա տար նե րի մաս նակ ց�  թյ�  նը: 

Այդ նախաձեռն� թյ� նը պետք է ա ռաջ նոր դեն տե ղա կան ի նք-
նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, քա նի որ նրանք լա վա գ� յնս են 
պատ կե րաց ն� մ համայնքային մա կար դա կի կա րիք նե րը: Շա-
հագր գիռ կառ� յցների կող մի ց իրականացված գնա հա տ�  մը 
կա ջակ ցի հան րային ծա ռա յ�  թյ� ն ներ մա տ�  ցող նե րին սահ-
մա նե լ�  ի րենց դե րն �  պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը (ի րենց զար-
գաց մանն � ղղված գոր ծ�  նե � թյան և վե րահս կո ղ�  թյան մե -
խա նիզմն  ե րի շր ջա նակ նե ր� մ), բա ցա հայ տել ռիսկ ա ռա ջաց նող 
գոր ծոն նե րը և ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռ� մ-
ներ՝ այդ ռիս կե րին ան դրա դառ նա լ�  հա մար: 

 Ռիս կային գո տի նե ր� մ գտն վող քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րը, 
տե ղի գոր ծա րար նե րը և այլ խմ բեր պետք է մաս նա կցեն ռիս-
կի գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րին, ի սկ առ կա գնահատման 
արդյ� նքներն �  բա ցա հայ տ� մն  ե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն 
վեր ջին նե րիս: Քա ղաք նե րը պետք է աշ խա տեն ազ գային և տե ղա-
կան հե տա զո տա կան ի նս տի տ� տ նե րի և վտան գա վոր եր և� յթ-
նե րի մշ տա դի տարկ � մ իրականացնող կազմակերպ� թյ� նների 
և կենտ րոն նե րի հետ՝ խթանելով վեր ջին նե րիս ա ջակ ցել �  
նպաս տել ան ցյա լ� մ տե ղի �  նե ցած պատ մա կան ա ղետ նե րի 
արձանագրման և �  ս� մն  ա սիր ման գոր ծըն թաց նե րին, ի նչ պես 
նաև ա պա գա յ� մ հնա րա վոր վտան գա վոր եր և� յթ նե րի և ռիս կի 
սցե նար նե րի մշակ մանն �  գնա հատ մա նը: Այս ի նս տի տ� տ նե րը 
պետք է լի նեն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թա ցը հա-
մա կար գող մե  խա նիզ մի  մի  մա սը: 

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը ն� յն պես պետք 
է հա մա կար գեն ի րենց աշ խա տանք նե րն ազ գային իշ խա ն� -
թյ� ն նե րի հետ, և հա կա ռա կը՝ ազգային քա ղա քա կա ն�  թյ� նը 
և օ րենսդ ր�  թյ�  նը պետք է հարմարեցվի տե ղա կան պայ ման-
նե րին: Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին ա ռաջ-
նոր դո ղի դեր տա լ�  հա մար ան հրա ժեշտ է ա պա կենտ րո նաց նել 
ինչպես մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նաց ման պա տաս խա նատ վ� -
թյ�  նը, այնպես էլ մի  ջոց նե րի հատ կա ց� մն  �  օգ տա գոր ծ�  մը: 
Այն դեպ ք� մ, ե րբ այս մո տե ց�  մը հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել, 
խոր հ� րդ է տր վ� մ կի րա ռել մաս նա կի մո տե ց� մ: Քա ղա քա պե-
տա րա նը պետք է լի նի ար ձա գանք ման և պա տաս խա նատ վ� -
թյան ա ռա ջին գծ� մ: 

Հա մայնք նե րի մաս նակ-

ց�  թյամբ պլա նա վո րող-

ներն ա վե լի շատ տե ղե-

կատվ�  թյ� ն են ստա ն� մ 

համայնքի ա ռանձ նա հատ-

կ�  թյ� ն նե րի և խն դիր նե րի 

վե րա բե րյալ, ո րն օգ ն� մ 

է նրանց հանձն առ նել 

հա մայն քային ա ռաջ նա-

հերթ խն դիր նե րի լ� ծ-

մա նն � ղղված հս տակ և 

�  ղ ղա կի մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի 

ի րա կա նա ցման ծրագրեր: 

Հա ջո ղ�  թյան հաս նե լ�  

հա մար տե ղա կան ի նք նա-

կա ռա վար ման մար մի ն նե-

րի ղե կա վար ներն ա ռա ջին 

հեր թին պետք է կար ևո րեն 

հա մայն քի կարիքներին 

առընչվող հիմն  ա հար ցե րը, 

այ ն�  հետև ի րա կա նաց նեն 

վեր ջի նիս ար դյ�  նա վետ 

կար գա վոր մանն �  ղղ ված 

գործ նա կան, քիչ ծախ սեր 

պա հան ջող, սա կայն 

կար ևոր մի  ջո ցա ռ� մն  եր: 
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Ին չո՞ւ կատարել ներդր� մն եր ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ոլորտ� մ  

 Նի կա րա գ�  այի ե րեք 
քա ղա քա պե տա րան ներ 
(Տե լի կա, Քե զալ գաք և 
Լա րեյ նա գա- Մալ պայ սիլ լո) 
մի  ա սին աշ խա տ� մ են ՀԿ-ի 
հետ: 

Ն
կա

րը
՝  

J. 
Va

ld
és

 

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը թի մային ձեռ նար կ� մ է 

•  Տե ղա կան ինքնակառավարման մարմի նները ս տանձ ն� մ են ա ռաջ նոր դի դերը,
ներգ րա վ� մ այլ մաս նա կից նե րի, կա նո նա կար գ� մ և վե րահս կ� մ ո ղջ գոր ծըն թա ցը: 

• Ո լորտ նե րը (կր թ�  թյ� ն, ա ռող ջա պա հ�  թյ� ն, տրանս պորտ, բնա պահ պա ն�  թյ� ն և 
այլն) ին տեգ ր� մ են ռիս կի նվա զե ց�  մը ո լոր տային զար գաց ման ծրագ րե ր� մ և դարձ-
ն� մ այն պար տա կա ն�  թյ� ն նե րի մի  մաս, նպաս տ� մ տե ղե կատվ�  թյան ձեռք բեր մա նը 
և ի րա կա նաց ն� մ հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռ� մն  եր: 

• Գի տա կան ո լորտն �  հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րն ի րա կա նաց ն� մ են ռիս կին վե րա-
բե րող հե տա զո տ�  թյ� ն ներ և տվյալ նե րի վեր լ�  ծ�  թյ� ն: 

• Քա ղա քա ցի նե րը, հա մայն քային խմ բե րը` նե րա ռյալ խո ցե լի խմ բե րը մաս նակ ց� մ են 
ռիս կի կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րին, տե ղե կ�  թյ� ն ներ ստա ն� մ և ստանձ ն� մ ան-
հա տա կան պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն: 

• Մաս նա վոր հատ վածն �  գոր ծա րար հա մայն քն իր գոր ծ�  նե �  թյ�  նը հա մա պա տաս-
խա նեց ն� մ է ան վտան գ�  թյան նոր մե  րին, նպաս տ� մ է հա մայն քային զար գաց մա նը՝ նոր 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և բիզ նե սի շա ր�  նա կա կա ն�  թյան ա պա հով մամբ: 

• Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյ�  նը և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը (հա-
մայն քա հեն, հա վատ քի վրա հիմն  ված, կա մա վո րա կան և այլն) ի րենց մաս նակ ց�  թյ� նն 
են �  նե ն� մ դի մա կա յ� ն քա ղա քի ձևա վոր ման գոր ծ� մ. կազ մա կեր պ� մ են հա մայն-
քային մի  ջո ցա ռ� մն  եր, հա մա կար գ� մ և օգ ն� մ վե րահս կել գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա նա-
ց� մն  �  մշտադիտարկ� մը: 

• Պետական կառավարման մարմի ններն �  պատ գա մա վոր նե րն աջակ ց� մ են ա պա-
կենտ րո նաց մա նը մի  ջոց նե րի հստակեցման, քա ղա քա կա ն�  թյան և բա րեն պաստ օ րենսդ-
ր�  թյան մի  ջո ցով: 

• Մի ջազ գային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը տրա մադ ր� մ են տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ-
ց�  թյ� ն, ա ջակ ց� մ կա րո ղ�  թյ� ն նե րի զար գացմա նը, հատ կաց ն� մ մի  ջոց ներ և կազ մա-
կեր պ� մ հան դի պ� մ-քն նար կ� մն  եր: 
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ՆՇP ՄՆԵՐ
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24 Դարձնենք քաղաքները դիմակայ� ն.  իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է

Պորտ-օ-Պ րենս, Հաի թի, 2010թ.: Մարդիկ մահան� մ են ոչ թե երկրաշարժից, այլ իրենց վրա փլ� զվող շենքերից:

Գ ԼP Խ 2 
Ո րո՞նք են քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  

տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները 



25ԳԼ� Խ 2 
Ո րո՞նք են քա ղաք ները դիմակայ� ն դարձ նե լ�  տաս գերակա � ղղ� թյ� ննե րը 

Այս գլ խ� մ հա կիրճ ներ կա յաց վ� մ են « Տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները», այդ թվ� մ՝ այն կար ևո րա-
գ� յն և փո խա դար ձա բար ի րա րից կախ ված քայ լե րը, որ տեղական ինքնակառավարման մարմի ն-
ների ղեկավարները կա րող են ի րա կա նաց նել քա ղաք ներն ա վե լի դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  հա-
մար: Այս տեղ նաև ներ կա յաց ված է յ�  րա քան չյ� ր � ղղ� թյան հիմն  ա վո ր�  մը՝ բա ցա հայ տե լով 
մի  ջամ տ�  թյան ռազ մա վա րա կան �  ղ ղ�  թյ� ն ներն �  հիմն  ա կան գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը: Յ�  րա քան-
չյ� ր � ղղ� թյան ներ քո ներ կա յաց ված գոր ծո ղ�  թյ� ն պետք է կազ մի  ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցի ան բա ժա նե լի մա սը և իր ազ դե ց�  թյ� նն �  նե նա քա ղա քային զար գաց-
ման պլա նա վոր ման և նա խագծ ման գոր ծըն թաց նե ր� մ: 

Քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  « Տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ների» 

գնահատման ամ փոփ ցանկը

1. Քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան ան մի  ջա-
կան մաս նակ ց�  թյամբ ստեղ ծել կազ մա կերպ չա կան և հա մա կարգ ման մե -
խա նիզմն  եր՝ բացահայտել�  և նվա զեց նե լ�  ա ղետ նե րի ռիս կը:  Համայնքային 
մակարդակ� մ ստեղ ծել հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  եր: Ա պա հո վել, որ 
տե ղա կան բո լոր հաս տա տ�  թյ� ն ներն �  կա ռ� յց նե րը հաս կա նան ի րենց դե րը 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և պատ րաստ վա ծ�  թյան ո լոր տ� մ: 

2. Ձևավորել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման բյ�  ջե և խրա խ�  սել հա մայնք նե-
րին, տների սե փա կա նա տե րե րին, ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող ըն տա նիք նե րին, 
գոր ծա րար հա մայն քին և հասարակական հատվածին ներդ ր� մն  եր կա տա րե լ՝ 
ի րենց ա ռջև ծա ռա ցած ռիս կե րը նվա զեց նե լ�  հա մար: 

3. Ա պա հո վել պար բե րա բար թար մաց վող հս տակ տվյալ ներ վտան գա վոր եր և� յթ-
նե րի և խո ցե լի �  թյան վե րա բե րյալ, ի րա կա նաց նել ռիս կի գնա հա տ� մն  եր և 
օգ տա գոր ծել դրանք՝ որ պես քա ղա քային զար գաց ման պլա նա վոր ման և ո րո-
շ� մն  ե րի կա յաց ման հիմք: Ա պա հո վել, որ վե րո հի շյալ տե ղե կատ վ�  թյ�  նը և ձեր 
քա ղա քի դի մա կայ ման պլան նե րը հա սա նե լի լի նեն հան ր�  թյա նը և ամ բող ջ� -
թյամբ քն նարկ վեն նրանց հետ: 

4. Կա տա րել ներդ ր� մն  եր և ա պա հո վել ռիս կի նվա զեց ման ա ռ�  մով կար ևոր 

այն պի սի են թա կա ռ� ց վածք նե րի ան խա փան շա հա գոր ծ�  մը, ի նչ պի սիք են՝ 
հե ղե ղա տար ներն �  դրե նա ժային հա մա կար գե րը, ո րոնք հար մա րեց ված են 
և, ը ստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, կա րող են հաղ թա հա րել կլի մայի փո փո խ�  թյան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ի րա վի ճակ նե րը: 

5. Գ նա հա տել բո լոր դպ րոց նե րի և ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի 

ան վտան գ�  թյ�  նը և, ը ստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, � ժեղացնել և բա րե լա վել այն:

6. Պար տա դիր և հետ ևո ղա կա նո րեն կի րա ռել առ կա ռիս կե րին հա մա պա տաս-

խան և ի րա տե սա կան շի նա րա րա կան նոր մե րն �  հո ղօգ տա գործ ման պլա-

նա վոր ման սկզ բ� նք նե րը: Հատկացնել ան վտանգ հո ղա տա րածք ներ ցածր 
ե կա մ� տ �  նե ցող քա ղա քա ցի նե րին, ի նչ պես նաև բարձ րաց նել �  բա րե լա վել 
գոր ծող շի նա րա րա կան նոր մե  րին չհա մա պա տաս խա նող շի ն�  թյ� ն նե րի ան-
վտան գ�  թյան մա կար դա կը: 
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7. Ա պա հո վել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն �  ղղ ված հան րակր թա կան ծրագ-

րե րի և հան ր�  թյան հա մար նա խա տես ված դա սըն թաց նե րի ի րա կա նա ց�  մը 
հա մայն քներ� մ և դպ րոց նե ր� մ: 

8. Պաշտ պա նել առ կա այն է կո հա մա կար գերն �  բնա կան պաշտ պա նա կան մի -

ջա վայ րը, ո րոնց օգ ն�  թյամբ հնա րա վոր է մե ղ մե լ կամ նվա զեց նել ջր հե ղեղ նե-
րի, փո թո րիկ նե րի և այն վտան գա վոր եր և� յթ նե րի ազ դե ց�  թյ�  նը, ո րից ձեր 
քա ղա քը խո ցե լի է: Հար մար վել կլի մայի փո փո խ�  թյա նը՝ ներդ նե լով և զար գաց-
նե լով, հա ջող ված փոր ձի վրա հիմն  ված, ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ար դյ� -
նա վետ մի  ջո ցա ռ� մն  եր: 

9. Հիմն  ել վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գեր և ստեղ ծել ճգ նա ժա մային կա ռա-

վար ման հա մա պա տաս խան կա րո ղ�  թյ� ն ներ: Բնակ չ�  թյան պատ րաստ վա-
ծ�  թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար կա նո նա վոր կեր պով կազ մա կեր-
պել և ի րա կա նաց նել հան րային �  ս� մն  ա վար ժանք ներ: 

10. Ա պա հո վել, որ ցան կա ցած ա ղե տից հե տո տ�  ժած բնակ չ�  թյան կա րիք նե րն

ա ռաջ նա հերթ լի նեն վե րա կանգն ման փ�  լ� մ: Ա ջակ ցել բնակ չ�  թյանն �  
հա մայն քային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րին՝ մշա կե լ�  և ի րա կա նաց նե լ�  ար ձա-
գանք մանն �  հետ ևանք նե րի վե րաց մանն �  ղղ ված մի  ջո ցա ռ� մն  եր՝ նե րա ռելով 
շենքերի և շի ն�  թյ� ն նե րի վե րա կա ռ�  ց� մն  �  կեն սա կան կար ևոր պայ ման նե-
րի վե րա կանգ ն�  մը: 

Տե՛ս Հա վել ված 1, որտեղ ներ կա յաց ված են Տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ններից յ�  րա քան-

չյ� րի ի րա կա նաց ման, ա ռա ջըն թա ցի գնա հատ ման և վե րահսկ ման հիմն  ա կան հար ցե րը: 
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 Գերակա � ղղ� թյ� ն 1 

Հաստատ� թենական և վար չա կան համակարգ

«Քա ղա քա ցի ա կան խմ բերի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան անմի ջական մաս նակ ց�  թյամբ 
ս տեղ ծել կազ մա կերպ չա կան և հա մա կարգ ման մե  խա նիզմն  եր՝ հաս կա նա լ�  և նվա զեց նե լ�  ա ղետ-
նե րի ռիս կը: Ստեղ ծել տե ղա կան հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  եր: Ա պա հո վել, որ հաս տա տ� -
թյ� ն նե րը հաս կա նան իրենց դերը ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և պատ րաստ վա ծ�  թյան ո լոր-
տներ� մ»: 

Ին չո՞ւ 

Ար դյ�  նա վետ գոր ծե լ�  և քա ղա քի զար գաց մանն �  ան վտան-
գ�  թյան ա պա հով մա նը նպաս տե լ� , ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի 
ռիս կի կա ռա վար ման և հնա րա վոր ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե-
րի սպառ նա լիք նե րը հաս կա նա լ�  հա մար հար կա վոր է կի րա-
ռել հա մա պար փակ մո տե ց� մ և կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե-
ր� մ ը նդ գր կել տե ղա կան իշ խա ն�  թյան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րին, 
ո րո շ� մ կա յաց նող նե րին, քա ղա քային պաշ տո նյա նե րին, գի-
տա կան աշ խա տող նե րին, գոր ծա րար հատ վա ծին և քա ղա-
քա ցի ա կան խմ բե րին: Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման փոր ձը ց� յց է տա լիս, որ հա մա պա տաս խան 
քա ղա քա կա ն�  թյան և հաստատ� թենական դաշ տի առ կա յ� -
թյ�  նը հան դի սա ն� մ է ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման և ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման հիմն  ա վոր գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ի րա կա նաց-
ման նա խա պայ մա նը: Ծրագրի իրականացման ապա կենտ րո-
նա ց�  մը նպաս տ� մ է քա ղա քի զար գաց ման հիմն  ա հար ցե րի 
լ� ծ մանն �  կա յ�  ն�  թյան ա պա հով մա նը, ե րբ այն �  ղեկց վ� մ 
է ա պա կենտ րո նաց ման գոր ծըն թաց նե րով, ռե ս� րս նե րի հատ-
կա ց� մն  ե րով, ի նչ պես նաև պլա նա վոր ման, ի րա կա նաց ման 
և մշտադիտարկման գոր ծըն թաց նե ր� մ հիմն  ա կան դե րա կա-
տար նե րի և սո ցի ա լա կան խմ բե րի ներգ րավ մամբ: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել
 Հիմն  ել կամ հզո րաց նել քա ղա քային մա կար դա կ� մ հաստա-

տ� թենական և հա մա կարգ ման կա րո ղ�  թյ� ն նե ր 

• Քա ղա քա պե տա րա ն� մ ստեղծել համապատասխան մար-
մի ն կամ հիմն  ել նպա տա կային գրա սե նյակ, ո րը կհա մա կար գի 
տար բեր վար չ�  թյ� ն նե րի և այլ դե րա կա տար նե րի գոր ծ�  նե-
�  թյ�  նը: 
• Սահ մա նել և կա նո նա վոր կեր պով վե րա նայել ներգ րավ-
ված վար չ�  թյ� ն նե րի և ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի դե րերն �  պար տա-
կա ն�  թյ� ն նե րը: Հս տա կեց նել յ�  րա քան չյ�  րի լի ա զո ր�  թյ� ն-
նե րի սահ ման նե րը: 
• Հ նա րա վո րինս վաղ փ�  լե ր� մ ներգ րա վել և խրա խ�  սել 
տար բեր դե րա կա տար նե րի, կա մա վոր նե րի, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի, գի տա կան ո լոր տի աշ խա տող նե րի, 

 Քե սոն քա ղա քի ա ղետ նե րի ռիս կի 
կա ռա վար ման կազ մա կեր պ�  թյ�  նը
 

Հա մա կար գող մարմն  ի 

(գ րա սե նյա կի) պար տա կա ն� -

թյ� ն նե րի շար ք� մ կա րող են 

լի նել ի րա զեկ ման բարձ րաց-

ման քա րո զար շավն  ե րի կազ-

մա կեր պ�  մը, ռիս կի գնա հա-

տ� մն  ե րի և ա ղետ նե րի ռիս կի 

նվա զեց ման պլա նա վոր ման 

հա մա կար գ�  մը, քա ղա քի 

զար գաց ման գոր ծըն թաց-

նե ր� մ դի մա կայ ման հար ցի 

ը նդ գրկ ման ա պա հո վ�  մը, 

մի  ջոց նե րի հայ թայթ ման 

հա մար հա մա պա տաս խան 

ռազ մա վա ր�  թյան �  ծրագ-

րե րի մշա կ�  մը և ա ռա ջըն թա-

ցին հետամ� տ լի նե լը: Ռիս կի 

նվա զեց ման պլա նա վո ր�  մը 

հնա րա վոր է դարձ ն� մ ար-

տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ և 

վե րա կանգ նո ղա կան փ�  լե-

ր� մ բո լոր դե րա կա տար նե րի 

գոր ծո ղ�  թյ� ն ներն ի րա կա-

նաց նել ա վե լի կազ մա կերպ-

ված և ար դյ�  նա վետ: 
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գոր ծա րար հա մայն քի, հա մայն քա հեն կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի և այ լոց մասնակց� թյ� նը Ա ՌՆ 
գոր ծըն թա ց� մ: 

Մ շա կել կամ հզո րաց նել դի մա կայ ման և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման դաշ տը կար գա վո րող 

օ րենսդ ր�  թյ�  նը

•  Բա ցա հայ տել այն բո լոր պար տա վո ր�  թյ� ն նե րը, խո չըն դոտ ներն �  կա րո ղ�  թյ� ն նե րը, ո րոնք 
պար տադր ված են քա ղա քա պետա րան նե րին առ կա քա ղա քային պլա նա վոր ման նոր մե  րի, 
օ րենք նե րի �  կա նո նա կար գող մե  խա նիզմն  ե րի մի  ջո ցով: Բա րե լա վել տե ղա կան նոր մե  րը՝ նե րա-
ռե լով դի մա կայ ման չա փա նիշ նե ր: 

• Մ շա կել և իրականացնել տեղական ինքնակառավարման մարմն ի կողմի ց ընդ� նված ո րո շ� մ-
ներ, ո րոնք նպաստ� մ են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանը բո լոր հատվածնե ր� մ (հասարակա-
կան և մաս նա վոր):

•  Վե րա նայել և թար մաց նել բնա պահ պա նա կան, շի նա րա րա կան և պլա նա վոր ման չա փա նիշ-
ներն �  տե ղա կան իշ խա ն�  թյան ո րո շ� մն  ե րը՝ ա ջակ ցե լ�  Ա ՌՆ գոր ծըն թաց նե րին, և դրանք 
ընդգրկել ռիս կի գնա հատ ման վեր ջնական �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն նե ր� մ: 

• Ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող տա րածք նե րի հա մար ա պա հո վել կա նո նա կար գե րի ո րո շա կի ճկ�  ն� -
թյ� ն, սա կայն՝ ոչ ան վտան գ�  թյան հաշ վին: 

 Հա մա կար գել քա ղա ք� մ գոր ծող ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման բո լոր ծա ռա յ� -

թյ� ն նե րը 

• Ս տեղ ծել հա մա գոր ծակ ցային ռազ մա վա ր�  թյ� ն՝ ին տեգ րե լ�  և հա մա կար գե լ�  ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե ր� մ ար ձա գանք ման, օգ ն�  թյան տրա մադր ման և վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծո-
ղ�  թյ� ն նե րի հա մար պա տաս խա նա տ�  գո յ�  թյ� ն �  նե ցող բո լոր մար մի ն նե րը, ն� յ նիսկ, ե թե 
դրանք գոր ծ� մ են տար բեր մար մի ն նե րի են թա կա յ�  թյան տակ: 

• Կի րա ռել պաշ տո նա կան կա նո նա կար գեր՝ հա մա կար գե լ�  և պահ պա նե լ�  կազ մա կեր պ�  թյ� ն-
նե րի և ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի տվյալ նե րը (հր շեջ, շտապ օգ ն�  թյան և ա ռող ջա պա հական ծա ռա-
յ�  թյ� ն ներ, ոս տի կա ն�  թյ� ն, հասարակական կազմակերպ� թյ� ններ և այլն), ը նդ լայ նե լ�  
փո խա դարձ գոր ծ�  նե �  թյ�  նը նշ ված մի  ա վոր նե րի մի ջև (լե զ� , գոր ծիք ներ, հա ղոր դակ ց� մ) և 
մշա կել հա մա պա տաս խան սցե նար ներ՝ հա մա կարգ ված �  ս� մն  ա կան վար ժանք ներ ան ցկաց-
նե լ�  հա մար: 

Ս տեղ ծել հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  եր և ցան ցեր 

• Փնտ րել և խրա խ�  սել հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  ե րի հիմն  �  մը, նմա նա տիպ կամ յ�  րա-
տե սակ ռիս կեր �  նե ցող հար ևան քա ղաք նե րի հետ հզո րաց նել հա մա գոր ծակ ց�  թյ�  նը, բա րե-
լա վել ա պա կենտ րո նաց ված գոր ծ�  նե �  թյ�  նը, կան խա տե սել ը նդ հա ն� ր տա րա ծաշր ջա նային 
ռիս կե րը և բազ մա պատ կել վեր ջին նե րիս կա ռա վար ման հա մար մի  ջոց նե րի հատ կա ց�  մը: 

• Գոր ծըն կե ր�  թյ� ն հաս տա տել տե ղա կան, ազ գային կամ մի  ջազ գային այն պի սի հա մալ սա րան-
նե րի, հասարակական կազմակերպ� թյ� ննե րի կամ գի տա տեխ նի կա կան մար մի ն նե րի հետ, 
ո րոնք կա րող են տրա մադ րել տվյալ ներ, մաս նա գի տա կան փոր ձա ռ�  թյ� ն և հե տա զո տա կան 
վեր լ�  ծ�  թյ� ն ներ: 

• Դի տար կել փոր ձի փո խա նակ ման և հա մա գոր ծակ ց�  թյան խո րաց ման ծրագ րեր այլ ե րկր նե րի 
այն քա ղաք նե րի հետ, ո րոնք �  նեն նմա նա տիպ ռիս կեր կամ մար տահ րա վեր ներ: 

• Մաս նակ ցել տա րա ծաշր ջա նային և մի  ջազ գային ֆո ր� մն  ե րի և « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի-
մա կա յ� ն» գլո բալ քա րո զար շա վին, ո րը կա ջակ ցի նոր նա խա ձեռ ն�  թյ� ն նե րի ստանձն մա նը, 
փոր ձի փո խա նակ մա նը և տե ղա կան-ազ գային-մի  ջազ գային մա կար դակ նե ր� մ հա մա գոր ծակ-
ց�  թյան ը նդ լայն մա նը: 
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Օրինակ

Ալբեյ նահանգ.  Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րման մարմի նները ռիս կի նվա զե-

ց�  մը դիտ� մ են որպես պաշ տո նա կան և մշ տա կան ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն

 Ֆի լի պին նե րի Ալ բեյ նա հան գի իշխան�  թյ�  նը 1995 թվա կա նին հիմն  եց ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա-
վար ման մշ տա կան գոր ծող գրա սե նյակ, ո րի նպա տակն է զբաղ վել թայ ֆ� ն նե րի, ջր հե ղեղ նե րի, սո-
ղանք նե րի և ե րկ րա շար ժե րի հար ցե րով: Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը դր վեց հաստատ� թենական 
հիմ քե րի վրա, ստա ցավ հա մա պա տաս խան ֆի նան սա վո ր� մ և ի րա պես նե րառ վեց տե ղա կան պլա-
նա վոր ման գոր ծըն թաց նե ր� մ և ծրագ րե ր� մ՝ հս տակ ց� յց տա լով, որ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց� -
մը կա նո նա վոր պլա նա վոր ման, կա ռա վար ման և տե ղա կան ծրագ րե րի պաշ տո նա կան և մշ տա կան 
ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� նն է: Ար դյ� ն ք� մ, ա ղետ նե րի կան խար գե լ�  մը, պատ րաստ վա ծ�  թյ�  նը և ար-
ձա գան ք�  մը ար դյ�  նա վե տո րեն համակարգվ� մ են և, բա ցի 2006 և 2011 թվա կան նե րից, վեր ջին 17 
տա րի նե րից 15-ի ըն թաց ք� մ զո հեր չեն գրանց վել: 
Լրա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար այ ցե լե՛ք http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627 (էջ 48) և http://tinyurl.
com/ck6btnb կայ քէ ջե րը:

 Բեյր� թ. Լի բա նա նի քա ղաք ներն ին տեն սիվ աշ խա տանք ներ են սկ սել՝ 

«Տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ների» ի րա կա նաց ման �  ղ ղ�  թյամբ 

Բեյ ր�  թի քա ղա քա պետ Նա դա Յա մ�  թը 2011թ.-ի մայի սին կա յա ցած Լիբանանի  Ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման եր րորդ գլո բալ պլատ ֆոր մի  նիստի ժա մա նակ նշեց. « Մենք նո ր-
ըն տիր քա ղա քա պե տա րան ե նք և մե զ ան հանգս տա ցն� մ են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հիմ-
նա հար ցե րը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով, 2010թ.-ի հոկ տեմ բե րին մե նք ան դա մագր վե ցինք « Դարձ նենք 
քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» քա րո զար շա վին: Որ պես ա ռա ջին քայլ, քա ղա քա պե տա րա նը ստանձ նեց 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նաց ման հա մար բյ�  ջե ի հատ կաց ման գոր-
ծըն թա ցը: Այդ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի թվ� մ են ռիս կի գնա հա տ�  մը, ռիս կի տվյալ նե րի բա զայի ստեղ-
ծ�  մը, Ա ՌՆ հիմն  ա կան պլա նի մշա կ�  մը, և այլն: Մենք բացահայտեցինք մե ր կա րիք նե րը և ար-
ձա նագ րե ցինք առ կա ի րա վի ճա կը՝ բա ցե րի վեր լ�  ծ�  թյ� ն ի րա կա նաց նե լ�  հա մար: Բեյ ր�  թ� մ 
ժա ռան գա բար մե զ փո խանց ված մի  քա նի տե սար ժան վայ րեր կան, ո րոնց պահ պա ն�  մը շատ կար-
ևոր է: Մենք մե ր աշ խա տանք նե րը կկա ռ�  ցենք չորս հիմն  ա կան  սյ�  նե րի վրա, ո րոնք են՝ տեխ նի կա-
կան ա ջակ ց�  թյ�  նը, ֆի նան սա կան օ ժան դա կ�  թյ�  նը, մաս նա վոր հատ վա ծի և քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կ�  թյան ներգ րա վ�  մը և ազ գային կա ռա վա ր�  թյան ա ջակ ց�  թյ�  նը: Ե թե մե նք պատ շաճ 
մի  ջոց ներ չհատ կաց նենք, ա պա ծրագ րերն ը ստ ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րի չեն դա սա կարգ վի: Դի մա-
կա յ� ն քաղաքի ստեղ ծ�  մը մի  այն քա ղա քա պե տի պար տա կա ն�  թյ�  նը չէ: Գոր ծ�  նե �  թյ�  նը պետք 
է ծա վա լել չորս մա կար դա կներ� մ, ո րոնք են՝ ազ գային և նահանգային կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, 
քա ղա քի կա ռա վար ման մարմի ններ� մ ընդգրկված քաղաքական գործիչները՝ լի նեն ը նտր ված, թե 
նշա նակ ված, և քա ղա քա պե տա րա նի վարչակազմը»: 
 Լի բա նա նի Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային պլատ ֆորմն  ա ջակ ց� մ է փոքր և մի  ջին տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին ան դա մակ ցե լ�  « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» 
քա րո զար շա վին: Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային պլատ ֆոր մը ձեռ նար կ� մ է բա զային � -
ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն ներ և ը նդ լայ ն� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն �  ղղ ված մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը 
(Նոյեմ բեր, 2011թ.):

 Հյ� սիսային Վանկ� վեր. Նո րա րա ր�  թյ�  նը և հա մայն քային 

ներգրավված� թյ� նը 

 Կա նա դայի Հյ�  սի սային Վան կ�  վե րի տա րած ք� մ ձևա վոր վել է բնա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի 
կա ռա վար ման հա տ� կ խ� մբ՝ կազմ ված �  թ հա մայնք նե րի կա մա վոր բնա կիչ նե րից: Նրանք հանձն 
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են առել տե ղե կաց նել քա ղա քա պե տա րա նին հա մայք նե րին սպառ նա ցող բնածին վտան գա վոր 
եր և� յթ նե րից բխող ռիսկի թ� յլատրելի մա կար դա կի մա սին: Փոր ձա գետ նե րը հա տ� կ խմ բին տրա-
մադ րե լ են հա մա պա տաս խան նյ�  թեր, ի սկ խ� մբն էլ, իր հեր թին, դի մե լ է հան ր�  թյա նը՝ հայ ցե լով 
նրանց ա ջակ ց�  թյ�  նը: Ար դյ� ն ք� մ, ձեռք բեր ված ա ռա ջարկ նե րը դրվել են հա մայն քային ռիս կի 
կա ռա վար ման ներ կայիս քա ղա քա կա ն�  թյան հիմք� մ: Շի նա րա ր�  թյան, ինչպես նաև շենքեր� մ և 
շին� թյ� ններ� մ  փո փո խ�  թյ� ն նե ր կատարել�  վերաբերյալ թ� յլտ վ�  թյ� ն տա լ� ց ա ռաջ �  շա դիր 
դի տարկ վ� մ են վտան գա վոր եր և� յթ ներն �  ռիս կե րը: Ռիս կը հա մե  մատ վ� մ է ռիս կի թ� յլատրելի 
մակարդակի չա փա նի շի հետ և հե տա գա յ� մ խե լա մի տ սահ ման նե ր� մ նվա զեց վ� մ է: Հա մայնքը 
համատեղ աշ խա տ� մ է բնա կիչ նե րի, մաս նա վոր ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի և հար ևան հա մայնք նե րի 
հո ղա տե րե րի հետ՝ սողանքային և անտառային հրդեհների ռիսկը նվազեցնել�  � ղղ� թյամբ: Այդ 
նպատակով իրականացվել են լանջերի ջրահեռացման համակարգերի բարելավման և հրդեհներից 
պաշտպանական տարածքների ստեղծման աշխատանքներ: 
« Հյ�  սի սային Վան կ�  վե րը Կա նա դայի բո լոր հա մայնք նե րի հա մար բարձր չա փա նիշ ներ է սահ-
մա նել և ծա ռա յ� մ է որ պես օ րի նակ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թա ց� մ քա ղա քային և 
ֆե դե րալ կա ռա վա ր�  թյ� ն նե րին խրա խ�  սե լ� , ի նչ պես նաև մաս նա վոր հատ վա ծին ներգ րա վե լ�  
համար»,- նշել է Կա նա դայի Հան րային ան վտան գ�  թյան նա խա րար՝ Վիկ Թո սը, ե րբ Հյ�  սի սային 
Վան կ�  վե րը 2011թ.-ին ստա ցավ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ�  թյան՝ Սա սա կա վայի Ա ղետ նե-
րի ռիս կի նվա զեց ման մր ցա նա կը (մր ցա նակ ստա ցան նաև Սան Ֆրան ցիս կոն, Սե բ� ն, Ֆի լիպ ին-
ները և Ար գեն տի նայի Սան տա Ֆե քա ղա քը): Հյ�  սի սային Վան կ�  վե րը ռիս կի նվա զե ց� մն  ին տեգ-
րել է իր հա մայն քային պաշ տո նա կան ծրագ րի, ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման և շի նա րա ր�  թյան 
ը նդ լայն ման թ� յլտ վ�  թյան շնորհ ման գոր ծըն թաց նե րի մե ջ, և հաստատ� թենական հիմ քե րի վրա 
է դրել սո ղանք նե րի և քա րա թափե րի վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րը: ՄԱԿ-ի Սա սա կա վա մր-
ցա նա կա բաշ խ�  թյան ժյ�  րին նշեց, որ հա մայնքն �  նի բարդ տեխ նո լո գի ա նե րի հետ աշ խա տե լ�  
հա մա պա տաս խան կա րո ղ�  թյ� ն ներ, ա վան դա կան �  նոր գի տե լիք ներ և ար տադ րանք ներ, ի նչ պես 
նաև նո րա րա րա կան գոր ծե լա կերպ: 
«Այս մի  ջազ գային ճա նա չ�  մն  ար հես տա վարժ մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քի ա պա ց� յցն է, ո րոնց 
շար քե ր� մ են Հյ�  սի սային Վան կ�  վե րի քա ղա քա ցի նե րը, ա ռաջ նորդ նե րը և Հյ�  սի սային ափի 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման գրա սե նյա կի կա մա վոր նե րը, ի նչ պես նաև բո լոր  այն 
գործակալ� թյ� նները, ո րոնք աշ խա տ� մ են ի րենց հա մայն քի հան րային ան վտան գ�  թյան կա-
րիք նե րի բա վա րար ման �  ղ ղ�  թյամբ: Սա մի  գոր ծըն թաց է, ո րով մե ր ամ բողջ հա մայն քը կա րող է 
հպար տա նալ»,- նշեց Հյ�  սի սային Վան կ�  վե րի քաղաքապետ՝ Ռի չարդ Վոլ թո նը: «Աշ խա տանք նե-
րը շա ր�  նա կա կան են, և մե նք շա ր�  նա կ� մ ե նք սո վո րել ամ բողջ աշ խար հի տար բեր հա մայնք նե-
րի փոր ձից»:
Տե՛ս ա վե լին www.nsemo.org, www.getprepared.gc.ca, http://tinyurl.com/d4m85ry կայ քէ ջե ր� մ: 
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Ֆի նան սա վո ր� մ և ռե ս� րս ներ

«Հատ կաց նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման բյ�  ջե և խրա խ�  սել հա մայնք նե րին, սե փա կա նա տե-
րե րին, ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող ըն տա նիք նե րին, գոր ծա րար հա մայն քին և հան րային ո լոր տին ներ-
դ ր� մն  եր կա տա րե լ՝ ի րենց ա ռջև ծա ռա ցած ռիս կե րը նվա զեց նե լ�  հա մար»: 

Ին չո՞ւ
 Գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրա գի րը կմն  ա թղ թի վրա այն քան ժա մա նակ, մի նչև չհատ կաց վեն հա մա պա-
տաս խան մի  ջոց ներ՝ դի մա կա յ� ն� թյան ապահովման Տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ների ի րա կա նա-
ցման համար: Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին ան հրա ժեշտ են հա մա պա տաս խան 
կա րո ղ�  թյ� ն ներ և մե  խա նիզմն  եր՝ ի րենց ը նդ հա ն� ր տես լա կա նի, ա ռա քե լ�  թյան և ռազ մա վա րա-
կան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե ր� մ ռե ս� րս ներ ձեռք բե րե լ�  և կա ռա վա րե լ� , ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման հա մար: Ռե ս� րս նե րը կա րող են ձևա վոր վել քա ղա քի ե կա մ� տ նե րից, ա ռան ձին 
ո լոր տային հատ կա ց� մն  ե րից, հան րային-մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ց�  թյ�  նից, �  քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան և մի  ջազ գային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի ներդ ր� մն  ե րից: Գլ� խ 3-�  մ 
բերված է լրա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն այն մա սին, թե ի նչ պես ֆի նան սա վո րել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե-
ցման մի ջոցառ� մն երը: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել
 Կա տա րել ներդ ր� մն  եր՝ ռիս կի նվա զեց ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի և ի րա զեկ վա ծ�  թյան բարձ րաց-

ման քա րո զար շավն  ե րի ի րա կա նաց ման հա մար 

• Ին տեգ րել ռիս կի նվա զեց մանն � ղղված մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը տե ղա կան բյ�  ջե � մ՝ բարձ րաց նե լ�  
տն տե ս�  թյան, է կո հա մա կար գե րի և են թա կա ռ� ց վածք նե րի դի մա կա յ�  ն�  թյ�  նը (դրանք են՝ 
դպ րոց ները, հի վան դա նոց ները, կար ևոր նշա նա կ�  թյան օբյեկտ ները, ջրային ռե ս� րս ները, 
ջրա հե ռացման և աղ բա հա ն�  թյան հա մա կար գերը): 

• Առ կա մի  ջոց նե րի հետ մի  ա սին, հայ թայ թել ազ գային և հա մայն քային լրա ց�  ցիչ մի  ջոց ներ և 
ծրագ րեր՝ պլա նա վոր ված գոր ծո ղ�  թյ� ն ներն ի րա կա նաց նե լ�  հա մար (այ սինքն՝ քա ղա քային 
են թա կա ռ� ց վածք ներ, բնա պահ պա ն�  թյան կա ռա վա ր� մ և հան րային աշ խա տանք ներ):

• Խ րա խ�  սել հան րային և մաս նա վոր հատ վա ծի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րին մաս նակ ցե լ հանրային 
ի րա զեկ ման բարձ րաց ման քա րո զար շավն  ե րի կազ մա կերպ մանն �  տե ղե կատվ�  թյ� ն նե րի 
տա րած մա նը, ո րը կխ րախ�  սի հան ր�  թյա նը, սե փա կա նա տե րե րին, կր թ�  թյան և ա ռող ջա պա-
հ�  թյան ո լորտ նե րի աշ խա տող նե րին, բնա կա րա նա շի ն�  թյան մաս նա գետ նե րին և այ լոց ի րա-
կա նաց նել դի մա կայ մանն �  ղղ ված մի  ջո ցա ռ� մն  եր: 

Ա պա հո վել հա մա պա տաս խան բյ�  ջե՝ պատ րաստ վա ծ�  թյան և ար ձա գանք ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե-

րի ի րա կա նաց ման հա մար 

• Բյ�  ջե � մ նախատեսել մի  ջոց ներ՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ ար դյ�  նա վետ ար ձա-
գան ք� մ, հա ղոր դակ ց�  թյ� ն, վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գեր և ռիս կի գնա հատ ման կա րո-
ղ�  թյ� ն ներ ա պա հո վե լ�  հա մար: 

• Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վա ր� մն  �  գոր ծ�  նե �  թյ�  նը դնել հաստատ� թենական 
հիմ քե րի վրա և ա պա հո վել ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման կա րո ղ�  թյ� նն �  ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի 
հա սա նե լի �  թյ�  նը: 
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•  Դի տար կել ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ար ձա գանք ման ֆոն դի հիմն  �  մը՝ վե րա կանգ նո ղա կան 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 

• Հե տա ղե տային կա րիք նե րը հո գա լ�  հա մար ստեղ ծել ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ար ձա գանք-
ման պլան, ո րն իր մե ջ կնե րա ռի օգ ն�  թյան տրա մադր ման հա մար ան հրա ժեշտ պա շար, ար-
ձա գանք ման սար քա վո ր� մն  եր և մե  քե նա ներ, հե տա ղե տային մի  ջամ տ�  թյան և ա րագ վե րա-
կանգն ման հա մար պա հ� ս տային ֆոնդ, և հատ կաց նել վե րա կանգ նո ղա կան մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար գոր ծիք նե րի և ստան դարտ գոր ծառ նա կան ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ մի  ջոց ներ: 

• Մ շա կել ռազ մա վա ր�  թյ� ն, ո րը հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա ձեռք բե րել գ�  մար ներ ազ գային և մի -
ջազ գային աղ բյ� ր նե րից, մաս նա վոր հատ վա ծից կամ ան հատ նե րից և կա տա րել կան խիկ հատ-
կա ց� մն  եր �  տրա մադ րել վար կեր՝ ա ղետ նե րից տ�  ժած հա մայնք նե ր� մ կենսապայմանների 
վե րա կանգն ման և ա վե լի հիմն ավոր աշխատանքների իրականացման համար: 

Մ շա կել ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե րի խրա խ� ս ման մի  ջոց ների և տ�  գանք ներ ի համա-

կարգ

• Անվ տանգ բնա կա րա նա շի ն�  թյան և են թա կա ռ� ց վածք նե րի շի նա րա րա ր�  թյան ա պա հով ման, 
ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի դի մա կայ ման �  ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ ներդ ր� մն  եր կա տա րող 
տե ղա կան գոր ծա րար նե րի հա մար ա պա հո վել խրա խ� ս ման մի  ջոց ներ: Օ րի նակ՝ կի րա ռել հար-
կային ար տո ն�  թյ� ն ներ, ա ռա ջար կել ս� բ սի դի ա ներ և/ կամ ծախ սե րի մաս նա կի դրա մաշ նորհ-
ներ խո ցե լի շի ն�  թյ� ն նե րի գնա հատ ման, ամ րաց ման և վե րա կա ռ� ց ման հա մար: 

• Բարձր ռիս կային գո տի նե ր� մ տրա մադ րել նա խագ ծե րի այ լընտ րան քային տար բե րակ ներ և 
հատկաց� մն եր, ո րոնք կն պաս տեն գոր ծա րար նե րի կող մի ց ան վտան գ�  թյան չա փա նիշ նե րի 
կի րառ մա նը: Խրա խ�  սել տե ղա կան գոր ծա րար նե րին, բան կե րին և ա պա հո վագ րա կան ըն կե-
ր�  թյ� ն նե րին ի ջեց նել շի նա րա րա կան նյ�  թե րի ար ժե քը և ա ջակ ցել ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող 
հա մայնք նե րին՝ տրա մադ րե լով նպաս տա վոր պայ ման նե րով ա պա հո վագ ր�  թյ� ն, խնայո ղ� -
թյ� ն ներ և վար կային ծրագ րեր: 

• Դի տար կել տ�  գանք նե րի և պատ ժա մի  ջոց նե րի կի րա ռ�  մը ռիս կը մե  ծաց նող և բնա պահ պա նա-
կան վն աս հասց նող գոր ծա րար հա մայն քի և կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի նկատ մամբ: 

• Ա պա հո վել հան րային ճա նա չ� մ  կամ մր ցա նակ ներ այն քա ղաք նե րի հա մար, ո րոնք �  նեն 
անվտանգ� թյան � ժեղացման լա վա գ� յն գոր ծե լա կերպ: 

 Բա րե լա վել տն տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյ�  նը 

• Բա ցա հայ տել տն տե սա կան ո լոր տի խն դիր ներն �  ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րը, հնա րա վոր խո-
ցե լի �  ղ ղ�  թյ� ն նե րը, ի նչ պի սիք են՝ շեն քե րի տե ղան քը կամ ամ ր�  թյ�  նը և այն ռե ս� րս նե րի 
կա յ�  ն�  թյ�  նը, ո րոն ցից կախ ված է ո լոր տի զար գա ց�  մը: 

• Հա մոզ վել, որ քա ղա քային պլան նե ր� մ հաշ վի է ա ռն ված ռիս կի գոր ծո նը, օ րի նակ՝ սահ ման ված 
են բնա կա վայ րե րի և տն տե սա կան զար գաց ման հա մար տրա մադր վող տա րածք նե րի ան վտան-
գ�  թյան չա փա նիշ նե րը: 
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 Կայրնս. Կա նո նա վոր բյ�  ջե ի հատ կա ց� մ՝ ա ղետ նե րին 

պատ րաստ վա ծ�  թյան և ար ձա գանք ման հա մար 

 Ավստ րա լի այի Կայրնս քա ղաքն �  նի տա րե կան բյ�  ջե, ո րով հո գ� մ է Ա ղետ նե րի կա ռա վար ման 
բաժ նի, Հա մա կարգ ման կենտ րո նի, կա մա վո րա կան ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի 
և հա մայնք նե րի ի րա զեկ ման ծրագ րե րի ծախ սե րը: Տա րե կան կա պի տա լ բյ�  ջե ով վեր ջին տա րի նե-
րին մի  ջոց ներ են հատ կաց վել շեն քե րի կա ռ� ց ման, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին ար ձա գանք ման 
մե  քե նա նե րի և սար քա վո ր� մն  ե րի ձեռք բեր ման, ռիս կի գնա հատ ման նոր հա մա կարգ չային ծրագ-
րե րի, ջր հե ղեղ նե րի ազ դա րար ման հա մա կար գի թար մաց ման և հե ղե ղ� մն  ե րի կան խար գել ման հա-
մար, ո րով հս տակ եր և� մ է քա ղա քի ստանձնած պարտավորված� թյ� նը ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զեց ման գոր ծըն թա ց� մ: 
Քա ղա քի աշ խա տան քի մա սին ման րա մասն տե ղե կա ցեք http://tinyurl.com/7qm2vgg կայ քէ ջ� մ:

 Կո լ� մ բի այի Մա նի զա լես քա ղա ք� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թա-

ցին նպաս տե լ�  հա մար կի րա ռ� մ են նո րա րա րա կան ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ 

 Կո լ� մ բի այի Մա նի զա լես քա ղա քի ղե կա վա ր�  թյ� նը ստանձ նել է նո րա րա րա կան ֆի նան սա կան 
քայ լեր՝ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թա ցին նպաս տե լ�  հա մար, այդ թվ� մ՝ 

• սո ղանք նե րի և հե ղե ղ� մն  ե րի բարձր ռիս կային գո տի նե ր� մ բնա կա րա նա շի ն�  թյան խո ցե լի � -
թյ�  նը նվա զեց նե լ�  հա մար հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռ� մն  եր ձեռ նար կող մաս նա վոր հատ-
վա ծին և գոր ծա րար նե րին հար կային ար տո ն�  թյ� ն նե րի տրա մադ ր� մ, 

• բ նա պահ պա նա կան հար կի կի րա ռ� մ գյ�  ղա կան և քա ղա քային սե փա կա ն�  թյ� ն նե րի նկատ-
մամբ, ո րից ստաց ված հա ս� յ թը կօգ տա գործ վի բնա պահ պա ն�  թյան, ա ղետ նե րի կանխ ման և 
կան խար գել ման, հա մայնք նե րի �  ս� ց ման և ռիս կային գո տի նե ր� մ գտն վող հա մայնք նե րի վե-
րաբ նա կեց ման նպա տա կով, 

• հա վա քա կան կա մա վո րա կան ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ստեղ ծ� մ, ո րը հնա րա վո ր� -
թյ� ն կտա ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող խմ բե րին ա պա հո վագ րել ի րենց սե փա կա ն�  թյ�  նը: Քա ղա-
քային իշ խա ն�  թյ�  նը հա մա ձայ նա գիր �  նի ա պա հո վագ րա կան ըն կե ր�  թյան հետ, ո րով ցան-
կա ցած քա ղա քա ցի հնա րա վո ր�  թյ� ն է ստա ն� մ ձեռք բե րել ա պա հո վագ ր�  թյ� ն քա ղա քային 
հար կե րի մի  ջո ցով: 

Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար տե՛ս՝ Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման Գլո բալ գնա հատ ման 2009թ. հաշ վետ վ� -
թյ�  նը (UNISDR), www.preventionweb.net/gar: Սեղ մե ՛ք GAR-2009 (Գլոբալ գնա հատ ման հաշ վետ վ�  թյ� ն), Գլ� խ 6.2:

 Ֆի լիպ ին ները, Չի նաս տա նը և Շրի Լան կան ա ջակ ց� մ են 

ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ ի րա կա նաց վող ներդ ր� մն  ե րը 

2001թ. ի վեր Ֆի լիպ ին նե րի քա ղաք նե րը պար տա վոր են ի րենց տե ղա կան բյ�  ջե նե րից 5% հատ-
կաց նել ա ղետ նե րից տ�  ժած նե րի օգ ն�  թյան ֆոն դին: 2010թ.-ին ըն դ� ն ված Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զեց ման և կա ռա վար ման ակ տի հի ման վրա, այդ հատ կա ց� մն  ե րի 70%-ը կա րող է ծախ սվել պատ-
րաստ վա ծ�  թյան, փր կա րա րա կան սար քա վո ր� մն  ե րի և ան հրա ժեշտ ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման 
հա մար: 
Շ րի Լան կայի Ա ղետ նե րի կա ռա վար ման նա խա րա ր�  թյ�  նը 2011թ.-ին 8 մի  լի արդ ռ�  պի հատ կաց-
րեց մայ րա քա ղաք Կո լոմ բո յ� մ հե ղե ղ� մն  ե րի կա ռա վար ման ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար: Միև-
ն� յն ժա մա նակ, որ պես Քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  քա րո զար շա վի մի  մաս, մե կնարկեց 
ան վտանգ քա ղա քի պլա նա վոր ման ծրա գի րը, ո րի նպա տակն է ա ղետ նե րը հասց նել նվա զա գ� յ նի: 
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Հատ կաց ված գ�  մարն օգ տա գործ վե լ�  է ջրա տար նե րի մաքր ման, ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի 
վե րա կա ռ� ց ման և այլ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ո րը կն պաս տի Կո լոմ բո յ� մ հե ղե-
ղ� մն  ե րի կանխ մա նը: «Անվ տանգ քա ղաք ներ» ծրագ րի ներ քո ը նտր վել է 15 քա ղաք՝ որ պես ա ղետ-
նե րից զերծ քա ղաք ներ: 
 Չի նաս տա նի եր կ�  ա ղե տավ տանգ մար զե րի նահանգապետերը լրա ց�  ցիչ գ�  մար ներ են հատ կաց-
րել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հա մար: Սի չ�  ան մար զի փոխ մարզ պետ՝ Վայի Հոն գը նշեց, որ 2 
մի  լի արդ յեն կներդր վի՝ տե ղի ե րկ րա բա նա կան ա ղետ նե րի կան խար գել ման հա մա կար գի բա րե լավ-
ման հա մար: Յ�  նան մար զի փոխ մարզ պետ՝ Գ�  Չաոք սին նշեց, որ 10 տար վա ըն թաց ք� մ ա ռն-
վազն 10 մի  լի արդ յեն կներդ նեն՝ տե ղի ա ղետ նե րի կան խար գել ման և գնա հատ ման հա մա կար գի բա-
րե լավ ման հա մար: Յ�  նան մար զը գտն վ� մ է ե րկ րա բա նա կան ա ղետ նե րի բարձր ռիս կային գո տ� մ: 
Շ րի Լան կայի հաշ վետ վ�  թյ�  նը հա սա նե լի է http://tinyurl.com/7t23osr կայ քէ ջ� մ, ի սկ Չի նաս տա նի հաշ վետ վ�  թյ�  նը՝ 
http://tinyurl.com/858rfyo կայ քէ ջ� մ: 
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Գերակա � ղղ� թյ� ն 3. Տա րաբ ն� յթ վտան գա վոր եր և� յթ նե րի ռիս կի գնա հա տ� մ. 

ճա նա չի՛ր քեզ սպառ նա ցող ռիս կը 

Ռիս կի գնա հատ ման հիմ-

նա կան բա ղադ րիչ ներն ե ն՝ 

• Պատ մա կան տվյալ ներ. 

մշա կել և պահ պա նել կա նո-

նա վոր կեր պով թար մաց-

վող տվյալ նե րի շտե մա րան 

ան ցյա լ� մ տե ղի �  նե ցած 

ա ղետ նե րի կո ր� ստ նե-

րի և քա ղա քին սպառ նա-

ցող ներ կայիս հնա րա վոր 

վտան գա վոր եր և� յթ նե րի 

մա սին: 

 Գերակա � ղղ� թյ� ն 3 

Տա րաբ ն� յթ վտան գա վոր եր և� յթ նե րի ռիս կի 

գնա հա տ� մ. ճա նա չի՛ր քեզ սպառ նա ցող ռիս կը 

«Ա պա հո վել պար բե րա բար թար մաց վող հս տակ տվյալ ներ 
վտան գա վոր եր և� յթ նե րի և խո ցե լի �  թյան վե րա բե րյալ, ի րա-
կա նաց նել ռիս կի գնա հա տ� մն  եր և օգ տա գոր ծել դրանք՝ որ-
պես քա ղա քային զար գաց ման պլա նա վոր ման և ո րո շ� մն  ե րի 
կա յաց ման հիմք: Ա պա հո վել, որ վե րո հի շյալ տե ղե կատ վ�  թյ� -
նը և ձեր քա ղա քի « դի մա կայ ման պլան նե րը» հա սա նե լի լի նեն 
հան ր�  թյա նը և ամ բող ջ�  թյամբ քն նարկ վեն նրանց հետ»: 

Ին չո՞ւ
 Մինչև քա ղաք նե րը հս տակ պատ կե րա ց� մ չ�  նե նան ի րենց 
սպառ նա ցող ռիս կե րի մա սին, ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
պլա նա վո ր�  մը կա րող է ա նար դյ�  նա վետ լի նել: Ռիս կի վեր լ� -
ծ�  թյ� ն ներն �  գնա հա տ� մն  ե րը կար ևոր նա խա պայ ման են 
ար դյ�  նա վետ ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման, ծրագ րե րի ա ռաջ նա-
հեր թ�  թյ� ն նե րի սահ ման ման, ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի պլա նա վոր ման և բարձր, մի  ջին և ցածր ռիս-
կային գո տի նե րի բա ցա հայտ ման, ի նչ պես նաև խո ցե լի �  թյան 
նվա զեց ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ֆի նան սատն տե սա կան ար դյ� -
նա վե տ�  թյան բարձ րաց ման համար: Պատ մա կան աղետ նե-
րից ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րի և կո ր� ստ նե րի վե րա բե րյալ 
ար դյ�  նա վետ գոր ծող տվյալ նե րի շտե մա րա նը և աշ խար-
հագ րա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գը հնա րավո ր�  թյ� ն 
կտա քար տե զագ րե լ�  վտան գա վոր եր և� յթ նե րը, խո ցե լի � -
թյան տար րե րը, մարդ կանց և ակ տիվն  ե րի հա մար սպառ նա լիք 
հան դի սա ցող գոր ծոն ներն �  առ կա կա րո ղ�  թյ� ն նե րը, ո րոնք 
էլ հիմք կհան դի սա նան ռիս կի բա ցա հայտ ման և գնա հատ ման 
հա մար: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել
 Բա ցա հայ տել ա ղետ նե րի ռիս կի բն� յ թը և աս տի ճա նը 

• Քա ղա քի հա մա պա տաս խան գե րա տես չ�  թյան ա ռաջ նոր-
դ�  թյամբ կա տա րել ռիս կի հա մա պար փակ գնա հա տ� մ և 
մշա կել ռիս կի քար տեզ ներ հնա րա վոր վն աս նե րի և կլի մայի 
փո փո խ�  թյան ազ դե ց�  թյան սցե նար նե րով՝ օգ տա գոր ծե-
լով քա ղա քի հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի տեխ նի կա կան 
փոր ձա գի տա կան կամ տե ղա կան տեխ նի կա կան հաս տա-
տ�  թյ� ն նե րի կա րո ղ�  թյ� ն նե րը: 

• Ըստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թաց-
նե ր� մ ներգ րա վել տե ղա կան շա հագր գիռ կող մե  րին, ազ-
գային, տա րա ծաշր ջա նային և մի  ջազ գային փոր ձա գետ նե րի, 

 Վե նե տի կի տեսքը արբանյակից 

Ռիս կի գնա հա տ� մը 

տե ղա կան իշ խա ն�  թյ� ն-

նե րին, ներդ րող նե րին և 

բնակ չ�  թյա նը կտ րա մադ րի  

ճշգրտ ված և թար մաց ված 

տվյալ ներ, քար տեզ ներ և այլ 

տեղեկատվ� թյ� ն վտան գա-

վոր եր և� յթ նե րի, խո ցե լի � -

թյան և ռիս կի վե րա բե րյալ, 

ինչը հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա 

կա յաց նել հա մա պա տաս-

խան ո րո շ� մն  եր՝ ա ղետ-

նե րի ռիս կի կա ռա վար ման 

գոր ծըն թա ց� մ ժա մա նա կին 

և ար դյ�  նա վետ մի  ջամ տ� -

թյ� ն կա տա րե լ�  հա մար: 
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և առ կա տե ղե կատ վ�  թյ�  նը հա սա նե լի դարձ նել հան ր�  թյա-
նը: 

 Տա րա ծել ռիս կի վե րա բե րյալ տե ղե կատվ�  թյ� ն  և կի րա ռել 

այն զար գաց ման ո լոր տ� մ ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման հա մար 

• Սահ մա նել գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րը՝ 
քա ղա քային պլա նի, հո ղօգ տա գործ ման գոտիավորման, 
ներդ ր� մն  ե րի մա սին ո րո շ� մն  ե րի և ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րին պատ րաստ վա ծ�  թյան պլան նե րի և վար ժանք նե-
րի հա մար մշակ ված սցե նար նե րի վեր լ�  ծ�  թյան հի ման վրա: 

• Ար դյ� նք նե րը տա րա ծել համացանցի և տե ղե կատ վ�  թյան 
այլ մի  ջոց նե րով: 

• Թար մաց նել ռիս կի գնա հատման ար դյ� նք նե րը՝ ցան կա լի է 
տա րե կան կտր ված քով: 

 Հիմն  ել ամ բողջ քա ղաքն ը նդ գր կող աշ խար հագ րա կան տե-

ղե կատ վ�  թյան և մշտադիտարկման հա մա կարգ 

• Դի տար կել աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան և մշ տա-
դի տարկ ման հա մա կար գի ստեղծ ման հնա րա վոր � թյ�  նը, 
որ տեղ տեղ կգտ նեն բո լոր դե րա կա տար նե րից ստաց ված 
տվյալ նե րը, այդ թվ� մ՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սար ա կ�  թյ�  նը, 
ար տադ րա կան ո լոր տը (օ րի նակ՝ գյ�  ղատն տե ս�  թյ� ն, հան-
քար դյ�  նա բե ր�  թյ� ն, ա ռև տ� ր և զբո սաշր ջ�  թյ� ն), ի նչ պես 
նաև գի տա կան և տեխ նի կա կան հատվածը: Հա վա քագր ված 
տվյալ նե րը հա սա նե լի կլի նեն բոլորին: 

• Ար դյ� նք նե րը ամփոփել քա ղա քի աշ խար հագ րա կան տե ղե-
կատ վա կան հա մա կար գ� մ (Ա ՏՀ/GIS):

Օրինակ 

Պեր� , Կեյփ Թա� ն. Ազ գային և քա ղա քային իշ խա ն�  թյ� ն նե րը սահ մա ն� մ 

են հա մա պա տաս խան պա հանջ ներ՝ �  ս� մն  ա սի րե լ�  ա ղետ նե րի ռիս կի 

ազ դե ց�  թյ�  նը զար գաց ման նոր ծրագ րե րի վրա 

 Շատ ե րկր նե ր� մ, մաս նա վո րա պես Լա տի նա կան Ա մե  րի կա յ� մ, կի րա ռ� մ են հա տ� կ հա մա կար-
գեր, ո րոնց մի  ջո ցով գնա հա տ� մ են ա ղետ նե րի ռիս կի ազ դե ց�  թյ�  նն ար տադ րա կան են թա կա ռ� ց-
վածք նե րի վրա: ՄԱԱ ՆՄՌ 2011թ. Գլոբալ գնա հատ ման հաշ վետ վ�  թյան մե ջ ա ռանձ նաց վ� մ է Պե-

ր�  ի օ րի նա կը, ո րն ա ռա ջին ան գամ ըն դ�  նեց ի րա վա կան ա կտ, հա մա ձայն ո րի բո լոր հան րային 
ներդր ման ծրագ րե րը պետք է գնա հատ վեն ա ղետ նե րի ռիս կի տե սան կյ�  նից: Ե թե ռիս կին չեն ան-
դրա դառ ն� մ, ա պա ծրա գի րը ֆի նան սա վո ր� մ չի ստա ն� մ: 2008թ. հաս տատ ված 10 մի  լի արդ Ա ՄՆ 

• Վ տան գա վոր եր և� յթ նե րի 

գնա հա տ� մ. քար տե զագ-

րել վտան գա վոր եր և� յթ-

նե րի բն� յ թը, տե ղան քը, 

�  ժգ ն�  թյ�  նը և հնա րա վո-

ր�  թյ�  նը (այդ թվ� մ՝ բնա-

կան եր և� յթ ներ, տեխ նո լո-

գի ա կան և այլ մար դա ծին 

վտան գա վոր եր և� յթ ներ):

•  Խո ցե լի �  թյան գնա հա-

տ� մ. ո րո շել բնակ չ�  թյան, 

զար գաց ման ո լորտ նե րի, 

են թա կա ռ� ց վածք նե րի 

և ըն թա ցիկ կամ պլա-

նա վոր ված քա ղա քային 

ծրագ րե րի խո ցե լի �  թյան 

և սպառնացող վտանգի 

աստիճանը: Քար տե զագ րել 

բարձր ռիս կային գո տի նե-

ր� մ ապ րող բնակ չ�  թյա նը 

և հա մա պա տաս խան աշ-

խա տանք ներ ի րա կա նաց-

նել նրանց հետ: 

• Կա րո ղ�  թյ� ն նե րի գնա-

հա տ� մ. բա ցա հայ տել 

հաստատ� թենական և 

տա րած քային մա կար դա-

կով առ կա կա րո ղ�  թյ� ն-

ներն �  ռե ս� րս նե րը: 
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ճա նա չի՛ր քեզ սպառ նա ցող ռիս կը 

դո լա րի ներդ ր� մն  ե րի մո տա վո րա պես կեսն ի րա ց վե լ�  էր տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն-
նե րի կող մի ց: 

Ն մա նա պես, Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման (Ա ՌԿ) ծրագ րի շր ջա նակ նե ր� մ, Կեյփ Թա� ն քա ղա-
քը ներդ րել է մի  սկզ բ� նք, հա մա ձայն ո րի քա ղա քային Ա ՌԿ կենտ րո նը պետք է ներգ րավ ված լի նի 
բո լոր նոր զար գաց ման ծրագ րե րի վե րա նայ ման գոր ծըն թա ց� մ: 

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման կա ռա վար ման հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րի և խրա խ� ս ման մի  ջոց նե րի մա սին լրա ց�  ցիչ 
տե ղե կ�  թյ� ն նե րի համար այցելե՛ք http://tinyurl.com/7sganme կայ քէ ջը և �  ս� մն  ա սի րե՛ք Կեյփ Թա�  նի Ա ՌԿ հա մա-
կար գը http://tinyurl.com/cw9n22x կայ քէ ջ� մ:

Կ� թակ. Տ վյալ նե րի հա վա քագ ր� մ և ռիս կի քար տե զագ ր� մ 

քա ղա քա շի ն�  թյան պլա նա վոր ման հա մար 

 Մա հի լա Մի լա նը կա նանց խ� մբ է, ո րը ծա վա լ� ն գոր ծ�  նե �  թյ� ն է ի րա կա նաց ն� մ ա նօ րի նա կան 
կա ռ�  ցա պատ ման դեմ: Հնդ կաս տա նի Կ�  թակ քա ղա քի քար տե զագր ման գոր ծըն թացն ի րա կա-
նաց վ� մ է ա նօ րի նա կան շի ն�  թյ� ն նե րի, խո ցե լի տա րածք նե ր� մ կա ռ� ց ված թա ղա մա սե րի բնա-
կիչ նե րին ներառող հա մայն քային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի կող մի ց՝ տե ղա կան Մա հի լա Մի լան 
խմ բե րի և տե ղա կան խալխլ ված բնա կա տե ղե րի ֆե դե րա ցի ա նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ց�  թյան մի  ջո-
ցով: Հա վա քագր ված տվյալ ներն օգ տա գործ վ� մ են թվային քար տեզ նե րի ստեղծ ման հա մար, ո րոնք 
ներ կա յաց վ� մ են քա ղա քային իշ խա ն�  թյ� ն նե րին՝ բա նակ ցե լ�  շի ն�  թյ� ն նե րի, տնե րի վե րանո-
րոգման կամ վե րա կա ռ� ց ման հար ցե րի շ� րջ, այդ պի սով ի սկ նպաս տե լով ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զեց մա նը: Այս գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վ� մ է բո լոր ա նօ րի նա կան կա ռ� ց ված բնա կա տե ղի նե ր� մ, 
և ար դյ� ն ք� մ ձեռք են բե ր� մ ռիս կի և խո ցե լի �  թյան վե րա բե րյալ ճշգ րիտ, ման րա մասն և ծա վա լ� ն 
տվյալ նե րի շտե մա րան ամ բողջ քա ղա քի հա մար և սահ մա նագ ծ� մ բո լոր ա նօ րի նա կան բնա կա տե-
ղինե րը: 
Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար այ ցե լե՛ք http://tinyurl.com/7wg3ktd կայ քէ ջը:

 Քա ղա քային ռիս կի գնա հատ ման ծրա գիր 

 Հա մաշ խար հային բան կը, ՄԱԿ-ՀԱԲԻԹԱԹ-ի, UNEP-ի և քաղաքների Ալյանսի հետ մի  ա սին մի  
շարք ե րկր նե րի փոր ձի հի ման վրա մշա կել է քա ղա քային ռիս կի գնա հատ ման ծրա գիր: Քա ղա-
քային ռիս կի գնա հա տ�  մը մի  ճկ� ն մո տե ց� մ է, ո րը ծրագ րե րի և քա ղաք նե րի ղե կա վար նե րը կա-
րող են օգ տա գոր ծել՝ քա ղա քային ռիս կի գնա հատ ման նպատակով կի րա ռե լի չա փո րո շիչ ներ սահ-
մա նե լ�  հա մար: Մե թո դա բա ն�  թյ�  նը հիմն  ված է ե րեք հիմն  ա կան �  ղ ղ�  թյ� ն նե րի վրա, ո րոնք 
նպաս տ� մ են հաս կա նա լ�  քա ղա քին սպառ նա ցող ռիս կը: Այդ �  ղ ղ�  թյ� ն ներն ե ն՝ վտան գա վոր 
եր և� յթ նե րի ազ դե ց�  թյան գնա հա տ�  մը, հաստատ� թենական գնա հա տ�  մը և սո ցի ալ-տն տե-
սա կան գնա հա տ�  մ: Գնա հա տ�  մը հիմն  ված է չորս սկզ բ� նք նե րի վրա, ո րոնք հնարավոր� թյ� ն 
են տալիս բա րե լա վել քա ղա քային ռիս կի մա սին պատ կե րա ց� մն  ե րը: Դրանք ե ն՝ վտան գա վոր եր-
և� յթ նե րի վե րա բե րյալ պատ մա կան տվյալ նե րի ը նդ գր կ�  մը, աշ խար հագ րա կան և տա րա ծա կան 
տվյալ նե րը, հաստատ� թենական քար տե զագ ր�  մը և հա մայնք նե րի մաս նակ ց�  թյ�  նը: Քա ղա-
քային ռիս կի գնա հա տ�  մը կա րե լի է կի րա ռել ճկ� ն ձևով՝ կախ ված տվյալ քա ղա քի ռե ս� րս նե րից և 
հաստատ� թենական կա րո ղ�  թյ� ն նե րից: 
Ման րա մասն տե՛ս http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHA0 կայ քէ ջ� մ:
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Են թա կա ռ� ց վածք նե րի պաշտ պա ն�  թյ� ն, 

բա րե լա վ� մ և դի մա կա յ�  ն�  թյ� ն 

 «Կա տա րել ներդ ր� մն  եր և ա պա հո վել ռիս կե րի նվա զեց ման ա ռ�  մով կար ևոր այն պի սի են թա կա-
ռ� ց վածք նե րի ան խա փան շա հա գոր ծ�  մը, ի նչ պի սիք են հե ղե ղա տար ներն �  դրե նա ժային հա մա-
կար գե րը, ո րոնք հար մա րեց ված են և, ը ստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, կա րող են հաղ թա հա րել կլի մայի 
փո փո խ�  թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ի րա վի ճակ նե րը»: 

 Ին չո՞ւ
 Ոչ բո լոր վտան գա վոր եր և� յթ ներն են ա ղետ նե րի պատ ճառ 
դառ ն� մ: Կան խար գե լիչ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը կա րող են օգ նել 
խ�  սա փել այն պի սի ի րա վի ճակ նե րից, ի նչ պի սիք են են թա-
կա ռ� ցվածքների խա թա ր�  մը կամ ոչն չա ց�  մը, ո րը կա րող 
է �  նե նալ սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան և տն տե սա կան 
դա ռը հետ ևանք ներ: Ե րկ րա շար ժե րի ժա մա նակ զո հե րի հիմ-
նա կան պատ ճա ռը շեն քե րի փլ�  զ� մն  է: Վատ նա խագծ ված 
ճա նա պարհ նե րը կամ ոչ ար դյ�  նա վետ գոր ծող ջրա հե ռացման 
հա մա կար գե րը կա րող են բազ մա թիվ սո ղանք նե րի պատ ճառ 
հան դի սա նալ: Կեն սա կան այն պի սի հա մա կար գե ր, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ ճա նա պարհ նե րը, կա մ� րջ նե րը, օ դա նա վա կա յան նե րը, 
է լեկտ րա կան և հա ղոր դակց ման հա մա կար գե րը, հի վան դա-
նոց նե րը, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման ծա ռա-
յ�  թյ� ն նե րը, է լեկտ րաէ ներ գի այի և ջրամա տա կա րար ման հա-
մա կար գե րը քա ղա քի հա մար կար ևոր նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն, 
քա նի որ ա պա հո վ� մ են քա ղա քի կեն սա գոր ծ�  նե �  թյ�  նն 
ա ղետ նե րին ար ձա գանք ման ժա մա նակ: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել
Հ զո րաց նել պաշտ պա նա կան են թա կա ռ� ցվածքնե րը 

• Ըն դ�  նել և հաս տա տել ե րկ րա բա նա կան, հիդ րոօ դերև� -
թա բա նա կան և տեխ նո լո գի ա կան վտան գա վոր երև� յթ նե-
րի կանխ մանն �  կան խար գել մանն �  ղղ ված քա ղա քային 
կա ռա վար ման ռազ մա վա ր�  թյ� ն, քա ղա քա կա ն�  թյ� ն և  
պլան ներ, ո րոնք նե րա ռ� մ են նաև պաշտ պա նա կան են թա-
կա ռ� ցվածքնե րի հզո րաց ման կա ռ� ց ված քային և ոչ կա-
ռ� ց ված քային մի  ջո ցա ռ� մն  եր: 

• Գ նա հա տել յ�  րա քան չյ� ր հա մա կար գին սպառ նա ցող ռիս-
կը, վե րա նայել հա մա կար գի գոր ծ�  նե �  թյ�  նը, ար դյ�  նա վե-
տ�  թյ� նն �  գոր ծա ռ� յթ նե րը:  Այ ն�  հետև, բա ցա հայտ ված 
թե ր�  թյ� ն նե րը վե րաց նե լ� , վե րաձ ևա վո րե լ�  կամ հա մա-
կար գե րի ար դյ�  նա վե տ�  թյ�  նը հզո րաց նե լ�  նպատակով 
մ շա կել ծրագ րեր (այս մի  ջո ցա ռ� մն  երն, ը նդ հա ն� ր առ -
մամբ, կբա րե լա վեն նաև ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի մա տ� ց ման 
գոր ծըն թաց նե րը):

Հե ղե ղ� մն  ե րի և սո ղանք-

նե րի ռիս կի կանխ ման �  

կան խար գել ման մի  ջո ցա-

ռ� մն  ե րը նե րա ռ� մ են քա-

ղա քային ջրա հե ռաց ման, 

կո յ�  ղ�  և աղ բա հա ն�  թյան 

հա մա կար գե րի գրա գետ կա-

ռա վա ր�  մ, հա մայնք նե ր� մ 

կա նաչ գո տի նե րի խթա ն�  մ, 

լան ջե րի կա յ�  նացմանն �  

հո ղե րի դեգ րա դաց մանն 

�  ղղ ված մի  ջո ցա ռ� մն  ե ր, 

ամ բար տակ նե րի �  ա փա-

մե րձ պաշտ պա նիչ թմ բե րի 

կա ռ�  ց�  մ և այլն: 

Հի շե՛ք, որ գո յ�  թյ� ն � -

նե ցող, սա կայն վատ կա-

ռ� ց ված ջր հե ղեղ նե րից 

պաշտ պա նող կա ռ� յց նե րի 

առ կա յ�  թյ�  նը մե  ծաց ն� մ 

է ռիս կը այդ տա րած ք� մ 

գտն վող նե րի հա մար, քա նի 

որ այդ կա ռ� յց նե րի նկատ-

մամբ բնա կիչ նե րի �  նե ցած 

 գերվս տա հ�  թյ�  նը» կա րող 

է հան գեց նել « կեղծ» 

ան վտան գ�  թյան: 
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Գերակա � ղղ� թյ� ն 4. Են թա կա ռ� ց վածք նե րի պաշտ պա ն�  թյ� ն, 

բա րե լա վ� մ և դի մա կա յ�  ն�  թյ� ն

•  Դի տար կել բնա կան ռե լի ե ֆի ֆի զի կա կան փո փո խ�  թյ� ն նե րը, 
ո րոնք հնա րա վոր է ազ դեն հե ղե ղային հոս քե րի �  ղ ղ�  թյան վրա: 
Հաշ վի առ նել կլի մայի փո փո խ�  թյան հնա րա վոր այն պի սի ազ դե-
ց�  թյ� ն նե ր, ի նչ պի սիք ե ն՝ ծո վի մա կար դա կի բարձ րա ց�  մը, ա լե-
կո ծ�  թյ� ն նե րը և հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր երե-
վ� յթ նե րի ա ճը: Հիմն  ել վաղ ազ դա րար ման և մշտադիտարկման 
հա մա կար գեր, ո րոնք ճգ նա ժա մային կա ռա վար ման մար մի ն նե րին 
կա հա զան գեն մո տա լ� տ ռիս կի մա սին: 

• Ա պա հո վել ճա նա պարհ նե րի և այլ տե ղա մա սե րի այն պի սի նա խա-
գ ծ� մ, որ դրանց գոր ծ�  նե �  թյ�  նը չխա թար վի ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի, այդ թվ� մ՝ հր դեհ նե րի կամ ե րկ րա շար ժե րի ժա մա նակ: 
Ա պա հո վել, որ հան րային կա ռ� յց նե րը լի նեն տվյալ տա րած քի սեյս-
մի կ նոր մե  րին հա մա հ� նչ, ի նչ պես նաև հետ ևել, որ բո լոր նա խա-
գ ծող և շի նա րա րա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը կի րա ռեն և պահ-
պա նեն նշ ված նոր մե  րը:

 Պաշտ պա նել կար ևոր նշա նա կ�  թյան են թա կա ռ� ց վածք նե րը 

• Գ նա հա տել գո յ�  թյ� ն �  նե ցող են թա կա ռ� ցվածքնե րի խո ցե լի � -
թյ�  նը բնա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րից, ձեռ նար կել հա մա պա-
տաս խան մի  ջո ցա ռ� մն  եր՝ կան խե լ�  հնա րա վոր կո ր� ստ ներն �  
ա վե րա ծ�  թյ� ն նե րը, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց նել եր կա րա ժամ կետ 
կա պի տալ ներդ ր� մն  եր՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ ա մե  նա-
կար ևոր նշա նա կ�  թյան կեն սաա պա հով ման հա մա կար գե րի վե րա-
կանգն ման կամ փո խա րին ման հա մար: 

• Պ լա նա վո րել բիզ նե սի շա ր�  նա կա կա ն�  թյ�  նը՝ կեն սաա պա հով-
ման հա մա կար գե րի և ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի ա րագ վե րա կանգ ն� մն  
ա պա հո վե լ�  նպա տա կով: 

• Մ շա կել հա տ� կ ծրագ րեր քա ղա քի պատ մա կան ար ժեք ներ կա յաց-
նող շեն քե րի և մշա կ�  թային ժա ռան գ�  թյան պահ պա ն�  թյան հա-
մար: 

Ս տեղ ծել դի մա կա յ� ն նոր են թա կա ռ� ց վածք ներ 

• Որ պես քա ղա քի պլա նա վոր ման մի  մաս, մշա կել դի մա կա յ�  ն�  թյան 
և ան վտան գ�  թյան նվա զա գ� յն չա փա նիշ ներ (Տե՛ս՝ Գե րա կա �  ղ-
ղ�  թյ� ն 6): 

• Ներդ նել, նա խագ ծել և կա ռ�  ցել նոր կա յ� ն են թա կա ռ� ցվածքներ 
հա մա պա տաս խան ան վտանգ տա րածք նե ր� մ, վ տան գա վոր երե-
վ� յթ նե րի և կլի մա յա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի նկատ մամբ 
դի մա կայ ման բարձր չա փա նիշ նե րին հա մա հ� նչ, ո րը կա պա հո վի 
դի մա կա յ� ն�  թյ� նն �  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ ան-
խա փան �  ար դյ�  նա վետ կեն սա գոր ծ�  նե �  թյ�  նը: 

• Ձեռ նար կել կան խար գե լիչ մի  ջո ցա ռ� մն  եր վն աս ված կամ մաշ ված 
են թա կա ռ� ցվածքնե րի ան վտան գ�  թյ�  նը բարձ րաց նե լ�  և խո ցե-
լի �  թյ�  նը նվա զեց նե լ�  հա մար: 

• Ի րա կա նաց նել �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն ներ՝ բա ցա հայ տե լ�  վն աս ված 
կամ մաշ ված կա ռ� յց նե րի շա հա գործ մանն �  ղղ ված բա րե լավ ման 

Կար ևոր նշա-

նա կ�  թյան են թա-

կա ռ� ցվածքնե րը 

նե րա ռ� մ են տրանս-

պոր տը (ճա նա պարհ-

ներ, կա մ� րջ ներ, 

օ դա նա վա կա յան ներ, 

եր կա թ�  ղային կա-

յան ներ և ավ տո բ�  սի 

տեր մի  նալ ներ), կեն-

սա պա հով ման հա մա-

կար գե րը (այդ թվ� մ՝ 

հի վան դա նոց ներ և 

դպ րոց ներ, ո րոնք ան-

հրա ժեշ տ�  թյան դեպ-

ք� մ դառ ն� մ են նաև 

տ�  ժած բնակ չ�  թյան 

ժա մա նա կա վոր կա ցա-

րան ներ), է լեկտ րա կան 

ցան ցերն �  հե ռա-

հա ղոր դակ ց�  թյան 

հա մա կար գե րը, ան-

վտան գ�  թյան և ար-

տա կարգ ի րա վի ճակ-

նե րի կա ռա վար ման 

ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը, 

ջ րա մա տա կա րարման 

�  սա նի տա րա հի գի-

ե նիկ հա մա կար գե-

րը, ո րոնք փաս տա ցի 

այն բո լոր հիմն  ա կան 

ակ տիվն  երն են, որ 

ա պա հո վ� մ են քա-

ղա քի բնա կա նոն 

կեն սա գոր ծ�  նե �  թյ� -

նը և կար ևո րա գ� յն 

նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն 

ա ղետ նե րին ար դյ�  նա-

վետ ար ձա գանք ման և 

ա րագ վե րա կանգն ման 

հա մար: 
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և վե րա նո րոգ ման ծրագ րե րը, ինչ պես նաև, ը ստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, այդ կառ� յցների վե րա զին-
ման, վե րա կա ռ� ց ման կամ փո խա րին ման ա ռաջ նա հերթ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը սահ ման ե լ�  հա մար: 

• Ձեռ նար կել կան խար գե լիչ մի  ջո ցա ռ� մն  եր չօգ տա գործ վող, վե րա նո րոգ ման են թա կա կամ հին շեն-
քե ր� մ, հ նա րա վո րինս խ�  սա փե լով այդ ընթացք� մ նման շեն քե րի շա հագոր ծ�  մի ց և, հետ ևա-
բար՝ մարդ կանց ան վտան գ�  թյ�  նը ռիս կի են թար կե լ� ց: 

• Հ նա րա վո ր�  թյան դեպ ք� մ, դի տար կել ռիս կային կա ռ� յցնե րի ա պա մոն տաժ�  մը, ե թե այն պատ-
մամ շա կ�  թային ար ժեք չի ներ կա յաց ն� մ, կամ էլ հնա րա վոր չէ վե րա նո րո գել: 

Օրինակ

Փ� ն.  Ներդ ր� մն  եր ռիս կի նվա զեց ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նաց ման հա մար 

 Տաս նա մյակ նե րի ըն թաց ք� մ Հնդ կաս տա նի Փ� ն քա ղա քը պար բե րա բար են թարկ վել է ա վե-
րիչ ջր հե ղեղ նե րի: Կան խա տե սե լով, որ կլի մայի փո փո խ�  թյ�  նը կա րող է մե  ծաց նել հե ղե ղ� մն  ե-
րի հա ճա խա կա ն�  թյ�  նը, քա ղաքն ի րա կա նաց րել է կա րո ղ�  թյ� ն նե րի զար գաց ման, վտան գա-
վոր եր և� յթ նե րի և խո ցե լի �  թյան գնա հատ ման ծրագ րեր և մշա կել ամ բողջ քա ղաքն ը նդ գր կող 
աղտեների ռիսկի նվազեցման գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրա գիր, ո րը նե րա ռ� մ է կա ռ� ց ված քային և 
պլա նա վոր ման մի  ջոցառ� մն  եր՝ բնա կան ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի վե րա կանգն ման, ջրա-
տար նե րի հ�  նի լայ նաց ման, կա մ� րջ նե րի եր կա րաց ման և հո ղի ներծծ ման բնա կան մե  թոդ նե րի 
կի րառ ման �  ղ ղ�  թյամբ: Բլ րա պատ տա րածք նե ր� մ ջր բա ժան նե րի պահ պան ման հա մար ի րա-
կա նաց վել է ան տա ռա պա տ� մ և կա ռ� ց վել են հո ղե պատ նեշ ներ: Տնային տնտես� թյ� ններին 
հարկային արտոն� թյ� ններ են տրամադրվել, որով խթանվել է տնային պայմաններ� մ կեղ տաջ րե-

ջրհավաք ավազան
պահեստավորման ավազան

փոթորկի բացակայ� թյան 
ժամանակ

տարին մե կ կրկնվող 
փոթորկի ժամանակ

� ժգին փոթորկի 
ժամանակ

պահեստավորման ավազան

պահեստավորման ավազան

ջրհավաք ավազան

ջրհավաք ավազան

Պատկեր 4: 

SMART թ� նելի 
գործ� նե� թյան  
երեք տիպերը

Կ�  ա լա Լ� մ պ� ր. Եր կա կի կի րա ռ�  թյ� ն �  նե ցող ջրի ար տա հոս քի և մե  քե նա նե րի թ�  նել 
Աղ բյ�  րը՝ Մոտ Մակ Դո նալդ Խ� մբ, 2009թ.
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Գերակա � ղղ� թյ� ն 4. Են թա կա ռ� ց վածք նե րի պաշտ պա ն�  թյ� ն, 

բա րե լա վ� մ և դի մա կա յ�  ն�  թյ� ն

րի վերամշակ� մը, անձրևաջրերի  կ� տակ� մը և դրանց օգ տա գոր ծ� մը: Ի լր� մն  այս ա մե  նի, բա-
րե լավ վե լ են ջր հե ղեղ նե րի մշտադիտարկման և ազ դա րար ման հա մա կար գե րը, ի նչ պես նաև տ�  ժած 
ըն տա նիք նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա ն�  թյ�  նը: Նա խա ձեռ ն�  թյ� նն ի րա կա նաց վել է քա ղա քա պե-
տա րա նի, հա մայն քային աշխատակիցների և ակ տիվ քա ղա քա ցի նե րից կազմ ված խմ բե րի, ի նչ պես 
նաև մի  շարք տար բեր քա ղա քային գե րա տես չ�  թյ� ն նե րի մի  աս նա կան ջան քե րով: 
 Տե՛ս Հա մա ռոտ ներ կա յա ց� մ 02. Կլի մայի փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյ�  նը ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
մի  ջո ցով: Ե րկր նե րի փորձն �  քաղ ված դա սե րը (ՄԱԱ ՆՄՌ 2010թ.)՝ http://tinyurl.com/6nmww8t կայ քէ ջ� մ:

 Կ�  ա լա Լ� մ պ� ր. Եր կա կի կի րա ռ�  թյ� ն �  նե ցող ջրի ար տա հոս քի 

և մե  քե նա նե րի թ�  նել 

Տվյալ տարածքի վրա նոր են թա կա ռ� յցնե րի կա ռ�  ցման �  տե ղա կա յման ազ դե ց�  թյա ն և հնա րա-
վոր կո ր� ստ նե րի հաշվարկը մի այն կարող է երաշխավորել, ո ր տվյալ են թա կա ռ� յ ցը նոր ռիս կի աղ-
բյ� ր չի դառ նա: Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ վե րո հիշյալ մո տե ց�  մը կի րա ռե լի չէ, մե կ այլ ըն դ� ն ված մե  թոդ է 
բազ ման պա տակ են թա կա ռ� յցի ստեղ ծ�  մը, ի նչ պի սին է՝ Կ�  ա լա Լ� մ պ�  րի Հե ղե ղ� մն  ե րի կա ռա-
վար ման և ճա նա պար հային թ�  նե լը (SMART: Հոր դա ռատ ան ձրև նե րից ա ռա ջա ցող հե ղե ղ� մն  ե րը 
վտան գա վոր եր և� յթ ներ են, և 9.7կմ եր կա ր�  թյամբ 514 մի լ ի ոն Ա ՄՆ դո լար ար ժո ղ�  թյամբ թ�  նելն 
�  նի ե րեք մա կար դակ, որ տեղ ա մե  նա ներք ևի մակարդակը օգ տա գործ վ� մ է ջրա հե ռաց ման նպա-
տա կով, ի սկ վե րևի եր կ�  սը՝ ճա նա պար հային ե րթ ևե կ�  թյան: Թ�  նելն ա պա հո վ� մ է հե ղե ղ� մն  ե րի 
մե ծ ծա վա լով ջրի ար տա հոս քը դե պի պա հես տա վոր ման ավազան, ջրհավաք ավազան և շր ջան ցող 
թ�  նել: Ջրա հե ռա ց�  մը ճա նա պար հի հետ մի  աց նելն �  նի ևս մե կ ա ռա վե լ�  թյ� ն. այն ա պա հո վ� մ 
է այս կար ևոր նշա նա կ�  թյան են թա կա ռ� ց ված քի հա մար ան վտան գ�  թյան սո վո րա կա նից ա վե լի 
բարձր չա փա նիշ ների կիրառ� մ (ճարտարագետները նա խագ ծ� մ լրա ց�  ցիչ ամ ր�  թյ� ն են կի րա-
ռ� մ): 2010թ.-ին կա ռա վար ման մար մի ն նե րը նշե ցին, որ « Կ�  ա լա Լ� մ պ�  րի թ�  նե լի կա ռ� ց ման 
հա մար կա ռա վա ր�  թյան կող մի ց տրամդր ված 2 մի  լի արդ մա լայ զի ա կան ռին գի տը մե ծ ներդ ր� մ էր: 
Սա կայն 2007թ.-ին թ�  նե լի գոր ծար կ�  մի ց հե տո ե րեք տար վա ըն թաց ք� մ այն հա ջո ղ�  թյամբ կա-
սեց րել է ա ռն վազն յոթ ջր հե ղեղ և խնայել հա րյ� ր մի լ ի ո նա վոր ռին գիտ ար ժո ղ�  թյամբ հնա րա վոր 
վն աս ներ: Տ� ր քե րից գանձ վող ե կա մ տի հետ մի  ա սին, մե նք ար դեն շատ մոտ ե նք ամ բող ջ�  թյամբ 
վե րա կանգ նե լ�  ներդ ր�  մային ծախ սե րը»,- նշեց քա ղա քա պե տա րա նի գլ խա վոր տնօ րեն՝ Դա տ� կ 
Հջ Սալ լեհ Բին Յ�  ս�  պը: Տե ղա կան թեր թե րից մե  կ� մ 2010թ.-ին հրա պա րա կել է ին, որ 2007թ.-ին 
թ�  նե լի գոր ծար կ�  մի ց ի վեր այն օգ տա գործ վել է 114 ան գամ՝ ա պա հո վե լով ջրի ար տա հոս քը և կան-
խե լով յոթ հնա րա վոր ա վե րիչ ջր հե ղեղ, ո րն ա վե լին է, քան նախ նա կան նպա տա կը, այն է՝ հե ղե ղ� մ-
նե րի կան խար գել� մ տա րե կան ըն դա մե  նը եր կ�  սից ե րեք ան գամ:

 Ի լր� մն  թ�  նե լի կա ռ� ց մա նը, լրա ց�  ցիչ 140 մի լի ոն ռին գիտ է հա տկաց վել ջր հե ղեղ նե րի հոս քի 
հա վաք ման լճակ նե րի և հիմն  ա կան ջրա տար նե րի պահ պա ն�  թյան հա մար: Ե վս 40 մի լ ի ոն ռին գիտ 
է հատ կաց վել գե տե րի և հիմն  ա կան ջրա տար նե րի մաքր ման և շա հա գործ ման հա մար, ի սկ 300 մի -
լի ոն՝ տրա մադր վել գե տե րի մաքր ման և բարեկարգման հա մար: «Այս էական ներդ ր� մն  ե րը ինչպես 
կա ռա վա ր�  թյան, այնպես էլ քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց արդյ� նք են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց-
ման գործընթացների ընդգրկմանը քաղաքների զար գաց ման և հո ղօգ տա գործ ման բոլոր պլան նե-
ր� մ: Դրանք են՝ Կ�  ա լա Լ� մ պ�  րի կա ռ� ց ված քային, քա ղա քային և հե ղե ղ� մն  ե րի մե ղ մաց ման 
պլա նները»,-ն շել է քա ղա քա պե տը:
 Կ�  ա լա Լ� մ պ�  րի թ�  նե լի մա սին լրա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար տե՛ս «Բ նա կան վտան գա վոր եր և� յթ ներ, ոչ 
բնա կան ա ղետ ներ. Տն տե սա պես ար դյ�  նա վետ կան խար գե լ�  մը» հրա պա րակ ման էջ 6-7 (Հա մաշ խար հային բանկ-
Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ�  թյ� ն, Ա ղետ նե րի նվա զեց ման և վե րա կանգն ման գլոբալ հիմն  ադ րամ (GFDRR), 
2010թ.), էջ 6-7 http://tinyurl.com/7aalwlj:
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Կեն սա կան նշա նա կ�  թյան 

հաս տա տ�  թյ� ն նե րի պաշտ պա ն�  թյ� ն.

կր թ�  թյ� ն և ա ռող ջա պա հ�  թյ� ն 

«Գ նա հա տել բո լոր դպ րոց նե րի և ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի ան վտան գ�  թյ�  նը և, 
ը ստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, � ժեղացնել և բա րե լա վել այն»: 

Ին չո՞ւ
Դպ րոց ներն �  ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը մա տ� -
ց� մ  են կար ևո րա գ� յն սո ցի ա լա կան ծա ռա յ�  թյ� ն ներ: Որ պես 
այդ պի սին, հա տ� կ �  շադ ր�  թյ� ն է պետք դարձ նել այդ հաս տա-
տ�  թյ� ն նե րի ան վտան գ�  թյան բարձ րաց ման և ռիս կի նվա զեց-
ման գոր ծըն թացնե րի վրա՝ ա պա հո վե լ�  վեր ջին նե րիս կող մի ց 
առաջարկվող ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի ան խա փան մա տ�  ց�  մը, հատ-
կա պես այն պա հե րին, ե րբ դրանց կա րիքը չափազանց մե ծ է: Դպ-
րոց ներն �  հի վան դա նոց նե րը ոչ մի  այն հա մար վ� մ են հաս տա-
տ�  թյ� ն ներ, որ տեղ գտն վ� մ են հա սա րա կ�  թյան խո ցե լի խմ բեր, 
այլև հան դի սա ն� մ են խնամ քի, զար գաց ման և բա րե կե ց�  թյան 
վայ րեր: Դրանք ի րա կա նաց ն� մ են կար ևոր գոր ծա ռ� յթ ներ ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ և հե տո, քա նի որ ծա ռա յ� մ 
են որ պես ժա մա նա կա վոր կա ցա րան ներ տ�  ժած բնակ չ�  թյան հա-
մար: Ե րե խա նե րի բնա կա նոն կր թ�  թյան ըն թաց քը անհրաժեշտ է 
հնարավորինս շ� տ վերականգնել՝ սո ցի ա լա կան և հո գե բա նա կան 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րից խ� սափել�  համար: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել
 Պահել դպ րոց ներն �  ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը 

գոր ծող վի ճա կ� մ 

• Մ շա կել հա մա պա տաս խան գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի պլան և ի րա կա-
նաց նել ծրագ րեր, պահ պա նել այս հաս տա տ�  թյ� ն նե րի կա ռ� ց-
ված քային և ֆի զի կա կան դի մա կա յ�  ն�  թյ� նն �  ամ ր�  թյ�  նը: 

• Հետազոտել աշ խար հագ րա կան տե ղա դիր քը և հե տա զո տել ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ և վե րա կանգ նման փ�  լ� մ ան հրա-
ժեշտ կա րո ղ�  թյ� ն նե րին վերապահվող պա հանջ նե րը: 

• Գ նա հա տել ա ղետ նե րի ռիս կը դպ րոց նե ր� մ և հի վան դա նոց նե-
ր� մ, ամ րաց նել կամ  վե րա կանգ նել ա մե  նա խո ցե լի նե րը: 

• Դպ րոց նե րի և ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի խո ցե-
լի �  թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը նե րա ռել ռիս կի գնա հատ ման 
ար դյ� նք նե ր� մ: Բո լոր նոր են թա կա ռ� ց վածք նե րի տե ղան քի, 
նա խագ ծի և կա ռ� ց ման վե րա բե րյալ ո րո շ� մն  եր կա յաց նե լիս 
ա պա հո վել դրանց հա մա պա տաս խա ն�  թյ�  նը ան վտան գ�  թյան 
չա փա նիշ նե րին: 

 Թեև ճշ մա րիտ է, որ 

դպ րո ցի կամ հի վան-

դա նո ցի փլ�  զ�  մը լ� րջ 

խն դիր ներ է ա ռա ջաց-

ն� մ ա ղե տի են թարկ-

ված քա ղա քի հա մար, 

այ ն�  ա մե  նայ նիվ, շատ 

հա ճախ ա կա նա տես ե նք 

լի ն� մ այս հաս տա տ� -

թյ� ն նե րի « գոր ծառ նա-

կան» փլ� զ մա նը, ե րբ 

կա ռ� յց նե րը կան գ� ն 

են, սա կայն չեն կա րող 

շահա գործ վել մի  շարք 

պատ ճառ նե րով, ո րոնք 

պայ մա նա վոր ված են շի-

ն�  թյան խո ցե լի �  թյամբ: 

Սրա նից խ�  սա փե լ�  հա-

մար հի վան դա նոց ներն 

�  դպ րոց նե րը պետք է 

կա ռ� ց ված լի նեն ան-

վտան գ�  թյան և դի մա-

կա յ�  ն�  թյան բարձր 

չա փա նիշ նե րով. մ� տ քի 

�  ղի նե րը պետք է բաց լի-

նեն, ջ րա մա տա կա րա ր� -

մը, է լեկտ րա կա ն�  թյ�  նը 

և հե ռա հա ղոր դակ ց� -

թյ�  նը պետք է լի նեն 

հա սա նե լի և ան խա փան՝ 

ա պա հո վե լ�  գոր ծ�  նե � -

թյան շար� նակական� -

թյ�  նը: 
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 Գերակա � ղղ� թյ� ն 5. Կեն սա կան նշա նա կ�  թյան 

հաս տա տ�  թյ� ն նե րի պաշտ պա ն�  թյ� ն. կր թ�  թյ� ն և ա ռող ջա պա հ�  թյ� ն

• Մ շա կել դպրոցների և առողջապահական հիմն արկների խո ցե լի-
�  թյան և ռիս կի գնահատման �  նվազեցման գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի 
ծրա գիր, ը նտ րել �  վե րա նո րո գել դրան ցից ա մե  նա կար ևոր ներն 
�  խո ցե լի նե րը՝ ներառելով դրանք պահ պան ման և վե րա նո րոգ-
ման ծրագ րե ր� մ: 

 Բա ցա հայ տել ա ղե տից հե տո ա ռաջ նային ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի և 

գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի կար ևո ր�  թյ�  նը 

• Բա րե լա վել այն հան րային ա ռող ջա պա հա կան և կր թա կան հաս-
տա տ�  թյ� ն նե րի ան վտան գ�  թյ�  նը, ո րոնք �  նեն լրա ց�  ցիչ և 
ա ջակ ցող դեր ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ար ձա գանք ման և վե-
րա կանգն ման ժա մա նակ: 

• Հ զո րաց նել և խրա խ�  սել մաս նա վոր հաս տա տ�  թյ� ն նե րը, 
ո րոնք կա րող են նպաս տել օգ ն�  թյան տրա մադր մա նը և ի րա կա-
նաց նել լրա ց�  ցիչ գոր ծա ռ� յթ ներ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ 
և վե րա կանգն ման փ�  լ� մ: 

• Խ րա խ�  սել մաս նա վոր հատ վա ծի հետ հա մա գոր ծակ ց�  թյ�  նը: 

Օրինակ 

Կայման կղզիներ. Ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը դառ ն� մ են 

ա վե լի ան վտանգ 

 Կայ ման կղ զի նե րին հա ճախ են ս պառ ն� մ ատ լան տյան փո թո րիկ նե րը, ի սկ 2004թ.-ի «Ի վա ն» փո-
թո րիկը, ո րը վեր ջին 86 տար վա ըն թաց ք� մ ա մե  նա�  ժեղն էր, հար վա ծեց ա մե  նա մե ծ կղ զ� ն՝ Մեծ 
Կայ մա նին՝ վն ա սելով շեն քե րի 90%-ը: Ո րոշ տա րածք նե ր� մ մի  քա նի ա մի ս չէ ին գոր ծ� մ է լեկտ րաէ-
ներ գի այի, ջրամա տա կա րար ման և հա ղոր դակց ման հա մա կար գե րը: Կղ զ� մ սկս վեց լայնածավալ 
շի նա րա րա կան գոր ծըն թաց, և «Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային ռազ մա վա րա կան ծրագ րի» 
շր ջա նակ նե ր� մ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի կառավարման մար մի  նը անդրադարձավ 
կա ռ� ց ված քային, ոչ կա ռ� ց ված քային, գոր ծառ նա կան և աշ խա տան քային հար ցե րի լ� ծմանը: 
Օ րի նակ, Կայ ման կղ զի նե րի 124 մահ ճա կալ �  նե ցող հի վան դա նո ցը (տա րած քի հիմն  ա կան ա ռող-
ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ�  նը), ո րը կա ռ� ց վել էր 5-րդ կար գի «Ի վա ն» փո թո րկի չափանիշներին 
հա մա պա տաս խան, շա ր�  նա կեց իր գոր ծ�  նե �  թյ�  նը հար վա ծի ըն թաց ք� մ, դրանից հե տո և ա վե-
լի քան 1000 մար դ�  ծա ռայեց որ պես ժա մա նա կա վոր ա պաս տա րան: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, ա վե լի հին 
հաս տա տ�  թյ� ն նե րը պետք է նո րաց վե ին՝ ել նե լով ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի հա մար 
պա հանջ վող տե ղա կան և մի  ջազ գային շի նա րա րա կան նոր մե  րից: Ո ւս տի, սեյս մի կ ռիս կի նվա զեց-
ման բա ղադ րիչ նե րը ն� յն պես մտց վե ցին նոր հաս տա տ�  թյ� ն նե րի նա խագ ծե ր� մ: 

Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար տե՛ս՝ http://www.caymanprepared.gov.ky  

« Մեկ մի լ ի ոն ան վտանգ 
դպ րոց ներ և հի վան-
դա նոց ներ քա րո զար-
շա վը» հա մընդ հա ն� ր 
նա խա ձեռ ն�  թյ� ն է, ո րի 
նպա տակն է դպ րոց ներն 
�  հի վան դա նոց նե րը 
դարձ նել ա վե լի դի մա կա-
յ� ն: Այս նա խա ձեռ ն� -
թյ�  նը 2010-2011թթ.-ի 
« Դարձնենք քա ղաք նե րը 
դի մա կա յ� ն. իմ քա ղա քը 
պատ րաստ վ� մ է» ա ղետ-
նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
գլո բալ քա րո զար շա վի մի  
մասն է: 
Մի ա ցի՛ր և փր կի՛ր մե կ 
կյանք: 
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Հի վան դա նոց նե րի ան վտան գ�  թյան ին դեք սը. Արդյո՞ք իմ հի վան դա նո ցը 

կկա րո ղա նա գոր ծել ա ղե տի ժա մա նակ 

 Աշ խար հ� մ գնա լով ա վե լի մե ծ թվով ե րկր ներ են կի րա ռ� մ  Հի վան դա նոց նե րի ան վտան գ�  թյան 

ին դեք սը. մատչելի մե խանիզմ ցածր ար ժո ղ�  թյամբ մի  գոր ծիք, ո րն օգ ն� մ է ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տ�  թյ� ն նե րին գնա հա տել ի րենց ան վտան գ�  թյ�  նը և ա ղետ նե րի ժա մա նակ խ�  սա փել 
վն աս ներից: Հիմն  վե լով կա ռ� ց ված քային, ոչ կա ռ� ց ված քային և գոր ծառ նա կան գոր ծոն նե րի, այդ 
թվ� մ՝ շր ջա կա մի  ջա վայ րի և ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի ցան ցի վրա,  հի վան դա նոց նե րի 
ան վտան գ�  թյան ին դեքսը տա լիս է այն պատ կե րը, թե որ քա նով է հնա րա վոր հի վան դա նո ցի կամ 
ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյան գոր ծ�  նե �  թյան ան խա փան աշ խա տանքն ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի ժա մա նակ: Սահ մա նե լով հի վան դա նո ցի ան վտան գ�  թյան ին դեք սը կամ մի  ա վո րը, ե րկր-
ներն �  ո րո շ� մ կա յաց նող ներն ը նդ հա ն� ր պատ կե րա ց� մ են կազ մ� մ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
և ա ղետ նե րի ժա մա նակ ար ձագանքե լ�  ի րենց կա րո ղ�  թյան մա սին: Հի վան դա նոց նե րի ան վտան-
գ�  թյան ին դեք սը չի փո խա րի ն� մ խո ցե լի �  թյան ծախ սա տար և ման րա մասն �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն-
նե րին: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, քա նի որ այն հա մե  մա տա բար է ժան է և հեշտ կի րա ռե լի, ա պա դա առաջին 
կար ևոր քայլն է հի վան դա նոց նե րի ան վտան գ�  թյան ո լոր տ� մ ներդ ր� մն  ե րի ա ռաջ նա հեր թ�  թյան 
սահ մա նման հարց� մ: Հի վան դա նոց նե րի ան վտան գ�  թյան ին դեք սը հա սա նե լի է ան գլե րեն, իս պա-
նե րեն, ա րա բե րեն, ռ�  սե րեն և ֆրան սե րեն լե զ�  նե րով:
 Նախ նա կան տե ղե կ�  թյ� ն նե րը և ձևա չա փե րը կա րող եք ներ բեռ նել հետ ևյալ կայ քէ ջից՝ http://tinyurl.com/c53gdvw:
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 Գերակա � ղղ� թյ� ն 6. Շինարարական կանոնակարգեր և 

հողօգտագործման պլանավոր� մ

 Գերակա � ղղ� թյ� ն 6 

Շի նա րա րա կան կանոնակարգեր և 

հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վո ր� մ

«Պար տա դիր և հետ ևո ղա կա նո րեն կի րա ռել առ կա ռիս կե րին հա մա պա տաս խան և ի րա տե սա-
կան շի նա րա րա կան նոր մե րն �  հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վոր ման սկզ բ� նք նե րը: Հատկացնել 
ան վտանգ հո ղա տա րածք ներ ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող քա ղա քա ցի նե րին, ի նչ պես նաև բարձ-
րաց նել �  բա րե լա վել գոր ծող շի նա րա րա կան նոր մե  րին չհա մա պա տաս խա նող շի ն�  թյ� ն նե րի 
ան վտան գ�  թյան մա կար դա կը»:  

Ին չո՞ւ
 Երկր ներն �  քա ղաք նե րը կ�  նե նան ա վե լի ան վտանգ են թա կա-
ռ� ց վածք ներ, եթե կի րառ վեն հա մա պա տաս խան կա նո նա կար գեր 
և շի նա րա րա կան նոր մե ր: Շի նա րա րա կան նոր մե  րի և քա ղա քի հո ղ-
օգ տա գործ ման պլա նա վոր ման և մշտադիտարկման մե  խա նիզմ-
ներն ար ժե քա վոր մի  ջոց ներ են ա ղետ նե րի նկատ մամբ խո ցե լի-
�  թյան և վտան գա վոր այնպիսի եր և� յթ նե րի ռիսկի նվազեցման 
համար, ի նչ պի սիք են՝ ե րկ րա շար ժե րը, հր դեհ նե րը, ջր հե ղեղ նե-
րը, վտան գա վոր նյ�  թե րի ար տա նե տ� մն  ե րը և այլն: Տե ղա կան 
լի ա զոր մար մի ն նե րի պար տա կա ն�  թյ� նն է վե րահս կել դրանց 
շար� նակական կի րա ռ�  մը և հա մա պա տաս խա ն�  թյ�  նը: Դի մա-
կա յ� ն նա խագծ ման չա փա նիշ նե րի կի րա ռ�  մը և հո ղօգ տա գործ-
ման պլա նա վո ր�  մը ծախ սային տե սան կյ�  նից ա վե լի ար դյ�  նա վետ 
է, քան բնա կ�  թյան հա մար վտան գա վոր շեն քե րի �  շի ն�  թյ� ն նե-
րի վե րաբ նա կե ց�  մը և/ կամ վե րա կա ռ�  ց�  մը (ծախս-ար դյ�  նա վե-
տ�  թյ� ն հա րա բե րակ ց�  թյ� նն է՝ 4/1):

Ի՞նչ է հարկավոր անել
 Շեն քե րի կա ռ� ց ման գոր ծըն թաց նե ր� մ առ կա ռիս կե րին հա մա-

պա տաս խան շի նա րա րա կան նոր մե  րի և կա նո նա կար գե րի պար-

տա դիր կի րա ռ� մ և հա մա պա տաս խա նե ց� մ 

• Ա պա հո վել, որ կանոնակարգերն �  օրենքները նե րա ռեն շեն քե րի 
�  շի ն�  թյ� ն նե րի կա ռ� ց ման նոր մե ր, ո րոն ցով սահ ման վ� մ են 
տե ղան քի ը նտ ր�  թյան, նա խագծ ման և շի նա րա ր�  թյան չա փա-
նիշ նե րը՝ ա ղետ նե րի ռիս կը նվա զա գ� յ նին հասց նե լ�  հա մար: 

 Ռիսկի գնահատման վրա հիմն ված քա ղա քային և հո ղօգ տա-

գործ ման պլա նա վո ր� մ 

• Հիմն  վե լով քա ղա քային ռիս կի գնա հատ ման ար դյ� նք նե րի վրա՝ 
ին տեգ րել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը և կլի մայի փո փո խ� -
թյան ազ դե ց�  թյ� ն նե րը քա ղա քային հո ղօգ տա գործ ման պլան-
նե րի և կա նո նա կար գե րի մե ջ: Հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վո ր�  մը 

 Ըստ Հա մաա մե  րի-

կյան ա ռող ջա պա հա-

կան կազ մա կեր պ� -

թյան, վտան գա վոր 

եր և� յթ նե րի նկատմամբ 

դիմայ� ն� թյ� նն ա պա-

հո վե լ�  հա մար (օրինակ՝ 

ե րկ րա շարժ) շեն քի 

նա խագծ ման և կա ռ� ց-

ման ընդհան� ր ծախ սը 

ա վե լա ն� մ է 1%-5%-ով 

(տե՛ս Կո լ� մ բի այի օ րի-

նա կը 2011թ.-ի Գլոբալ 

գնա հատ ման հաշ վետ-

վ�  թյան մե ջ): Ե րբ խոս քը 

վե րա բե ր� մ է կոնկ րետ 

ոչ կա ռ� ց ված քային 

բա ղադ րիչ նե րին, ա պա 

այս ծախ սային խնայո-

ղ�  թյ� ն նե րը շատ մե ծ 

են: Օ րի նակ, խիստ 

վն աս ված է լեկտ րա կա յա-

նի պատ ճա ռով կա րող է 

է լեկտ րաէ ներ գի ա չլի նել, 

և փո խա րի ն� մն  ար ժե-

նալ 50,000 Ա ՄՆ դո լար: 

Այս ի րա վի ճա կից կա րե լի 

է խ�  սա փել՝ կատարելով 

ըն դա մե  նը 250 Ա ՄՆ 

դո լա րի ներդր� մ և տե-

ղադ րե լով սեյս մի կ մե  կ� -

սիչ ներ �  հե նա րան ներ՝ 

է լեկտ րա կա յա նի խա փա-

ն�  մը կանխել�  համար: 
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պետք է ա պա հո վի քա ղա քի մե ր ձա կա տա րածք նե րի հա մա հ� նչ նե րա ռ�  մը քա ղա քային զար-
գաց ման գոր ծըն թաց նե ր� մ:

• Օգ տա գոր ծել պլան նե րը ծայ րա հեղ բարձր ռիս կային գո տի նե ր� մ ի րա կա նաց վող շի նա րա ր� -
թյան կան խման կամ վե րահս կման համար, ի նչ պես նաև՝ ար դեն իսկ, առկա շի ն�  թյ� ն նե ր� մ 
գո յ�  թյ� ն �  նե ցող ռիսկը նվազեցնել�  նպատակով: Բարձր ռիս կային գո տի նե ր� մ կի րա ռել 
սահ մա նա փա կ� մն  եր՝ շի ն�  թյան տե սա կի, զ բա ղեց րած տա րած քի և խտ�  թյան վե րա բե րյալ: 

• Քա ղա քի ո ղջ տա րած ք� մ տե ղա կայել և ընդ լայ նել կար ևո րա գ� յն նշա նա կ�  թյան են թա կա-
ռ� յցնե րի տա րածք նե րը, տար հան ման կե տե րը, ա պաս տա րան նե րը, ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի կա ռա վար ման ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը և կեն սաա պա հով ման մի  ջոց նե րը: Սահ մա նել 
տա ր հան ման, ի նչ պես նաև օգ ն�  թյան տրա մադր ման ա ռան ձին ճա նա պարհ նե րը: Քա ղա քի 
ա ղե տավ տանգ գո տի նե ր� մ զար գա ց� մն  ե րը վե րահս կե լ�  հա մար ս տեղ ծել հո ղօգ տա գործ ման 
դա սա կարգ ման, խո ցե լի գոր ծոն նե րի ցանկ և շենքերի �  շի ն�  թյ� ն նե րի տվյալ նե րի բա զա:

 Վե րա կա ռ�  ցել ապօ րի նի բնա կա վայ րե րը և շի ն�  թյ� ն նե րը 

• Խո ցե լի բնա կա վայ րե ր� մ ռիս կի նվա զեց ման հա մար ս տեղ ծել մաս նակ ցային մե  խա նիզմ: Հաշ-
վի առ նել բնակ չ�  թյան կա րիք նե րը, շի նա րա րա կան փոր ձը և ց�  ցա բե րել ճկ�  ն�  թյ� ն, ե րբ 
խոս քը վե րա բե ր� մ է տա րած քի զո նա վոր ման և կա ռ� ց ման չա փա նիշ նե րին: Հնա րա վո ր�  թյան 
դեպ ք� մ, ապօ րի նի բնա կա վայ րե րը տե ղա փո խել ա վե լի ա պա հով տա րածք ներ՝ մի և ն� յն ժա մա-
նակ բա րե լա վե լով կյան քի ո րա կը, � շադր� թյ� ն դարձնելով կեն սա ապա հով ման կա րիք նե րի 
վրա և փնտ րե լով նո րա րա րա կան �  ղի ներ՝ նոր վայ րե ր� մ ա վե լի ար դյ�  նա վետ ծա ռա յ�  թյ� ն-
նե րի ֆի նան սա վոր ման հա մար: 

• Ն պաս տել դի մա կա յ� ն շենքերի �  շին� թյ� նների նա խագծ մա նը, ա վե լի ան վտանգ շի նա-
րար�  թյան ի րա կա նաց մա նը և շի նա րա րա կան նոր մե  րին չհա մա պա տաս խանող կառ� յցների 
ամ րաց մա նը՝ կի րա ռե լով քիչ ծախ սեր պա հան ջող մի  ջոց ներ և տե ղա կան շ�  կա յ� մ հա սա նե լի 
նյ�  թեր: 

• Կատարել կ� տակված փորձի և գիտելիքների փոխանակ� մ՝ հան րային քա րո զար շավն  ե րի և 
ան վտանգ շի նա րա ր�  թյան մի  ջոց նե րի ց�  ցադր ման մի  ջո ցով: 

 Զար գաց նել տե ղա կան կա րո ղ�  թյ� ն նե րը և խթա նել մաս նակ ցային գոր ծըն թաց նե րը քա ղա-

քային պլա նա վոր ման և հո ղօգ տա գործ ման ո լոր տ� մ 

• Դի մա կա յ� ն շինարար� թյան կանոնակարգերը, պլանները և շինարարական նորմե րը կի րա-
ռ ել�  նպատակով զարգացնել տե ղա կան լի ա զոր մար մի ն նե րի, շի նա րար նե րի, ա ռևտ րա կան-
նե րի և մաս նա գետ նե րի կա րո ղ�  թյ� ններն �  �  նա կ�  թյ� նները, ինչ պես նաև խրա խ�  սե լ նո-
րա գ� յն տեխ նո լո գի ա նե րի և նո րա րա րա կան մո տե ց� մն  ե րի կի րա ռ�  մը շեն քե րի կա ռ� ց ման, 
նա խագ ծե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե ր� մ: 

• Բարձ րաց նել քա ղա քա ցի նե րի ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը, ո րը նրանց հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա նկա տել 
և տե ղե կաց նել վտան գա վոր շի ն�  թյ� ն նե րի և կա ռ� յց նե րի առ կա յ�  թյան մա սին, ո րն էլ, իր 
հեր թին, կն պաս տի նոր մե  րի հա մա պա տաս խա ն�  թյան պահ պան մա նը: 

• Ս տեղ ծել հա տ� կ տեխ նի կա կան խմ բեր, ո րոնք կա նո նա վոր կեր պով կանց կաց նեն հավաս-
տագր� մ: 
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 Գերակա � ղղ� թյ� ն 6. Շինարարական կանոնակարգեր և 

հողօգտագործման պլանավոր� մ

Կա ռ� ց ման և պլա նա վոր ման կա նո նա կար գեր, 

ո րոնք նպաս տ� մ են տե ղա կան մա կար դա կ� մ 

ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մա նը 

Կա ռ� ց ման և պլա նա վոր ման 

կա նո նա կար գեր, ո րոնք խան գա-

ր� մ են տե ղա կան մա կար դա կ� մ 

ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մա նը 

• Ազ գային ման դատ նե րը, ո րոն ցով տե ղա կան ի նք նա-
կա ռա վար ման մար մի ն նե րին լի ա զոր վ� մ է ան վտանգ 
շի նա րա ր�  թյան պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նը (մի և ն� յն 
ժա մա նակ տրա մադ րե լով տեխ նի կա կան ա ջակ-
ց�  թյ� ն և մի  ջոց ներ՝ մշա կե լ�  և ի րա կա նաց նե լ�  
նա խագ ծեր և �  ժի մե ջ դնե լ�  շի նա րա րա կան կա նո-
նա կար գեր):

•  Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց 
աղ քատ նե րի կա րիք նե րի ճա նա չ�  մը և նրանց նկատ-
մամբ հաշ վետ վո ղա կա ն�  թյ�  նը: 

• Նա խագ ծե րը, նոր մե  րը և չա փա նիշ նե րը, ո րոնք մշակ-
վ� մ են գոր ծա րար նե րի, բնա կիչ նե րի և զա նա զան 
հա մայնք նե րի հետ մաս նակ ցային սկզ բ� ն քով՝ հաշ վի 
առ նե լով վեր ջին նե րիս զար գաց ման հե ռան կար նե րը:

• Ճ կ� ն կա նո նա կար գվող մի  ջա վայ րի առ կա յ�  թյ� -
նը, ո րը հաշ վի է առ ն� մ և ա րագ հար մար վ� մ է 
փոփոխվող տն տե ս�  թյանը, շր ջա կա մի  ջա վայ րին և 
մե  ծա ծա վալ շի նա րա րա կան գոր ծըն թաց նե րին: 

• Ապօ րի նի շի նա րա րա կան գոր ծըն թաց նե րի ճա նա-
չ�  մը և ան վտանգ շի նա րա ր�  թյան խրա խ�  ս�  մը 
� ս� ցման և քա րո զար շավն  ե րի մի  ջո ցով:

• Անվ տանգ շի նա րա ր�  թյ�  նը կամ հո-
ղօգ տա գոր ծ�  մը մատ չե լի կամ հա սա-
նե լի չէ աղ քատ բնակ չ�  թյան հա մար: 

• Հո ղի կամ բնա կա րա նա շի ն�  թյան 
հա սա նե լի �  թյան գոր ծըն թաց նե ր� մ 
առ կա ան հա վա սա ր�  թյ� նը:

• Ապօ րի նի բնա կա վայ րե րի ան վտան-
գ�  թյան ցածր մա կար դա կը, բնա կիչ-
նե րին սե փա կա ն�  թյան ի րա վ� ն քից 
զր կ� մն  �  տվյալ տա րածք նե րից 
հարկադիր վտա ր� մն  ե րը: 

• Կա նո նա կար գեր, որ տեղ հաշ վի չեն 
ա ռն վ� մ գո յ�  թյ� ն �  նե ցող ի րա կա-
ն�  թյ�  նը և քա ղաք նե րի խտ�  թյ�  նը, 
և որ տեղ փոքր տնե րի կամ աշ խա-
տան քային տա րածք նե րի կա ռ�  ց�  մը 
կամ ա վե լի մատ չե լի այ լընտ րան քային 
շի նա րա րա կան նյ�  թե րի օգ տա գոր-
ծ� մն  ար գել վ� մ է: 

 Տե՛ս ա վե լին GAR-2011-�  մ (Գլոբալ գնա հատ ման հաշ վետ վ�  թյ� ն) www.preventionweb.net/gar կայ քէ ջ� մ, Գլ� խ 6.5 
Հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վո ր�  մը և շի նա րա րա կան կա նո նա կար գե րը: 

Օրինակ

 Թայ լան դը մտա դիր է կա նո նա կար գել ապօ րի նի բնա կա վայ րե րի վի ճա կը 

 Թայ լան դի կա ռա վա ր�  թյ�  նը ստանձ նել է աղ քատ և քանդ ված թա ղա մա սե րի ար դի ա կա նաց ման 
հա վակ նոտ նա խա ձեռ ն�  թյ� ն: «Բաան Ման կոնգ» (ա նվ տանգ բնա կա րա նա շի ն�  թյ� ն) ծրա գի րը 
ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րը են թա կա ռ� ց վածք նե րին տրամադրվող ս� բ սի դի ա նե րի և բնա կա րա-
նա շի ն�  թյան վար կե րի տես քով �  ղ ղվ� մ է ապօ րի նի բնա կա վայ րե ր� մ բնակ վող ցածր ե կա մ� տ 
�  նե ցող բնա կիչ նե րի հա մայն քային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րին: Ֆի նան սա վո ր�  մը հա մա րյա ամ-
բող ջ�  թյամբ ձևա վոր վ� մ է ներ քին ռես� րսներից՝ մի  ա վո րե լով կա ռա վա ր�  թյան, տե ղա կան ի նք-
նա կա ռա վար ման և հա մայն քային ներդ ր� մն  ե րը: Այս ազ գային ծրագ րի շր ջա նակ նե ր� մ ապօ րի նի 
բնա կա վայ րե րը կա րող են ստա նալ օ րի նա կան ձևա կեր պ� մ մի  շարք մի  ջոց նե րով, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
կա ռա վա ր�  թյան կող մի ց տրա մադր ած վար կով հո ղի սե փա կա նա տե րից �  ղ ղա կի ձեռք բե ր�  մը, հա-
մայն քային վար ձա կա լ�  թյ�  նը, կա ռա վա ր�  թյան կող մի ց տրա մադրվ ած այլ տա րածք տե ղա փոխ վե-
լը կամ հո ղի փո խա նա կ�  մը:
Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար տե՛ս՝ http://tinyurl.com/72p7375:
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 Սան տա Տեկ լա, Էլ Սալ վա դոր. Ռիս կը նե րա ռող քա ղա քային 

զար գաց ման պլան 

 Սան տա Տեկ լան Էլ Սալ վա դո րի մայ րա քա ղաք՝ Սան Սալ վա դո րի մի  մասն է կազ մ� մ: « Սան տա Տեկ-
լա յ� մ 2001թ.-ին տե ղի �  նե ցավ եր կ�  ե րկ րա շարժ: Ըն դա մե  նը հինգ վայր կյա ն� մ սո ղան քը 700 
մար դ�  կյանք խլեց, տե ղա հա նեց քա ղա քի 20%-ը և լր ջո րեն վն ա սեց են թա կա ռ� ցվածք նե րի 38%-ը: 
Ան շարժ գ� յ քի գի նը ընկավ: Մենք ստիպ ված է ինք լրջորեն մտա ծել մե ր ա նե լիք նե րի մա սին»,- ն շել 
է քա ղա քա պետ՝ Օս կար Օր թի զը: «Մենք հաս կա ցանք, որ մե ր քա ղա քը վե րա կանգ նե լ�  և դի մա կա-
յ� ն դարձ նե լ�  հա մար պետք է հրա ժար վենք ա ղե տի ժա մա նակ հան պատ րաս տի գոր ծո ղ�  թյ� ն-
նե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման մո տե ց�  մի ց և, դրա փո խա րեն, սկ սենք գործող� թյ� նների պլա-
նա վո ր�  մը նա խօ րոք: Ա նհ րա ժեշտ է ա մե  նայն պա տաս խա նատ վ�  թյամբ և լրջ� թյամբ մո տենալ 
կառավարման հարցերին: Մենք մշա կե ցինք քա ղա քի վե րա զար գաց ման տաս նա մյա ծրա գիր և այժմ 
�  նենք կա յ� ն ա պա գայի եր կա րա ժամ կետ ծրա գիր մի նչև 2020թ.: Քա ղա քա ցի նե րը պետք է գի տակ-
ցեն մե ր գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի կար ևո ր�  թյ�  նը, այ լա պես շատ քիչ փո փո խ�  թյ� ն ներ տե ղի կ�  նե նան: 
Վե րոն շյա լին հաս նե լ�  հա մար, մե նք խրա խ�  ս� մ ե նք մաս նակ ց�  թյ�  նը քա ղա քա ցիական խմ բե-
ր� մ Mesas de Ciudadanos, որ տեղ բազ մա թիվ տար բեր շա հագր գիռ կազ մա կեր պ�  թյ� ն ներ կա-
նո նա վոր կեր պով հա վաք վ� մ ե ն քն նար կ� մն  ե րի ան ցկաց ման և ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման հա մար: 
Նրանք հաս կա ն� մ են, որ սրանք այն խն դիր ներն �  ո րո շ� մն  երն են, որ վե րա բե ր� մ են ի րենց կեն-
սա կեր պին, ի րենց ե րե խա նե րին, ի րենց դպ րոց նե րին �  ի րենց աշ խա տան քի ար դյ�  նա վետ� թյանը»: 
(Աղ բյ�  րը՝ հար ցազ ր� յց քա ղա քա պետ՝ Օս կար Օր թի զի հետ, փետր վար 2011թ., ՄԱԱ ՆՄՌ):
Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար այ ցե լե՛ք http://www.santatecladigital.gob.sv/ կայ քէ ջը և սեղ մե ՛ք Gestión de Riesgos 
13.11 (նյ� թն իս պա նե րեն լեզ վով է):

Քա բ�  լի քա ղա քա պե տա րան, 
Աֆ ղանս տան. Ջրա հե ռաց ման և 
մաքր ման բա րե լավ ման աշ խա տանք նե րից 
ա ռաջ և հե տո 
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 Գերակա � ղղ� թյ� ն 7. Վերապատրաստ� մ, կրթ� թյ� ն և հանրային իրազեկ� մ

 Գերակա � ղղ� թյ� ն 7 

Վե րա պատ րաս տ� մ, կր թ�  թյ� ն 

և հան րային ի րա զեկ� մ 

«Ա պա հո վել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն �  ղղ ված հան րակր թա կան ծրագ րե րի և հան ր�  թյան 
հա մար նա խա տես ված դա սըն թաց նե րի ներդ ր� մն  �  ի րա կա նա ց�  մը հա մայն քներ� մ և դպ րոց նե-
ր� մ»: 

Ին չո՞ւ 
Ե թե քա ղա քա ցի նե րը պատ րաստ վ� մ են մաս նակ ցել դի մա-
կա յ� ն քա ղաք նե րի ստեղծ ման հա վա քա կան գոր ծ�  նե � -
թյա նը, ա պա վե րա պատ րաս տ�  մը, կր թ�  թյ�  նը և հան րային 
ի րա զե կ� մը կար ևոր նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն այն ա պա հո վե լ�  
հա մար (սա պետք է նե րա ռել նաև բո լոր տա ս գե րա կա �  ղ-
ղ�  թյ� ն ների մե ջ): Ամ բողջ հա մայն քը պետք է տե ղե կաց ված 
լի նի ի րեն սպառ նա ցող վտան գա վոր եր և� յթ նե րի և ռիս կե րի 
մա սին, ե թե ցան կա ն� մ է ա վե լի լավ պատ րաստ վել և մի  ջոց-
ներ ձեռ նար կել՝ հնա րա վոր ա ղետ նե րին դի մա կայել�   հա մար: 
Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի  ջոցա ռ� մն ե րի վե րա բե րյալ 
ի րա զեկ վա ծ�  թյան բարձ րաց ման, կր թա կան և կա րո ղ�  թյ� ն-
նե րի զար գաց ման ծրագ րե րը կար ևոր նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն 
քա ղա քային մա կար դա կ� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
ռազ մա վա ր�  թյ� ն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ց� մ քա-
ղա քա ցի նե րի մաս նակ ց�  թյ� նն ա պա հո վե լ�  և տվյալ խնդ րի 
լ� ծ մանն �  ղղ ված հա մայն քի ջան քե րը հա մախմ բե լ�  ա ռ�  մով: 
Այն նաև հնա րա վո ր�  թյ� ն կըն ձե ռի զար գաց նել ա ղետ նե րին 
պատ րաստ վա ծ�  թյան և ար ձա գանք ման կա րո ղ�  թյ� ն նե րը:  

Ի՞նչ է հարկավոր անել
 Քա ղա քային մա կար դա կ� մ բարձ րաց նել հան րային ի րա-

զեկ վա ծ�  թյան մա կար դա կը 

• Ի րա կա նաց նել հան րային ի րա զեկ ման քա րո զար շավն  եր քա-
ղա քա ցի նե րի ան վտան գ�  թյան և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց-
ման վե րա բե րյալ՝ տա րա ծե լով տե ղե կ�  թյ� ն ներ տե ղա կան 
վտան գա վոր եր և� յթ նե րի, ա ղետ նե րի ռիս կի և կլի մայի փո-
փո խ�  թյան, ի նչ պես նաև վեր ջին նե րիս բա ցա սա կան ազ դե-
ց�  թյ� ն նե րի նվա զեց ման �  կա ռա վար ման քայ լե րի �  մի  ջո-
ցա ռ� մն  ե րի մա սին: 

• Խ րա խ�  սել տե ղա կան քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րին, 
դպ րոց նե րին, լրատ վա կան ծա ռա յ�  թյ� ն նե րին և մաս նա վոր 
հատ վա ծի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րին՝ մի  ա նա լ և ա ջակ ցե լ գլո բալ 
քա րո զար շա վին, ի նչ պես նաև տա րա ծե լ նշ ված �  ղերձն �  
բարձ րաց նե լ ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը: 

 Ա նհ րա ժեշտ է կենտ րո նա-

նալ մարդ կանց մի ջև հա ղոր-

դակց ման գոր ծըն թաց նե րի 

զար գաց ման վրա, ը նդ գր կել 

ե րե խա նե րին և ե րի տա սարդ-

նե րին գործ նա կան �  ս� մ-

նա կան մի  ջո ցա ռ� մն  ե ր� մ, 

ներգ րա վել վս տա հե լի և ազ-

դե ցիկ խոս նակ նե րի, ո րոնք 

հանդես կգան որ պես ա ղետ-

նե րի ռիս կի նվա զեց ման 

գոր ծըն թաց նե րը իրազեկող 

մաս նա գետներ, մի և ն� յն 

ժա մա նակ սո վո րել նաև այլ 

քա ղաք նե րի կամ ծրագ րե րի 

լա վա գ� յն փոր ձից: 

 Կյան քի փրկ� թյան 
� ս� մն ավարժանք դպ րոց նե ր� մ 
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 Նե րա ռել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը կր թա կան ծրագ րե ր� մ 

• Աշ խա տել կր թա կան ո լոր տի լի ա զոր մար մի ն նե րի, � ս� ցիչների, աշակերտների և այլ հա մա-
պա տաս խան մար մի ն նե րի հետ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը դպ րո ցա կան ծրագ րի բո լոր մա-
կար դակ նե ր� մ, ի նչ պես նաև բո լոր պե տա կան և մաս նա վոր կր թա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե ր� մ 
նե րա ռե լ�  հա մար: 

• Կր թա կան ծրագ րե րի մշակ ման նպատակով ան հրա ժեշտ տեխ նի կա կան ա ջակ ց�  թյ� ն ստա-
նալ�  հա մար դի մե լ հա մա պա տաս խան հաս տա տ�  թյ� ն նե րին �  գոր ծա կա լ�  թյ� ն նե րին: Սո-
վո րել նախ կին փոր ձից: 

 Քա ղա քային մա կար դա կով ի րա կա նաց նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման դա սըն թաց ներ և 

զար գաց նել կա րո ղ�  թյ� ն նե րը

•  Հա մայնք նե րի, սո ցի ա լա կան �  տն տե սա կան ո լոր տի տարբեր մաս նա գետ նե րի և տե ղա կան 
�  ազ գային հաս տա տ�  թյ� ն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով՝ ստեղ ծել մշ տա կան գործող վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի ծրա գիր քաղաքապետարանի հիմն ական աշխատակազմի  
հա մար: Համագործակցել տեղական կառ� յցների հետ, ի նչ պի սիք ե ն՝ Կար մի ր խա չի ըն կե ր� -
թյ�  նը, հա մալ սա րան նե րը, ՀԿ-նե րը և այլն: 

• Ու շադ ր�  թյ� ն դարձ նել վե րա պատ րաստ ման կա րիք �  նե ցող ա ռաջ նային թի րա խային խմ բե-
րին, ի նչ պի սիք ե ն՝ քա ղա քա պե տա րա նի վարչ� թյ� նները և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա-
ռա վար ման լի ա զոր մար մի ն նե րը, հր շեջ և փր կա րար ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը, ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի բժշ կա կան թի մե  րը և օ րենսդ րա կան դաշ տի աշ խա տա կից նե րը, ճարտարագետները, 
ջրա մա տա կա րար ման և սա նի տա րա կան ո լոր տի, պլա նա վոր ման և գոտիավորման, բնա պահ-
պա ն�  թյան, ա ռող ջա պա հ�  թյան, հա ղոր դակ ց�  թյան, լրատ վա կան մի  ջոց նե րի մաս նա գետ-
նե րը, մաս նա վոր հատ վա ծի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը, հա մայն քա պե տե րը և կր թա կան ո լոր տի 
վե րա պատ րաս տող մաս նա գետ նե րը: Ս� յն ձեռ նար կը և այլ �  ս� մն  ա կան նյ�  թեր կա րող են 
օգ տա գործ վել դա սըն թաց նե րի ըն թաց ք� մ: Հար կա վոր է ա պա հո վել նաև շա ր�  նա կա կան վե-
րա պատ րաստ ման հնա րա վո ր�  թյ�  նը: 

Նա խա ձեռ նել ա ղետ նե րի ան վտան գ�  թյան մ շա կ� յ թի ձևա վոր ման մի  ջո ցա ռ� մն  եր քա ղա քի 

մասշ տա բով 

• Հի շա տա կել տվյալ տա րած ք� մ տե ղի �  նե ցած պատ մա կան հի շար ժան ա ղետ նե րի տա րե լից նե-
րը «Ա ղետ նե րի ան վտանգ� թյան օր» ան վան տակ, քա նի որ այդ օ րե րին մար դիկ ա վե լի ըն կա-
լ�  նակ են ան վտա նգ�  թյա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վ�  թյա նը: 

• Քա ղա ք� մ հիմն  ել հ�  շար ձան կամ կազ մա կեր պել փոքր ց�  ցա հան դես ներ, ստեղ ծել պատ մա-
կան ա ղետ նե րի վե րա բե րյալ թան գա րան՝ պահ պա նե լ�  ան ցյա լ� մ տե ղի �  նե ցած ա ղետ նե րի և 
դրանց հետևանքների մասին հի շա տա կ� մն  երն �  հի շո ղ�  թյ�  նը: 

• Գտ նել նոր ստեղ ծա գոր ծա կան �  ղի ներ՝ մաս նակ ցե լ�  ա մե ն տա րի հոկ տեմ բե րի 13-ին նշ վող 
Ա ղետ նե րի նվա զեց ման մի  ջազ գային օր վան և այլ մի ջազգային օրերի, ի նչ պի սիք ե ն՝ Օ դեր և� -
թա բա ն�  թյան հա մաշ խար հային օ րը, Ա ռող ջա պա հ�  թյան հա մաշ խար հային օ րը և այլն, ինչը 
հնարավոր� թյ� ն կտա հիշատակել�  հիմն  ա կան պատ մա կան ա ղետ նե րը: 

Ա ղետ նե րի նվա-

զեց ման մի  ջազ գային 

օր վա մա սին լրա ց� -

ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե-

րի հա մար տե՛ս www.

unisdr.org/2011/iddr/ 

կայ քէ ջը:
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Օրինակ

Սայջո.  Դի տի՛ր և սո վո րի՛ր. ե րե խա նե րն �  հա մայնք ներն �  ս� մն  ա սի ր� մ են 

լեռ նային և քա ղա քային ռիս կե րը 

 Ճա պո նի ա յ� մ ման կա պար տեզ նե րից և դպ րոց նե րից սկ սած կա նո նա վոր �  ս� մն  ա վար ժանք նե-
րի մի  ջո ցով ե րե խա նե րին սո վո րեց ն� մ են, թե ի նչ պես հայտ նա բե րել և ար ձա գան քել ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րին: Այս եր կա րա ժամ կետ ներդ ր� մն  ան կաս կած մարդկային շատ կյան քեր փր կեց 
2011թ.-ի  մար տին տե ղի �  նե ցած Ար ևե լյան Ճա պո նիայի մե ծ ե րկ րա շար ժի և ց�  նա մի ի ժա մա նակ: 
2004թ. Ճա պո նի այի Սայ ջո քա ղա ք� մ տե ղի �  նե ցան ռե կոր դային թվով թայ ֆ� ն ներ, ո րոնք պատ-
ճառ հան դի սա ցան քա ղա քային տա րածք նե ր� մ՝ հե ղե ղ� մն  ե րի, ի սկ լեռ նային տա րածք նե ր� մ՝ սո-
ղանք նե րի ա ռա ջաց ման հա մար: Սայ ջո քա ղաքն �  նի ծե րա ցող բնակ չ�  թյ� ն, ինչը մտա ծե լ�  տե ղիք 
է տա լիս: Ե րի տա սարդ, կա րող մարդկանց առ կա յ�  թյ�  նը չա փա զանց կար ևոր է հա մայնք նե ր� մ 
փո խա դարձ օգ ն�  թյան տրա մադր ման և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին պատ րաստ լի նե լ�  հա մար: 
Քա նի որ ե րի տա սարդ նե րը տե ղա փոխ վ� մ են ա վե լի մե ծ քա ղաք ներ, Ճա պո նի այի փոքր քա ղաք նե-
ր� մ մն � մ է ա վե լի տա րի քով բնակ չ�  թյ�  նը, և սա, ի լր� մն , ար դեն ի սկ առ կա ան հա վա սա րակ շիռ 
ազ գային մի  ջին տա րի քային ց� ցանիշին: Սայ ջոյի նման փոքր քա ղաք նե րը հա ճախ տե ղա կայ ված 
են լի ն� մ աշ խար հագ րա կան խա ռը դիր քե ր� մ, օ րի նակ՝ մե  կ�  սա ցած գյ�  ղեր բլ� ր նե րի և լեռ նե-
րի վրա, կամ էլ ա փա մե րձ գո տի նե ր� մ տե ղա կայ ված բնա կա վայ րեր: Այս խն դիր նե րը լ�  ծե լ�  հա-
մար Սայ ջո քա ղա քի ղե կա վա ր�  թյ� նը դպրոցականների համար նախաձեռնեց ա ղետ նե րի ռիս կի 
ի րա զեկ ման ծրա գիր՝ �  շադ ր�  թյ�  նը սևե ռե լով քա ղա քի աշ խար հագ րա կան դիր քի և շր ջա կա մի -
ջա վայ րի ֆի զի կա կան ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րի վրա: Ծ րագ րի շր ջա նակ նե ր� մ տասներկ� ա մյա 
ե րե խա նե րը ներգրավվ� մ են լեռ նային և քա ղա քային աշ խար հագ րա կան յ�  րա հատ կ�  թյ� ն նե րը � -
ս� մն  ա սի րող �  ս�  ցո ղա կան էքսկ� րսիաներ� մ: Ե րի տա սարդ քա ղա քացիները հան դի պ� մ են տա-
րեց նե րի հետ՝ մի  ա սին սո վո րե լ�  Սայ ջո քա ղա քին սպառ նա ցող ռիս կե րի մա սին և հի շե լ�  2004թ.-ի 
թայ ֆ� ն նե րից քաղ ված դա սե րը: Մշակ վել է « լեռ նային և քա ղա քային �  ս�  ցո ղա կան» ձեռ նարկ, ինչ-
պես նաև հիմն  ադր վել են ա ղետ նե րի � ս� ցման �  ս�  ցիչ նե րի ըն կե ր�  թյ� ն և ա ղետ նե րի կան խար-
գել ման ե րե խա նե րի ա կ� մբ: 
Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար այ ցե լե՛ք http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627 կայ քէ ջը (էջ 29):

Ա ղետ նե րի ան վտան գ�  թյան օ րեր. հի շ� մ ե նք ան ցյա լի 

ա ղե տա լի ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րի տա րե լից նե րը 

 Նե պա լ� մ հ� ն վա րի 15-ին նշ� մ են 1934թ. Նե պա լի մե ծ ե րկ րա շար ժի օ րը: Կատ ման դ�  � մ քա ղա-
քա կան ա ռաջ նորդ ներն �  հայտ նի ան հատ ներն այդ ի րա դար ձ�  թյ�  նը հիշատակ� մ են մի  շարք 
մի  ջո ցա ռ� մն  ե րով, ի նչ պի սիք ե ն՝ շքերթ նե րը, ց�  ցադ ր�  թյ� ն նե րը, ան վտանգ շի նա րա ր�  թյան ց� -
ցա հան դես նե րը, փո ղո ց� մ ան ցկաց վող ներ կա յա ց� մն  ե րը, ին տե րակ տիվ սե մի  նար նե րը, ց�  ցա-
տախ տակ նե րը, ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված ար վես տի և այլ ո լոր տի մր ց� յթ նե րը և ներ-
կա յա ց� մն  ե րը: Ե րկ րա շար ժի սի մ�  լյա ցի ոն �  ս� մն  ա վար ժանք ներն ա մե  նա դի տար ժանն են, ո րոնց 
մաս նակ ց� մ են հան ր�  թյան բազ մաթիվ ներկայաց� ցիչներ և դրանք լ� սաբանվ� մ են լրատ վա-
մի  ջոց ների կողմի ց: Ազ գային և քա ղա քային իշ խա ն�  թյ� ն նե րը հան դի սա ն� մ են մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի 
կազմակերպիչ և ա ռաջ նորդ� մ են դրանք : 
 Ճա պո նի ա յ� մ ա մե ն տա րի սեպ տեմ բե րի 1-ին նշ� մ են Ա ղետ նե րի ան վտան գ�  թյան ազգային 
օ րը, ո րը հան դի սա ն� մ է 1923թ.-ի Կան տոյի մե ծ ե րկ րա շար ժի տա րե լի ցը: Ա մե ն տա րի մե ծ թվով 
աշակերտ ներ են այ ցե լ� մ Կո բե քա ղա ք� մ գտն վող Ե րկ րա շար ժի հի շա տակ ման թան գա րա ն, ո րը 
կա ռ� ց վել է 1995թ.-ի հ� ն վա րի 18-ին տե ղի �  նե ցած Հան շին-Ա վա ջի մե ծ ե րկ րա շար ժից հետո: 
 Չի նաս տա ն� մ մայի սի 12-ին նշ� մ են Ա ղետ նե րի ան վտան գ�  թյան ազ գային օ րը՝ ի հի շա տակ 
2008թ.-ի Վեն չ�  ա նի ե րկ րա շար ժի: Շրի Լան կայի Ռատ նա պ�  րա և Ֆի լիպ ին նե րի Դա գ�  պան քա-
ղաք նե ր� մ ն� յն պես նշ� մ են Աղետ նե րի ան վտան գ�  թյան ազգային օ րը՝ տե ղի պատ մա կան ի րա-
դար ձ�  թյ� ն նե րի տա րե լից նե րի օ րե րին: 
Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար, թե ի նչ պես են տար բեր քա ղաք ներ և այ լոք նշ� մ Ա ղետ նե րի նվա զեց ման 
մի  ջազ գային օ րը, տե՛ս www.unisdr.org/iddr կայ քէ ջը:
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Շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա ն�  թյ� ն 

և է կո հա մա կար գե րի հզո րա ց� մ 

«Պաշտ պա նել առ կա այն է կո հա մա կար գերն �  բնա կան պաշտ պա նա կան մի  ջա վայ րը, ո րոնց 
օգ ն�  թյամբ հնա րա վոր է մե ղ մե լ կամ նվա զեց նել ջր հե ղեղ նե րի, փո թո րիկ նե րի և այն վտան գա-
վոր եր և� յթ նե րի ազ դե ց�  թյ�  նը, ո րոնց նկատ մամբ ձեր քա ղա քը խո ցե լի է: Հար մար վել կլի-
մայի փո փո խ�  թյա նը՝ ներդ նե լով և զար գաց նե լով, հա ջող ված փոր ձի վրա հիմն  ված, ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման ար դյ�  նա վետ մի  ջո ցա ռ� մն  եր»: 

Ին չո՞ւ
Է կո հա մա կար գե րը ծա ռա յ� մ են որ պես բնա կան պաշտ պա նա կան 
մի  ջա վայր՝ բնա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի կանխ ման և կան-
խար գել ման հա մար: Դրանք բարձ րաց ն� մ են հա մայնք նե րի դի-
մա կա յ�  ն�  թյ�  նը՝ ամ րապն դե լով կեն սաապահովման բնա կան 
պայ ման նե րը, խմե  լ�  ջրի, պա րե նի և այլ բնա կան ռե ս� րս նե րի հա-
սա նե լի �  թյ� նն �  ո րա կը: Ո ւր բա նի զա ցի այի ըն թաց ք� մ քա ղաք նե-
րը փո փո խ�  թյան են են թար կ� մ ի րենց շր ջա պա տող մի  ջա վայ րը և 
հա ճախ ա ռա ջաց ն� մ նոր ռիս կեր: Ջրա տար հա մա կար գե րի փո-
փո խ�  թյ� ն նե րի ար դյ� ն ք� մ կա րող են փոխ վել հիդ րո լո գի ա կան 
ռե ժիմն  ե րը և ա պա կա յ�  նացվել լան ջե րը՝ մե  ծաց նե լով վտան գա վոր 
եր և� յթ նե րի ռիս կը, ի նչ պի սիք են՝ ջր հե ղեղ ներն �  սո ղանք նե րը: 
Մարդ կային գոր ծ�  նե �  թյան և է կո հա մա կար գե րի մի ջև հա վա սա-
րակշ ռ�  թյան պահ պա ն�  մը գե րա զանց ռազ մա վա ր�  թյ� ն է ռիս կի 
նվա զեց ման, դի մա կա յ�  ն�  թյան ամ րապնդ ման �  կա յ�  ն�  թյան 
ա պա հով ման հա մար: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել
 Բարձ րաց նել ի րա զեկ վա ծ�  թյ� նն այն մա սին, թե ի նչ ազ դե ց� -

թյ� ն են �  նե ն� մ բնա պահ պա նա կան փո փո խ�  թյ� ն ներն �  

է կո հա մա կար գե րի դեգրադացիան ա ղետ նե րի ռիս կի վրա 

• Ճա նա չել և տարածել այն բազ մա թիվ գոր ծա ռ� յթ ներն �  ծա ռա-
յ�  թյ� ն նե րը, որ է կո հա մա կար գե րը տրա մադ ր� մ են քա ղա քին, 
ո րոնց շար ք� մ են բնա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի կան խ� մն  
�  կան խար գե լ�  մը: 

• Հան ր�  թյա նը տե ղե կաց նել համընդհան� ր տա քաց ման և կլի-
մայի փո փո խ�  թյան բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի մա սին: 

Խ րա խ�  սել կա նա չա պա տ� մն  �  է կո հա մա կար գե րի պաշտ պա-

ն�  թյ�  նը՝ կա յ� ն կեն սա կեր պի և զար գաց ման պլա նա վոր ման 

ժամանակ 

• Վե րա նայել գո յ�  թյ� ն �  նե ցող պլան նե րի, քա ղա քա կա ն�  թյ� ն-
նե րի և ծրագ րե րի բնա պահ պա նա կան հետևանքները, ին տեգ րել

 Է կո հա մա կար գե րի 

վրա հիմն  ված կա ռա վա-

ր� մն  ը նդ գր կ� մ է ամ-

բողջ հա մա կար գը, 

նե րա ռյալ մար դիկ և 

շր ջա կա մի  ջա վայ րը: 

Այն �  ղղ ված է բնա պահ-

պա նա կան մի  ա վոր-

նե րին, ի նչ պի սիք են՝ 

ջր բա ժան նե րը, խո նավ 

հո ղե րը կամ ա փա մե րձ 

է կո հա մա կար գե րը (և 

մարդ կային հա մայնք նե-

րը, ո րոնք բնակ վ� մ են 

այդ շր ջա պա տ� մ կամ 

ա պա վի ն� մ այդ ռե ս� րս-

նե րին): Կա ռա վար ման 

ար դյ� ն ք� մ բա ցա հայտ-

վ� մ են հա սա րա կ�  թյան 

կա րիք նե րը և փոր ձեր 

արվ� մ խրա խ�  սել հո ղի 

և ռե ս� րս նե րի այն պի-

սի օգ տա գոր ծ� մ, ո րը չի 

վն ա ս� մ է կո հա մա կար-

գերի բնա կա նոն կեն սա-

գոր ծ�  նե �  թյանը, ո րին 

ա պա վի ն� մ են քա ղա քի 

բնա կիչ ները: 
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և է կո հա մա կար գե րի հզո րա ց� մ

է կո հա մա կար գե րին վե րա բե րող հար ցե րը հե տա գա պլա նա վոր ման գոր ծըն թաց նե ր� մ և բա ցա-
հայ տել դեգ րա դաց ման պատ ճառ նե րը: 

• Ն վա զեց նել ջեր մո ցային գա զե րի ար տա նե տ� մն  ե րը և նպաս տել կա նաչ տն տե ս�  թյան ան ցմա-
նը, կա տա րել ներդ ր� մն  եր ռիս կի նվա զեց ման և է կո հա մա կար գե րի վրա հիմն  ված մի  ջո ցա ռ� մ-
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ինչը կն պաս տի կլի մայի փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյա-
նը: 

 Հիմն  ել հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  եր բնա պահ պա ն�  թյան ո լոր տի ղե կա վար նե րի և մաս-

նա վոր հատ վա ծի հետ 

• Զար գաց նել գոր ծըն կեր նե րի կա րո ղ�  թյ� ն նե րը՝ ի րա կա նաց նե լ�  վ տան գի և խո ցե լի �  թյան 
գնա հա տ� մն  եր, բնա պահ պա նա կան գնա հա տ� մն  եր և գի տա կան մշտադիտարկ� մ՝ ը նդ լայ նե-
լ�  կա ռա վար ման կա րո ղ�  թյ� նը է կո հա մա կար գե րի հի ման վրա ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար-
ման ի րա կա նաց ման հա մար և ը նդ գր կե լով բազ մա թիվ ո լորտ ներ, տար բեր մաս նա գի տա կան 
պլատ ֆորմն  եր և ո րո շ� մն  եր կա յաց նող տե ղա կան շա հագր գիռ կող մե ր: 

• Հիմն  ել հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն մաս նա վոր հատ վա ծի հետ՝ ներգ րա վե լով տեխ նի կա կան և ֆի-
նան սա կան ռե ս� րս ներ և ա պա հո վե լ մաս նա վոր ներդ ր� մն  ե րի կի րա ռ�  մը՝ բնա պահ պա նա-
կան և ռիս կի նվա զեց ման նոր մե  րին հա մա պա տաս խան: 

Հ զո րաց նել է կո հա մա կար գե րի կա ռա վար ման գո յ�  թյ� ն �  նե ցող գոր ծիք նե րը կամ ստեղ ծել 

այն տեղ, որ տեղ դրանք դեռևս գո յ�  թյ� ն չ�  նեն 

• Ջրային ռե ս� րս նե րի ար դյ�  նա վետ օգ տա գոր ծ�  մը կարգավորել�  համար իրականացնել ջրա-
տար հա մա կար գե րի կա ռա վար ման կա յ� ն ծրա գիր: Պահ պա նել ջրի պա հես տա վոր ման և բաց-
թողն ման կա րո ղ�  թյ� ն նե րը: Պահ պա նել հոս քը բնա պահ պա նա կան կա րիք նե րի հա մար և, 
կան խել կամ կան խար գե լել ջրի հետ կապ ված վտան գա վոր եր և� յթ նե րը: 

• Ա փա մե րձ տա րածք նե րի պաշտ պա ն�  թյա ն, հո սանքն ի վեր ան տա ռային շեր տի ստեղծ մա ն, 
խո նավ հո ղե րի և գե տե րի ա փե րի վե րա կանգն մա ն, ի նչ պես նաև հե ղե ղ� մն  ե րի կար գա վոր-
մա ն նպատակով՝ նե րա ռել ջր հե ղեղ նե րի կանխ ման և կան խար գել ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը 
նախագծված են թա կա ռ� ցվածքնե րի մե ջ, ո րը կն պաս տի քա ղա քային զար գաց ման նպա տակ-
նե րի ի րա կա նաց մա նը: 

Սան Ֆրան ցիս կոյի քա ղա-
քա պե տա րան, Ֆի լիպ ին ներ. 
Նրանց տպա վո րիչ «Եր կ�  
մի  լի ոն ծա ռե րի ծրա գի րը» 
ներգրավ� մ է հա մայնք նե րին, 
բա րե լա վ� մ է կո հա մա կար գը 
և կր ճա տ� մ ջեր մո ցային գա-
զե րի ար տա նե տ� մն  ե րը: 
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Օրինակ

Է կո հա մա կար գե րի վրա հիմն  ված ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա ր�  մը 

Չի նաս տա նի Հ�  բե ի նա հան գ� մ և Նյ�  Յոր ք� մ 

 Չի նաս տա նի Հ�  բե ի նա հան գ� մ խո նավ հո ղե րի վե րա կանգն ման ծրագ րի շր ջա նակ նե ր� մ լճե րը 
նո րից կա պե ցին Յանց զի գե տին և վե րա կանգ նե ցին 448 կմ2 խո նավ հո ղեր՝ 285 մի լ ի ոն մ3 հե ղե ղ� մ-
նե րի ջ� ր պա հես տա վո րե լ�  կա րո ղ�  թյամբ: Հե տա գա յ� մ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մի ն նե րը ևս �  թ լիճ 350 կմ2 տա րած քով մի  աց րե ցին գե տին: Լճե րի ջրար գե լակ նե րը վե րա բաց վ� մ 
են սե զո նային սկզ բ� ն քով, ի սկ ա նօ րի նա կան ջրային մի  ջո ցա ռ� մն  եր ի րա կա նաց նող կա ռ� յց նե րը 
վե րաց վել են կամ վե րա նո րոգ վել: Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը լճի շրջակա և ճահ-
ճային տա րածք նե րը հայ տա րա րել են որ պես բնա կան պահ պան վող գո տի ներ: Ի լր� մն  ջր հե ղեղ նե րի 
կան խար գել մա նը, ար դյ� ն ք� մ բա րե լավ վել է նաև կեն սա բազ մա զա ն�  թյ�  նը, 20-30%-ով աճել է ձկ-
նոր ս�  թյ� նից ստացվող ե կա մ�  տը և բա րե լավ վել ջրի ո րա կը՝ ը նդ հ� պ մի նչև խմե  լ�  մա կար դա կի: 
Այս գոր ծե լա կեր պի մա սին ա վե լին կար դա լ�  հա մար տե՛ս ՄԱԱ ՆՄՌ Գլոբալ գնա հատ ման հաշ վետ վ�  թյ�  նը, Գլ� խ 6.4:

 Նյ�  Յոր ք� մ փո թո րիկ նե րը և կո յ�  ղաջ րե րը հա ճախ հե ղե ղ� մ են քա ղա քի փո ղոց նե րը, քա նի որ 
հին կո յ�  ղ�  հա մա կարգն այլևս ար դյ�  նա վետ չի գոր ծ� մ: Հոր դա ռատ ան ձրև նե րից հե տո ջ� րն 
�  ղ ղա կի ո րեն հո ս� մ է գե տե րը՝ այդ ջրի անհրաժեշտ� թյ� նն � նեցող բ� սական� թյանը հաս նե-
լ�  փո խա րեն: Նյ�  Յոր քի ջրա տար խո ղո վակ նե րի բա րե լավ ման աշ խա տանք նե րը գնա հատ վել է 
6.8 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար: Փո խա րե նը, Նյ�  Յոր քը կներդ նի 5.3 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար՝ տա նիք նե րի, 
փո ղոց նե րի և մայ թե րի կա նաչ են թա կա ռ� ց վածք նե րի զար գաց ման հա մար: Ար դյ� ն ք� մ մի  քա նի 
օ գ� տ կքա ղեն. նոր կա նաչ տա րածք ներն ա վե լի շատ ան ձր ևա ջ� ր կ� նենան և կթեթ ևաց նեն քա-
ղա քի կո յ�  ղ�  բե ռը, կբա րե լավ վի նաև օ դի ո րա կը, ի սկ ջրի և է լեկտ րաէ ներ գի այի գի նը կա րող է 
նվա զել: 
Այն նա խա ձեռ ն�  թյ� ն նե րի մա սին լրա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար տե՛ս՝ http://tinyurl.com/84x4w9v, Գլ� խ 6.4:

Օվերստրանդ. Ե րաշտ նե րը որ պես մե  ծա ցող ռիսկ

 Հա րա վային Աֆ րի կայի Օ վերստ րանդ քա ղա ք� մ տե ղի է �  նե ցել բնակ չ�  թյան ա րագ և սե զո-
նային աճ և կան խա տես վել է ջրի սղ�  թյ� ն Հեր մա ն� ս վարչական շրջան� մ, որ տեղ տե ղ� մն  ե րը 
պա կա սել են 1997թ. ի վեր: Կլի մայի փո փո խ�  թյ�  նը սպառ ն� մ է ա ռաջ բե րել տե ղ� մն  ե րի ա վե լի 
փոփոխական մի  տ� մն  եր և ջեր մաս տի ճան ի ծայ րա հեղ տատան� մն եր: Ի պա տաս խան, քա ղա քա-
պե տա րանն ըն դ�  նեց ջրային ռե ս� րս նե րի կա ռա վար ման և զար գաց ման հա մա պար փակ ծրա գիր, 
ո րը հիմն  ված է Ջրային ռե ս� րս նե րի և ան տա ռային գոր ծե րի Հա րա վաֆ րի կյան ազ գային վար չ� -
թյան կող մի ց մշակ ված ազ գային քա ղա քա կա ն�  թյան և օ րենսդ րա կան հարթակի վրա: Ձգ տե լով 
�  նե նալ եր կա րա ժամ կետ և բազ մո լորտ ծրա գիր, մշակ վեց եր կ�  ռազ մա վա ր�  թյ� ն՝ �  ղղ ված ջրի 
պա հան ջի ա վե լի ար դյ�  նա վետ կա ռա վար մա նը և ջրի լրա ց�  ցիչ և կա յ� ն աղ բյ� ր նե րի հայ թայթ մա-
նը: Մի շարք տար բե րակ նե րի վեր լ�  ծ�  թյ�  նից հե տո նա խա ձեռ նե ցին գր� ն տային ջրե րի վեր հան-
ման աշ խա տանք նե րը՝ տե ղա կայե լ�  տե ղա կան ջրի աղ բյ� ր նե ր: Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րի կող մի ց մշ տա կան հա մա կար գո ղի դե րը չա փա զանց կար ևոր էր նման եր կա րա ժամ կետ 
և բազ մո լորտ ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար, ո րն ը նդ գր կ� մ էր ազ գային և մար զային ջրային ռե-
ս� րս նե րի կա ռա վար ման գե րա տես չ�  թյ� ն նե րը, կեն սա բազ մա զա ն�  թյան պահ պան ման մար զային 
ի նս տի տ�  տը և մի  խ� մբ հա մայն քա հեն կազ մա կեր պ�  թյ� ն ներ: Գր� ն տային ջրե րի վեր հան ման 
նկատ մամբ շա հագր գիռ կող մե  րի �  նե ցած թե րա հա վա տ�  թյ�  նը և ան վս տա հ�  թյ�  նը հաղ թա հար-
վեց մաս նակ ցային մշտադիտարկման հանձ նա ժո ղո վի հիմն  ադր մամբ և սկզբ նա կան հա մե  մա տա-
կան տվյալ նե րի մշակ մամբ:
Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար տե՛ս http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627 կայ քէ ջը (էջ 52):
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վաղ ազ դա րա ր� մ և ար ձա գան ք� մ

 Գերակա � ղղ� թյ� ն 9 

Ար դյ�  նա վետ պատ րաստ վա ծ�  թյ� ն, 

վաղ ազ դա րա ր� մ և ար ձա գան ք� մ

«Հիմն  ել վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գեր և ստեղ ծել ճգ նա ժա մային կա ռա վար ման հա մա պա տաս-
խան կա րո ղ�  թյ� ն ներ: Բնակ չ�  թյան պատ րաստ վա ծ�  թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար 
կա նո նա վոր կեր պով կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց նել հան րային �  ս� մն  ա վար ժանք ներ»: 

Ին չո՞ւ
 Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան և ար ձա-
գանք ման լավ մշակ ված պլան նե րը ոչ մի  այն նպաս տ� մ են 
մարդ կային կյան քի և նյ�  թա կան ար ժեք նե րի փր կ�  թյա նը, 
այլև հա ճախ նպաս տ� մ են դի մա կա յ�  ն�  թյան ամ րապնդ մա-
նը և հե տա ղե տային վե րա կանգն մա նը՝ նվա զեց նե լով ա ղետ-
նե րի հե տա գա ազ դե ց�  թյ�  նը: Պատ րաստ վա ծ�  թյ�  նը և վաղ 
ազ դա րար ման հա մա կար գերը բնա կան կամ այլ վտան գա-
վոր եր և� յթ ների սպառնալիքի պայմաններ� մ օգ ն� մ են քա-
ղաքներին, հա մայնք ներին �  ան հատ նե րին գոր ծել ար դյ� -
նա վետ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ և հա մա պա տաս խան ձևով՝ 
նվա զեց նե լով նյ�  թա կան կո ր� ստ նե րը, զո հե րի թի վը, ինչ պես 
նաև սե փա կա ն�  թյան և շր ջա կա անկայ� ն մի  ջա վայ րի վն աս-
նե րը: Կա յ�  ն�  թյ�  նը կա րե լի է ձեռք բե րել, ե թե հա մայնքն 
�  տե ղի լի ա զոր մար մի ն նե րը հաս կա նան տե ղա կան պատ-
րաստ վա ծ�  թյան և ար ձա գանք ման կար ևո ր�  թյ� նն �  ան-
հրա ժեշ տ�  թյ�  նը արտակարգ իրավիճակների կառավարման 
տեսանկյ� նից: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել
Հ զո րաց նել և բա րե լա վել պատ րաստ վա ծ�  թյ�  նը. 

• Ս տեղ ծել հաստատ� թենական և օ րենսդ րա կան մե  խա նիզմ-
ներ՝ ա պա հո վե լ� , որ պատ րաստ վա ծ�  թյ�  նը կազ մի  քա ղա-
քի բո լոր ո լորտ նե րի և հաս տա տ�  թյ� ն նե րի քա ղա քա կա ն� -
թյան և գոր ծ�  նե �  թյան մի  մա սը: 

• Կի րա ռե լով փոր ձարկ ված սցե նար ներ՝ մ շա կել, վե րա նայել և 
բա րե լա վել ամ բողջ քա ղաքն ը նդ գր կող մի ջ գե րա տես չա կան 
հաստատ� թենական պատ րաստ վա ծ�  թյան և ար ձա գանք-
ման պլան նե րը: 

• Նե րա ռել տե ղա կան մա կար դա կ� մ ռիս կի վեր լ�  ծ�  թյան ար-
դյ� նք նե րը հա ղոր դակց ման և ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծ� -
թյան ռազ մա վա ր�  թյան մշակ ման գոր ծըն թա ց� մ: 

• Ա պա հո վել, որ քա ղա քի ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պատ-
րաստ վա ծ�  թյան պլանը ներառի փր կա րա րա կան ա ջակ-
ց�  թյան և տ�  ժած բնակ չ�  թյա նն օգ ն�  թյ� ն ց�  ցա բե րե լ�  

Ռիս կի և ա ղետ նե րի սցե-
նար ներ 
Մ տա ծեք այն պի սի մե ծ ա ղե-

տի հնա րա վոր ազ դե ց�  թյան 

մա սին, ո րի մի  ջով ձեր հա-

մայն քը,  հաս տա տ�  թյ�  նը 

կամ  ձեռ նար կ�  թյ� նն ան ցել 

է, օրինակ՝ ե րկ րա շար ժ, 

փո թո րի կ կամ ջր հե ղե ղ: 

Ինչ պի սի ՞ խո ցե լի �  թյ� ն 

�  նեն բնա կա րա նային, 

ա ռևտ րային, ա ռող ջա պա-

հա կան, կր թա կան և այլ 

են թա կա ռ� ց վածք նե րը 

վ տան գա վոր տվյալ եր և� յ թի 

նկատ մամբ: Որ տե՞ղ է են թա-

կա ռ� ց ված քը տե ղա կայ ված 

և ի նչ պե՞ս կամ ին չո՞ւ է այն 

դա րձել խո ցե լի: Կա րե լի է 

ա րդյո՞ք նվա զեց նել այդ 

խո ցե լի �  թյան աս տի ճա նը: 
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ար դյ�  նա վետ մի  ջո ցա ռ� մն  եր՝ նա խա պես ը նտր ված տե ղա կան կա ռ� յց նե րի և քա ղա քա ցի ա-
կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի հետ մի  ա սին: 

Ս տեղ ծել կամ բա րե լա վել բազ մաբ ն� յթ վտա նգա վոր եր և� յթ նե րի վաղ ազ դա րար ման հա մա-

կարգ 

• Որ պես ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան պլա նի մի  մաս, հիմն  ել վաղ ազ դա-
րար ման և հա ղոր դակց ման հա մա կարգ, ո րն ը նդ գր կ� մ է պաշտ պա նա կան մի  ջո ցա ռ� մն  եր և 
տար հան ման հս տակ �  ղի ներ:

• Հ զո րաց նել տե ղա կան կա րո ղ�  թյ� ն նե րը, ին չը հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա խ�  սա փել ար տա քին 
ռե ս� րս նե րի կախ վա ծ�  թյ�  նից և կխ րա խ�  սի մաս նակ ց�  թյ� նն �  գի տե լիքների փո խա նա-
կ�  մը: 

• Հս տակ սահ մա նել, թե �  մ է պատ կա ն� մ ա ղետ նե րի ռիս կի վե րա բե րյալ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի 
թար մաց ման և վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րի ակ տի վաց ման հաստատ� թենական և ո րո-
շ� մն  ե րի կա յաց ման պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նը: Վե րար տադ րել ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
ար ձա գանք ման պլան նե րը՝ փոր ձար կե լ ա ռա ջարկ վող ար ձա գանք ման և հան րային ի րա զեկ-
ման, ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ �  ս� ց ման մո դել նե րի ար դյ� -
նա վե տ�  թյ�  նը: 

Ար դի ա կա նաց նել քա ղա քի ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ար ձա գանք ման ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը 

• Ո րո շել, թե ի նչ պի սի սար քա վո ր� մն  եր, դա սըն թաց ներ և ռե ս� րս ներ են հար կա վոր քա ղա քին 
սպառ նա ցող վտան գա վոր եր և� յթ նե րին և խո ցե լի �  թյանը դի մա կայե լ�  հա մար և, ը ստ ան հրա-
ժեշ տ�  թյան, սահ մա նել գն� մն  ե րի և ար դի ա կա նաց ման ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րը: 

• Անցկացնել հա տ� կ մաս նա գի տաց ված դա սըն թաց ներ ա ռա ջին ար ձա գան քող նե րի հա մար ոչ 
մի  այն սար քա վո ր� մն  ե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ, այլև այն նոր մե թոդնե րի, ո րոնք կիրառ վ� մ 
են հնա րա վոր ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին դի մա կայ ել�  հա մար: 

Մ շա կել և ի րա կա նաց նել հրա մա նա տա րաշ տա բային վար ժանք ներ և �  ս� մն  ա վար ժանք ներ 

• Ի րա կա նաց նել հրա մա նա տա րաշ տա բային վար ժանք ներ, ո րոնց ժա մա նակ տե ղա կան դե րա-
կա տար նե րը գնա հա տ� մ են հա մայն քի, հաս տա տ�  թյան կամ գե րա տես չ�  թյան կա րո ղ�  թյ� -
նը՝ ար ձա գան քե լ�  և իրականացնել�  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան պլա-
նով նախատեսված մե կ կամ մի  քա նի գործող� թյ� ններ: 

• Կա նո նա վոր հի մ� նք նե րով կազ մա կեր պել �  ս� մն  ա վար ժանքներ, ինչը հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա 
փոր ձար կե լ հա մա լիր ար ձա գանք ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը և գնա հա տել պլա նը, քա ղա քա կա ն� -
թյ� նն �  ըն թա ցա կար գե րը: Սա կօգ նի բա ցա հայ տել գո յ�  թյ� ն �  նե ցող թ� յլ կող մե  րը և որոշել 
ռե ս� րս նե րի բա ցե րը: 

• Ներգ րա վել կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի լայն շր ջա նակ, այդ թվ� մ՝ հր շեջ ծա ռա յ�  թյ� նը, օ րենս-
դ րա կան և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման մար մի ն ները և, ը ստ ան հրա ժեշ տ� -
թյան, այլ գե րա տես չ�  թյ� ն ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ տե ղա կան հան րային ա ռող ջա պա հա կան և հան-
րային ան վտան գ�  թյան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը, Կար մի ր խա չի ըն կե ր�  թյ�  նը և այլն: 

 Նա խա պես պլա նա վո րել վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րը 

• Հե տա ղե տային ար դյ�  նա վետ վե րա կանգն ման հա մար ան հրա ժեշտ պլա նա վոր ման և ի րա կա-
նաց ման դժ վա ր�  թյ� ն նե րը հաղ թա հա րեք ա ղե տից ա ռաջ: Նա խա պես պ լա նա վո ր�  մը հնա-
րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս քա ղա քային լի ա զոր մար մի ն նե րին հա մա ձայ ն�  թյան գալ վե րա կանգն-
ման նպա տակ նե րի և ռազ մա վա ր�  թյան վե րա բե րյալ, հա վա քագ րել կար ևոր տե ղե կ�  թյ� ն ներ 
վե րա կանգն ման ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման հա մար, սահ մա նել տար բեր կա ռ� յց նե րի դե րերն �  
պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը և զար գաց նել ան հրա ժեշտ կա րո ղ�  թյ� ն ներ՝ վե րա կանգ նո ղա կան 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը ար դյ�  նա վե տորեն իրականացնել�  համար:
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վաղ ազ դա րա ր� մ և ար ձա գան ք� մ

Օրինակ

 Ջակարտա. Շատ գոր ծըն կեր ներ, վաղ ազ դա րար ման 

մե կ ին տեգր ված հա մա կարգ 

Ին դո նե զի այի ա փա մե րձ Ջա կար տա քա ղա քը, որտեղից սկիզբ է առն� մ 13 գետ, գտն վ� մ է 
ջր հե ղեղ նե րի բարձր ռիս կային գո տ� մ: Ջա կար տայի տարածքի մոտ 40%-ը գտն վ� մ է ծո վի մա կար-
դա կից ցածր գո տ� մ, ի սկ վարչական տա րածքն ը նդ գր կ� մ է 110 կղ զի: Հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա-
կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րը մե ծ վն աս են հասց րել ա փա մե րձ տա րածք նե ր� մ և գե տե րի ա փե րի 
մոտ գտն վող բնա կա վայ րե րին: Վեր ջին հինգ տա րի նե րի ընթացք� մ ջր հե ղեղ նե րի պատ ճա ռով Ջա-
կար տան կորց րել է շի ն� թյ� նների և են թա կա ռ� ց վածք նե րի մե ջ ներդ րած մի  լի ար դա վոր դո լար-
ներ: Ջրհեղեղների վաղ ազդարարման համակարգ� մ բարելավ� մն երի իրականաց� մը իրապես 
եղել է բազմոլորտ գործընթաց՝ տեղական լիազոր մարմի նների և գործընկերների լայն շրջանակի 
ընդգրկմամբ: Հաշ վի առ նե լով բո լոր շա հագր գիռ կող մե  րի շա հերն �  կա րիք նե րը, ի նչ պես նաև 
հա մա կար գե լով հա մա գոր ծակ ց�  թյ�  նը, վաղ ազ դա րար ման հա մա կարգն ամ բող ջ�  թյամբ ար-
դի ա կա նաց վեց: Տեխ նի կա կան վե րա զին ման ար դյ� ն ք� մ ար դեն հնա րա վոր է ջր հե ղեղ նե րի վաղ 
ազ դա րա ր�  մը: Բայց ա վե լի կար ևոր է այն փաս տը, որ զար գա ցել է պատ րաստ վա ծ�  թյան կա րո-
ղ�  թյ�  նը: Հիմն  վել և հա մա պար փակ �  ս� մն  ա վար ժանք նե րի մի  ջո ցով փոր ձարկ վել են հիմն  ա կան 
հա մա կարգ ման մե  խա նիզմն  երն �  գործառնական ըն թա ցա կար գե րը: Ար դյ� ն ք� մ, հա մապա տաս-
խան հաս տա տ�  թյ� ն ներն �  հա մայնք ներն այժմ ա վե լի պատ րաստ են ազ դա րա րման դեպք� մ 
արդյ� նավետ գոր ծե լ� : 
Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար տե՛ս http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627 կայ քէ ջը (էջ 21):

Մա կա տի  քա ղաք, Ֆի լիպ ին ներ. Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 

օ պե րա տիվ կենտ րոն 

 Ֆիլի պին նե րի Մա կա տի քա ղա քը աշ խ� յժ բիզ նես կենտ րոն է, որ տեղ գտն վ� մ են ե րկ րի գլ խա վոր 
ձեռնար կ�  թյ� ն նե րը՝ այն դարձ նելով Ֆիլ ի պին նե րի ֆի նան սա կան մայ րա քա ղա ք: Քա ղա քի դի-
նա մի կ սո ցի ալա կան և տն տե սա կան ա ճը պա հան ջ� մ էր է ա կան բա րե լա վ� մն  ե րի ի րա կա նա ց� մ 
ծա ռա յ�  թյ� ննե րի մա տ� ց ման ո լոր տ� մ՝ ա պա հո վե լ�  վերջիններիս ան վտան գ�  թյ� նը: 2006թ.-ի 
քա ղա քա պետ, ի սկ այժմ փոխ նա խա գահ՝ Ջե ջո մար Ս. Բի նայը հիմն  եց Մա կա տի C3 կենտրոնը (Մա-
կա տի ի հա մա կար գ� մ, վե րահսկ� մ և հա ղոր դակ ց�  թյ� ն), ո րը ծա ռա յ� մ է որ պես քա ղա քի ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման օ պե րա տիվ կենտ րոն՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ 
ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի և ռե ս� րս նե րի մշ տա դի տարկ � մ, հա մա կար գ�  մ և ին տեգ ր�  մ իրականացնել�  
համար: 
 Մա կա տի C3-ը գոր ծ� մ էր այն ժա մա նակ հա մայն քա պետ, այժմ քա ղա քա պետ՝ Ջե ջո մար Էր վին 
Ս. Բի նայ կրտ սե րի ղեկավար� թյան ներ քո, ո րը ձգ տ� մ էր շա ր�  նա կա բար բա րե լա վել ծա ռա յ� -
թյ� ն նե րի ար դյ�  նա վետ և ժա մա նա կին մա տ�  ց�  մը՝ ներդ նե լով ե ռա նիշ հե ռա խո սա հա մար՝ (168) 
և ար դի ա կա նաց նե լով տեխ նի կա կան սար քա վո ր� մն  ե րը, այդ թվ� մ՝ աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ-
վա կան հա մա կար գը (GIS) և տե սագ րա կան դի տար կ�  մը: Մա կա տի C3-ը հզո րաց րեց իր աշ խա տա-
կից նե րի օ պե րա տիվ կա րո ղ�  թյ� ն նե րը և չա փա նիշ նե րը՝ հա մա գոր ծակ ցե լով մի  ջազ գային UNDAC, 
ASEAN և INSARAG կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի հետ: Ա մ� ր կա պեր հաս տատ վե ցին նաև ազ գային, մար-
զային, տե ղա կան, ի նչ պես նաև հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի, մաս նա վոր և գոր ծա րար 
հատ ված նե րի հետ: 
Որ պես ան վտանգ և դի մա կա յ� ն հա մայնք ներ ստեղ ծե լ�  իր ա ռա քե լ�  թյան մի  մաս, քա ղա ք� մ Մա-
կա տի C3-ն ակ տիվ դեր է ստանձ ն� մ ռիս կի նկատ մամբ զգա յ� ն հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վոր ման 
և հա մայն քա հեն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման կա րո ղ�  թյ� ն նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա-
նաց ման գոր ծըն թաց նե ր� մ: Ը նդ լայ նե լով իր գոր ծա ռ� յթ նե րը, Մա կա տին իր ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի մի -
ջո ցով ա ջակ ց� մ է այլ քա ղաք նե րի �  քա ղա քա պե տա րան նե րի, և նպա տակ �  նի հիմն  ե լ�  ազ գային 
վե րա պատ րաստ ման կենտ րոն: 
Ա վե լին տե՛ս http://tinyurl.com/7su6wtw կայ քէ ջ� մ: 
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Վե րա կանգ ն� մ և հա մայնք նե րի վե րա կա ռ�  ց� մ 

«Ա պա հո վել, որ ցան կա ցած ա ղե տից հե տո տ�  ժած բնակ չ�  թյան կա րիք նե րն ա ռաջ նա հերթ լի նեն 
վե րա կանգն ման փ�  լ� մ: Ա ջակ ցել բնակ չ�  թյանն �  հա մայն քային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րին մշա-
կե լ�  և ի րա կա նաց նե լ�  ար ձա գանք մանն �  հետ ևանք նե րի վե րաց մանն �  ղղ ված մի  ջո ցա ռ� մն  եր՝ 
նե րա ռելով շենքերի և շի ն�  թյ� ն նե րի վե րա կա ռ�  ց� մն  �  կեն սա կան կար ևոր պայ ման նե րի վե րա-
կանգ ն�  մը»:  

Ին չո՞ւ
 Քա ղաք նե րը տաս նա մյակ նե րի և դա րե րի ըն թաց ք� մ կա ռ� ց-
վ� մ են բազ մա թիվ հաստատ� թյ� նների կող մի ց, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով դժ վար է կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ վե րա-
կա ռ�  ցել դրանք: Մշ տա պես գո յ�  թյ� ն է �  նե ցել ան հանգս-
տ�  թյ� ն այս պես կոչ ված «ա րագ վե րա կա ռ� ց ման և հնա րա-
վո րինս գրա գետ վե րա կա ռ� ց ման» ը նտ ր�  թյան մի ջև: Լավ 
պլա նա վոր ված, մաս նակ ցային վե րա կանգն ման և վե րա կա-
ռ� ց ման գոր ծըն թացն օգ ն� մ է քա ղաք նե րին ակ տի վա նալ, վե-
րա կանգ նել և վե րա կա ռ�  ցել վն աս ված են թա կա ռ� ց վածք նե րը 
�  տն տե ս�  թյ�  նը՝ հնա րա վո ր�  թյ� ն տա լով քա ղա քա ցի նե րին 
վե րա կանգ նել ի րենց կյան քի բնա կա նոն ըն թաց քը, բնա կա-
րան ներն �  կեն սա կան կար ևոր պայ ման նե րը: Վե րա կա ռ�  ց� -
մը պետք է սկ սել հնա րա վո րինս շ� տ: Ի րա կա ն� մ, քա ղաք-
նե րը կա րող են կան խա տե սել կա րիք նե րը, հիմն  ել օ պե րա տիվ 
մե  խա նիզմն  եր և հատ կաց նել ռե ս� րս ներ՝ նախ քան ա ղե տից 
որ ևէ հարված ստանալը: Այս տեղ կար ևոր դեր են խա ղ� մ գոր-
ծըն թաց նե րի ա ռաջ նոր դ�  մը, հա մա կար գ�  մը և մի  ջոց նե րի 
ձեռք բե ր�  մը: 

Ի՞նչ է հարկավոր անել

 Վե րա կանգ նման գոր ծըն թա ցը պետք է լի նի ա ղետ նե րի 

նվա զեց ման ծրագ րե րի և հան րային քա ղա քա կա ն�  թյան մի  

մա սը 

• Դիտարկել վե րա կանգ նման և վե րա կա ռ� ց ման գոր ծըն թաց-
նե րը՝ որ պես քա ղա քային ռիս կի նվա զեց ման և զար գաց ման 
կա նո նա վոր գոր ծըն թաց նե րի ան բա ժա նե լի մաս: 

• Որոշել, թե ի նչ պի սի մի  ջոց ներ կպահանջվեն, և նա խա պես 
պլա նա վո րել վերջինների ա պա հովման մե  խա նիզմն  ե րը: 

 Կա րիք նե րի ցան կ� մ նե րա ռել տ�  ժած բնակ չ�  թյանը 

• Վե րա կա ռ� ց ման սկզ բից մի նչև վերջ �  շադ ր�  թյ�  նը սևե ռել 
տ�  ժած բնակ չ�  թյան կա րիք նե րի վրա՝ խրա խ�  սե լով նրանց 
մաս նակ ց�  թյ�  նը դի մա կա յ�  ն�  թյան բաձ րաց մանն �  կա-
յ�  ն�  թյան ա պա հով մանն �  ղղ ված նա խագ ծե րի և գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րի կա տար ման վե րա բե րյալ ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման 
գոր ծըն թաց նե ր� մ:

Հե տա ղե տային վե րա-

կանգն ման և վե րա կա-

ռ� ց ման ծրագ րե րը հնա-

րա վո ր�  թյ� ն են տա լիս 

ի րա կա նաց նել ա վե լի ար դյ� -

նա վետ �  ան վտանգ շի նա-

րա ր�  թյ� ն, հա մա կար գային 

բա րե լա վ� մն  եր և քա ղա քի 

վն աս ված հա մա կար գե րի 

ար մա տա կան վե րա նո րո-

գ� մն  եր: 

Վե րա կանգն ման ծրագ րե-

ր� մ �  շադ ր�  թյան ար ժա նի 

կար ևոր խն դիր նե րից է փլա-

տակ նե րի մաք ր� մն  �  շի նա-

րա րա կան աղ բի հե ռա ց�  մը, 

ժա մա նա կա վոր կա ցա րան-

նե րի տրա մադ ր�  մը և հա մա-

պա տաս խան քա ղա քա կա ն� -

թյան ըն դ�  ն� մն  այն մա սին, 

թե ա րդյոք տվյալ տա րած քի 

զո նա վոր ման նոր մե  րին չհա-

մա պա տաս խա նող շեն քե րը 

պետք է վե րա կա ռ�  ցել մի և-

ն� յն տե ղ� մ: 

Տե ղա կան լի ա զոր մար մի ն-

նե րը պետք է ա ռաջ նոր դեն 
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Գերակա � ղղ� թյ� ն 10. Վե րա կանգ ն� մ և հա մայնք նե րի վե րա կա ռ�  ց� մ

• Ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռ� մն  եր, ո րոնք 
կօգ նեն քա ղա քը հնա րա վո րինս ա րագ վե րա դարձ նել իր 
բնա կա նոն կեն սա գոր ծ�  նե �  թյանը, այդ թվ� մ նաև վե րա-
բա ցե լ դպ րոց նե րը: 

• Ա պա հո վել, որ գոր ծո ղ�  թյ� ն ներն �  ծրագ րե րը նե րա ռեն 
հա մա պա տաս խան խորհր դատ վ�  թյ� ն՝ ա ջակ ցե լ�  ա ղե տից 
տ�  ժած բնակ չ�  թյա նը գտ նել աշ խա տանք և կա ռա վա րել 
ի րենց տն տե սա կան խն դիր նե րը: 

 Վե րա կանգն ման փ�  լը հնա րա վո ր�  թյ� ն է ըն ձե ռ� մ ա վե լի ար դյ�  նա վետ կա ռ� ց ման և զար-

գաց ման բա րե լավ ման հա մար 

• Գ նա հա տել քա ղա քի ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը և սահ մա նել գե րա կա այն տա րածք նե րը, ո րոնք 
ա մե  նա մե ծ ազ դե ց�  թյ� նն են կր� մ զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րից: Այդ տա րածք նե ր� մ կի րա ռել 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը՝ որ պես կար ևո րա գ� յն մի  ջո ցա ռ� մ: 

• Ըստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, վե րաձ ևա կեր պել մե  ծա մասշ տաբ և փոք րա մասշ տաբ ծրագ րե րը՝ հզո-
րաց նե լով հատ կա պես այն ծրագ րե րը, ո րոնք �  ղղ ված են դի մա կա յ�  ն�  թյան բարձ րաց մանը: Քա-
ղա քի հա մար սահ մա նել մե  խա նիզմն  եր, կանոնակարգեր և կա յ� ն հաստատ� թենական և քա ղա-
քա կան ծրագ րեր: 

• Ս տեղ ծել և զար գաց նել կա րո ղ�  թյ� ն նե րը՝ �  շադ ր�  թյ� ն դարձ նե լով տե ղա կան մա կար դա կ� մ 
կա րո ղ�  թյ� ն նե րի հզո րաց մա նը, և ամ րապն դել զար գաց ման մի  տ� մն  ե րը՝ օգ տա գոր ծե լով տե ղա-
կան մա կար դա կի գի տե լիքներն �  ռե ս� րս նե րը: 

• Վե րա կանգն ման գոր ծըն թա ց� մ չի կա րե լի ան տե սել բնա կան և մշա կ�  թային ռե ս� րս նե րի և ար-
ժեք նե րի պաշտ պա ն�  թյ�  նը: 

• Հա տ� կ �  շադ ր�  թյ� ն դարձ նել ժա մա նա կա վոր ա պաս տա րան նե րին՝ ա պա հո վե լով, որ դրանք լի-
նեն դի մա կա յ� ն և տե ղա կան նոր մե  րին հա մա պա տաս խան, որ պես զի ա ղետ նե րի դեպ ք� մ չդառ-
նան կի սա քանդ շի ն�  թյ� ն ներ: 

 Ձեռք բե րել ռե ս� րս ներ, ամ րապն դել հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  ե րը և ա պա հո վել կա յ� -

ն�  թյ�  նը 

• Վե րա կա ռ� ց ման գոր ծըն թա ցը նա խա ձեռ նե լ�  հա մար հար կա վոր է մշա կել ռե ս� րս նե րի կա-
ռա վար ման ռազ մա վա ր�  թյ� ն: Ներգ րա վել ազ գային և մի  ջազ գային հա մա գոր ծակ ց�  թյան 
կազմակերպ� թյ� ններ, գոր ծա րար հատ վա ծը և այլ հնա րա վոր գոր ծըն կեր նե րի: 

• Ամ րապն դել գո յ�  թյ� ն �  նե ցող հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  ե րը կամ հաս տա տել նո րե րը, ին չը 
կն պաս տի վե րա կա ռ� ց ման գոր ծըն թա ցին և հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա ստեղ ծել նոր կա րո ղ�  թյ� ն-
ներ, ինչ պես նաև օ գտ վել տեխ նի կա կան և գի տա կան նո րա րա ր�  թյ� ն նե րից՝ նվա զեց նե լ�  հ նա-
րա վոր ա ղետ նե րի ռիս կը և բարձ րաց նե լ�  դի մա կա յ�  ն�  թյ�  նը: 

Օրինակ

 Վե րա կա ռ� ց ման սե փա կա նա տի րա կան մո տե ց� մ Շրի Լան կա յ� մ 

2004թ.-ի դեկ տեմ բե րին Շրի Լան կա յ� մ տե ղի �  նե ցած ց�  նա մի ն ամ բող ջո վին ա վե րեց մոտ 
100,000 և վն ա սեց 44,290 տ� ն: Պե տա կան հա տ� կ խ� մ բը կի րա ռեց նո րա րա րա կան սե փա կա-

վե րա կա ռ� ց ման գոր ծըն թա-

ցը՝ օգ տա գոր ծե լով 

ճգ նա ժա մը որ պես քա ղա քի 

զար գաց ման պլա նա վոր ման, 

բա րե լավ ման և ա պա գա ռիս-

կե րի նվա զեց ման հնա րա վո-

ր�  թյ� ն: Կարճ ա սած, 

ձգ տեք բա րե լա վել ձեր քա-

ղա քի կյան քի ո րա կը և զար-

գաց ման կա յ�  ն�  թյ�  նը:
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նա տի րա կան մո տե ց� մ բնա կա րա նա շի ն�  թյանն ա ջակ ցե լ�  նպա տա կով: Ծրագ րի շր ջա նակ նե-
ր� մ դրա մաշ նորհներն �  ղ ղա կի ո րեն տրա մադր վեցին սե փա կա նա տե րե րին՝ ի րենց տնե րը վե-
րա կա ռ�  ցե լ�  հա մար, ի սկ սե փա կա նա տե րերն էլ, ի րենց հեր թին, լրաց րե ցին ներդ ր� մն  երն այլ 
նվիրատվ� թյ� ններով: Պլա նա վոր ման, նա խագծ ման և կա ռ� ց ման աշ խա տանք նե րի մե ծ մա սը 
հանձն արարվեց տե ղա կան շա հա ռ�  նե րին, ո րոնց տրա մադր վեց տեխ նի կա կան աշ խա տող նե րի 
ա ջակ ց�  թյ�  նը: Շա հա ռ�  նե րը հնա րա վո ր�  թյ� ն �  նե ին բա նակ ցել և ի ջեց նել աշ խա տանք նե րի 
գի նը: Վե րա կա ռ� ց ման նման մո տեց մամբ կա ռ� ց վե ցին ա վե լի մե ծ թվով տներ ա վե լի ա րագ, ա վե լի 
որակյալ և ա վե լի ցածր գներով: Տե ղան քի չա փա նիշ նե րը հիմն  ա կա ն� մ ա վե լի լավ է ին պահ պան վ� մ 
և նա խագ ծերն �  տե ղա կա յ� մն  ա վե լի ըն դ�  նե լի էր շա հա ռ�  նե րի կող մի ց: Այս ծրա գի րը նպաս տել է 
հա մա գոր ծակց ման տե ղա կան սո ցի ա լա կան ի նս տի տ�  տի հիմն  մա նը: 
 Հաշ վետ վ�  թյ�  նը տե՛ս http://tinyurl.com/7g2r3wy կայ քէ ջ� մ:

ՆՇP ՄՆԵՐ
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Հա մայն քի ղե կա վա րը Քե նյայի Նայ րո բի քա ղա քի Կի բե րայի խո ցե լի բնա կա վայ րե րի վե րաբ նա կեց ման ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման ժա մա նակ. մաս նակ ցային պլա նա վո ր� մ
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Գ ԼP Խ 3 
Ի նչ պե՞ս ի րա կա նաց նել տա ս գերակա 

� ղղ� թյ� նները՝ քաղաքները  

դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  հա մար 
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Ի նչ պես ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները՝ 

քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

«Մ տա ծեք խորը, սկ սեք փոքր գոր ծե րից: Հա մայնք ներն են հան դի սա ն� մ 

պետ� թյան հիմ քը» 

Քա ղա քապետ՝ Ալ Ար քի լյա նո, Սան Ֆրան ցիս կո, Սե բ� , Ֆի լիպ ին ներ: Այս քա ղա քը 2011թ.-ի 
Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման «ՄԱԿ-Սա սա կա վա» մր ցա նա կի հա մա հաղ թող քաղաքն է:

Ն պա տակ ներն �  ռազ մա վա րա կան պլա նա վո ր�  մը 

Քա ղա քի ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցը պետք է հնա րա վո րինս մաս նակ ցային 
բն� յթ կրի, ո րը հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա քա ղա քա պե տին և բո լոր շա հագր գիռ կող մե  րին քն նար կել, 
թե ի նչ պես լա վա գ� յնս ին տեգ րել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները քա ղա քի զար գաց ման ծրագ րե ր� մ 
և մի  ջո ցա ռ� մն  ե ր� մ: Ե թե քա ղա քը չ�  նի զար գաց ման ծրա գիր, ա պա ժա մա նակն է մշա կել այն: Ե թե 
կա զար գաց ման ծրա գի ր, ա պա ճիշտ ժա մա նակն է վե րա նայել այն՝ ա պա հո վե լով, որ այն նե րա ռի 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման բո լոր ան հրա ժեշտ բա ղադ րիչ նե րը: 
 Ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցը հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս տե ղա կան լի ա զոր մար-
մի ն նե րին բացահայտել և կենտ րո նա նալ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հիմն  ա կան ա ռաջ նա հեր-
թ�  թյ� ն նե րի վրա, ի նչ պես նաև նկարագրել, թե ի նչ մարդ կային, տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան և 
բնա կան ռե ս� րս ներ են հա սա նե լի տե ղա կան մա կար դա կ� մ: Պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ց� մ, քա-
ղա քը կա րող է գնա հա տել իր �  ժեղ և թ� յլ կող մե  րը և հաշ վի առ նել այն ար տա քին գոր ծոն նե րը, 
որոնց ան հրա ժեշտ է անդրադառնալ՝ կոնկ րետ և գործ նա կան ար դյ� նք նե րի հաս նե լ�  հա մար: 

Պ լա նա վոր ման գոր ծըն թա ցը նե րա ռ� մ է հետ ևյալ հիմն ական փ�  լե րը. 

Հիմն ական փ� լեր Քայլեր

Ա ռա ջին 

փ� լ

 Կազ մա կեր պ� մ 
և տա ս գե րա կա 
�  ղ ղ�  թյ� ն ների 
կի րառ ման նա խա-
պատ րաս տ� մ

1. Որոշել հաստատ� թենական շր ջա նա կը և բարձ րաց նել հան-
րային ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը 

2.  Հա վա քագ րել բո լոր դե րա կա տար նե րին և պաշ տո նա կան հիմ-
քե րի վրա դնել մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցը 

3. Պ լա նա վո րել և ի րա կա նաց նել գոր ծըն թա ցը
Երկ րորդ 

փ� լ

 Քա ղա քային ռիս կի 
բա ցա հայ տ� մ և 
գնա հա տ� մ 

4. Ա վե լի լավ ճա նա չել քա ղա քին սպառ նա ցող ռիս կե րը 
5. Ի րա կա նաց նել ռիս կի գնա հա տ� մ 
6.  Վեր լ�  ծել տե ղա կան մի  ջա վայ րը և դե րա կա տար նե րին 
7.  Նախապատ րաս տել գնահատման հաշ վետ վ�  թյ� նը 

Եր րորդ 

փ� լ

Անվ տանգ և դի-
մա կա յ� ն քա ղա քի 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի 
պլա նի մշա կ� մ 

8. Սահ մա նել տեսլականը, խն դիր նե րը և հիմն ական գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րը 

9. Սահմանել ծրագ րերն �  նախագծերը
10. Մշակել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման պլա նը և դնել այն հաս-

տատ� թենական հիմ քե րի վրա 
Չոր րորդ 

փ� լ

Պ լա նի 
ի րա կա նա ց� մ

11. Իրականաց� մ և ռես� րսների հայթայթ� մ 
12. Ա պա հո վել շա հագր գիռ կող մե  րի լայն մաս նակ ց�  թյ�  նը և 

գոր ծըն թաց նե րի ա ռաջ նոր դ�  մը
 Հին գե րորդ 

փ� լ

Մշտադիտարկ� մ 
և հետագա 
վերահսկ� մ

13. Ապահովել պ լա նի մշ տա դի տարկ � մը, վե րահս կ� մը և գնահա-
տ� մը

14.  Տա րա ծել և խրա խ�  սել պլա նի ի րա կա նա ց�  մը 
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 Դի մա կա յ� ն�  թյան բարձ րաց ման հա մար ռազ մա վա րա կան պլա նա-

վոր ման գոր ծըն թա ցի ա ռա վե լ�  թյ� ն նե րը

Պ լա նա վոր ման գոր ծըն թա ցը քա ղաք նե րին հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս՝ 
• օգ տա գոր ծել գո յ�  թյ� ն �  նե ցող հնա րա վո ր�  թյ� ն ներն �  կա րո ղ�  թյ� ն նե րն` ի նպաստ սե փա-

կան շա հի, փնտ րել վտան գա վոր եր և� յթ նե րի հնա րա վոր հետ ևանք նե րը նվա զա գ� յ նին հասց-
նե լ�  �  ղի ներ, զար գաց նել �  ժեղ՝ և վե րաց նել թ� յլ կող մե  րը,

• մշա կել քա ղա քի կա յ� ն զար գաց ման տես լա կա նը՝ հաշ վի առ նե լով ա ղետ նե րի ռիս կը և զար-
գաց ման գոր ծըն թաց նե րը, 

• քա ղա ք� մ ի րա կա նաց նել է ա կան փո փո խ�  թյ� ն ներ և բա րե լա վ� մն  եր, զար գաց նել ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց նե րը, 

• խ րա խ�  սել մաս նակ ցային գոր ծըն թաց նե րի ա պա հո վ�  մը, հզո րաց նել ժո ղովր դա վա ր�  թյ�  նը և 
խթանել հա մա ձայ նագ րե րի, հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  ե րի և այլ փոխ հա մա գոր ծակ ցային 
մո տե ց� մն  ե րի զար գա ց� մը, 

• մշա կել և սահ մա նել ա ղետ նե րի դի մա կա յ�  ն�  թյան հս տակ և ի րա տե սա կան նպա տակ նե րի և 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րը, ո րտեղ ներ կա յացված են քա ղա քի բո լոր ո լորտ-
նե րի շա հե րը, 

• սահ մա նել ռազ մա վա րա կան տե սան կյ�  նից ա ռաջ նա հերթ գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ՝ �  ղղ ված խո ցե լի 
կամ կար ևո րա գ� յն նշա նա կ�  թյան ո լորտ նե րի և խմ բե րի (սո ցի ա լա կան, բնա պահ պա նա կան, 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան և այլն) կա րիք նե րին ար ձա գանք մա նը, 

• հատ կաց նել և կա ռա վա րել ռե ս� րս ները՝ ը ստ առկա ի րա կա ն�  թյան և կա րիք նե րի, 
• պ լա նա վո րել ռիս կի նվա զեց ման կար ճա ժամ կետ, մի ջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ ռազ մա-

վա ր�  թյ�  ն, որ տեղ նե րառ ված են զար գաց ման և կա յ�  ն�  թյան հե ռան կար նե րը, 
• հա վա քագ րել և գրան ցել տե ղա կան մակարդակ� մ գոյ� թյ� ն � նեցող նո րա րա րա կան հնա րա-

վո ր�  թյ� ն ներն �  գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը, 
• հ զո րաց նել տե ղա կան մա կար դա կ� մ իշ խա ն�  թյ� ն նե րի կող մի ց ա ռա ջա տա րի դե րի ստանձ-

ն�  մը և խրա խ�  սել ի նք նագ նա հա տա կա նի բարձ րա ց�  մը քա ղա քի բո լոր ո լորտ նե ր� մ, ը ստ 
ան հրա ժեշ տ�  թյան, զար գաց նել կա րո ղ�  թյ� ն նե րը: 

Պ լա նա վոր ման սկզ բ� նք նե րը 

Ա վե լի կար ևոր է ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման կոնկ րետ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նաց ման մա սին 
մտա ծել պլա նա վոր ման ամ բողջ ըն թաց ք� մ, քան սպա սել պլա նա վոր ման ա վար տին: Ա ռաջ նա հեր-
թ�  թյ�  նը սահմանելիս հար կա վոր է կենտ րո նանալ այն գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի վրա, ո րոնց ի րա կա նաց-
ման հա մար տե ղա կան մա կար դա կ� մ ար դեն կան հա մա պա տաս խան մի  ջոց ներ և կա րո ղ�  թյ� ն ներ 
և, ո րոնք կա րող են ա րագ ա պա հո վել տե սա նե լի ար դյ� նք ներ: Սա կքա ջա լե րի բո լոր շա հագր գիռ 
կող մե  րին և կբարձ րաց նի ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը քա ղա ք� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման կար ևո ր� -
թյան մա սին: Ե րբ վե րոն շյալն ըն դ� ն վի հա վա քա կան հա մա ձայ ն�  թյամբ, հա վա նա կա ն�  թյ�  նը մե ծ 
է, որ գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը կի րա կա նաց վեն և կլի նեն կա յ� ն: 
 Հի շեք, որ պլա նի մշա կ�  մը շատ ա վե լի ժա մա նա կա տար գոր ծըն թաց է, քան շա տերը ենթադր� մ 
են: Շտա պե լ�  դեպ ք� մ հնա րա վոր է կորց նել շա հագր գիռ կող մե  րի մաս նակ ց�  թյ� նն ա պա հո վե լ�  
և գոր ծըն թա ցի տե րը լի նե լ�  հնա րա վո ր�  թյ�  նը: 
 Բո լոր փ�  լե րի ըն թաց ք� մ ներքոհիշյալ սկզ բ� նք նե րի կի րա ռ�  մը ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թացն ա վե լի ար դյ�  նա վետ է դարձ ն� մ.

• Խ րա խ�  սել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին՝ ստանձ նե լ�  դի մա կա յ�  ն�  թյան 
բարձ րաց ման նպա տա կով տե ղա կան մա կար դա կ� մ կա րո ղ�  թյ� ն նե րի զար գաց ման ա ռա ջա-
տա րի դե րը: 
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Ի նչ պես ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները՝ 

քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

• Կի րա ռել մաս նակ ցային մո տե ց� մն  եր և խրա խ�  սել հա մայն քի բո լոր շա հագր գիռ կող մե  րի և 
բնա կիչ նե րի մաս նակ ց�  թյ�  նը, այդ թվ� մ՝ ե րե խա նե ր, ազ գային փոք րա մաս ն�  թյ� ն նե ր, հաշ-
ման դամն  ե ր և տա րեց քա ղա քա ցի նե ր, ին չը կն պաս տի քա ղա քի սո ցի ա լա կան կա ռ� ց ված քի 
ամ րապնդ մա նը: 

• Կի րա ռել գեն դե րային հա վա սա ր�  թյան և ներգ րավ ման սկզ բ� նք նե ր: 
• Ա պա հո վել ճկ�  ն�  թյ� ն, թա փան ցի կ�  թյ� ն և հաշ վետ վո ղա կա ն�  թյ� ն: 
• Սահ մա նել հս տակ պար տա վո ր�  թյ� ն նե ր, ի րա տե սա կան խն դիր ներ �  գոր ծո ղ�  թյ� ն նե ր: 
• Զար գաց նել կա յ�  ն�  թյան սկզ բ� նք նե րը (տն տե սա կան, բնա պահ պա նա կան և սո ցի ա լա կան 

ո լորտ նե ր) և դի մա կա յ� ն�  թյ�  նը: 
• Բարձ րաց նել ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը և զար գաց նել ծրագ րի ի րա կա նաց ման տե րը լի նե լ�  զգա ցո-

ղ�  թյ�  նը: 

Կարևոր փ�  լերն �  քայ լե րը 

Ա ռա ջին փ� լ. Կազ մա կեր պ� մ և տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ների

 կի րառ ման նա խա պատ րաս տ� մ 

1. Նա խա պատ րաս տ� մ. որոշել հաստատ� թենական շր ջա նա կը և բարձ րաց նել հան րային 

ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը 

• Գ նա հա տել քա ղա քա պե տա րա նի և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի քա ղա քա կան 
կամ քը՝ զար գաց ման գոր ծըն թաց նե ր� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց� մն  ին տեգ րե լ�  հա մար: 

• Բարձ րաց նել հան րային ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը քն նարկ վող խնդ րի շ� րջ: 
• Գոր ծըն թա ցը սկ սե լ�  հա մար տե ղա կան մա կար դա կ� մ հիմն  ել ի րա վա կան դաշտ: Ըն դ�  նել 

ո րո շ� մ՝ ա ղետ նե րի դի մա կա յ�  ն�  թյան մա սին քա ղա քա կա ն�  թյ� ն որդեգրել�  վե րա բե րյալ: 
• Քա ղա քա պե տա րա ն� մ ստեղ ծել տեխ նի կա կան մի  ա վոր կամ խ� մբ, ո րը կս տանձ նի աշ խա-

տանք նե րի ա ռաջ նոր դ� մն  �  մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նա ց�  մը: 

2.  Հա վա քագ րել բո լոր դե րա կա տար նե րին և պաշ տո նա կան հիմ քե րի վրա դնել մաս նակ ցային 

գոր ծըն թա ցը 

• Բա ցա հայ տել և հա վա քագ րել բո լոր դե րա կա տար նե րին և ստեղ ծել ռազ մա վա րա կան փոխ հա-
մա գոր ծակ ցային մի  ջա վայր: 

• Ս տեղ ծել բազ մո լորտային հա տ� կ խ� մբ կամ � ժեղացնել այն՝ գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման 
հա մար: 

• Ս տեղ ծել ո լոր տային կամ թե մա տիկ աշ խա տան քային խմ բեր: 
• Որոշել կա րիք նե րը, քա ղա քային ռե ս� րս նե րը, ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րը և սահմանել գա լիք 

աշ խա տանք նե րի ե լա կե տային ց�  ցա նիշ նե րը: 
• Ս տեղ ծել հա մա պա տաս խան մե  խա նիզմն  եր՝ մաս նակ ց�  թյան ը նդ լայն ման, վե րահս կո ղ�  թյան 

և տե ղե կատվ�  թյ� ն նե րի տա րած ման հա մար: 

3. Պ լա նա վո րել և ի րա կա նաց նել գոր ծըն թա ցը 

• Սահ մա նել կի րառ վե լիք մե  թո դա բա ն�  թյ�  նը, ան հրա ժեշտ փոխ հա մա գոր ծակ ցային ձևա չա փե-
րը, մի  ջոց ներն �  կա րո ղ�  թյ� ն նե րը: 

• Ս տեղ ծել աշ խա տան քային պլան: 
• Զար գաց նել գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ տեխ նի կա կան կա րո ղ�  թյ� ն ներ: 



66 Դարձնենք քաղաքները դիմակայ� ն.  իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է

• Հա մա պա տաս խան գե րա տես չ�  թյ� ն նե րից ձեռք բե րել տեխ նի կա կան ա ջակ ց�  թյ� ն՝ գոր ծըն-
թա ցի ա ռա ջըն թացն ա պա հո վե լ�  հա մար: 

• Հայ թայ թել ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ռե ս� րս ներ:
• Ակտիվացնել հա ղոր դակ ց�  մը՝ ո րո շ� մն  ե րի և աշ խա տան քային պլան նե րի հրա պա րա կման 

մի ջոցով: 

 Երկ րորդ փ� լ. Քա ղա քային ռիս կի բա ցա հայ տ� մ և գնա հա տ� մ 

4. Ա վե լի լավ ճա նա չել քա ղա քին սպառ նա ցող ռիս կե րը 

• Հա վա քագ րել և հա մա կար գել ա ղետ նե րի ռիս կի վերաբերյալ տեղեկատվ� թյ� նը՝ ազ գային և 
տե ղա կան մա կար դակ նե ր� մ գո յ�  թյ� ն �  նե ցող ի րա վա կան դաշ տի, քա ղա քային զար գաց ման 
ծրագ րե րի, պլան ների �  ռազ մա վա ր�  թյան վերաբերյալ: 

• Վե րա նայել գո յ�  թյ� ն �  նե ցող տա րած քային զար գաց ման պլա նը և ման րա մաս նո րեն �  ս� մ-
նա սի րել վեր ջի ն� մ տեղ գտած ծրագ րերն �  նա խագ ծե րը: 

• Գ րան ցել, թե քա ղաքն ի նչ մա կար դա կ� մ է գտն վ� մ տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ներից յ�  րա քան-
չյ�  րի ի րա կա նաց ման � ղղ� թյամբ և վեր լ�  ծել ա ղետ նե րի վե րա բե րյալ պատ մա կան տվյալ նե-
րը: 

5. Ի րա կա նաց նել ռիս կի գնա հա տ� մ 

• Ի րա կա նաց նել քա ղա քի ը նդ հա ն� ր �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն կամ ախ տո րո շ� մ, ո րը կտա 
ելակետային գիտելիքներ՝ ռիս կերի վեր լ�  ծ�  թյան համար: 

• Գ նա հա տել վտան գա վոր եր և� յթ ներն �  խո ցե լի �  թյ�  նը՝ կապ ված քա ղա քի գոր ծ�  նե �  թյան, 
ծրագ րե րի և ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րի հետ:

•  Տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ներին հա մա պա տաս խան սահ մա նել ռազ մա վա րա կան գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րի ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րը՝ նվա զեց նե լ�  ռիս կը կար ճա ժամ կետ, մի ջ նա ժամ կետ և եր-
կա րա ժամ կետ հատ ված նե ր� մ: 

• Խ րա խ�  սել քն նար կ� մն  ե ր բո լոր դե րա կա տար նե րի մի ջև՝ ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րի վե րա բե ր-
յալ հա մա ձայ ն�  թյան գա լ�  նպա տա կով: 

• Ս տեղ ծել հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ տե ղա կան հա մայնք նե րի հա մար՝ ռիս կի գնա հա տ� մն  երի 
ի րա կա նաց ման կամ հա մայն քային խո ցե լի ակ տիվն  ե րի՝ դպ րոց նե րի, ա ռող ջա պա հա կան կենտ-
րոն նե րի �  հան րային հաս տա տ�  թյ� ն նե րի բա ցա հայտ ման հա մար: 

6.  Վեր լ�  ծել տե ղա կան մի  ջա վայ րը և դե րա կա տար նե րին 

• Կա տա րել քա ղա քի ի րա վի ճա կի ներ քին և ար տա քին վեր լ�  ծ�  թյ� ն՝ բա ցա հայ տե լով �  ժեղ և 
թ� յլ կող մե  րը, հնա րա վո ր�  թյ� ն ներն �  սպառ նա լիք նե րը: 

• Վեր լ�  ծել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հետ կապ ված քա ղա ք� մ գո յ�  թյ� ն �  նե ցող կա րո ղ� -
թյ� ն ներն �  ռե ս� րս նե րը, բա ցա հայ տել հիմն  ա կան դե րա կա տար նե րին �  շա հագր գիռ կող մե -
րին: 

Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման ի նք նագ նա հատ ման գոր ծիքն �  հար ցա շա րը 

(Տե՛ս՝ Հա վել ված 1) կա րող է օգ տա գործ վել նախ նա կան տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա վա -

քագր ման հա մար: Այն կա րող է նաև օգ տա կար լի նել հին գե րորդ փ�  լ� մ նկա-

րագր ված մշտադիտարկման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 
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Ի նչ պես ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները՝ 

քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

7. Նախապատ րաս տել գնահատման հաշ վետ վ�  թյ� ն 

• Պատ րաս տել �  ս� մն  ա սի ր�  թյան հաշ վետ վ�  թյան նա խա գի ծը և բո լոր մաս նա կից նե րին ներ-
գ րա վել գոր ծըն թա ցի մե ջ՝ բա ցա հայ տ� մն  ե րի ներ կա յաց ման և հաս տատ ման հա մար: 

• Նախապատ րաս տել հաշ վետ վ�  թյան վերջ նա կան տար բե րա կը՝ նե րա ռե լով վե րա նայ ման ըն-
թաց ք� մ ներ կա յաց ված մե կ նա բա ն�  թյ� ն ներն �  ա ռա ջար կ�  թյ� ն նե րը: 

• Հ րա պա րա կել գնահատման հաշ վետ վ�  թյ�  նը: 

 Եր րորդ փ� լ. Ան վտանգ և դի մա կա յ� ն քա ղա քի 

 գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի պ լա նի մշա կ� մ 

8. Սահ մա նել պլա նի սկզ բ� նք նե րը, խն դիր նե րը և գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը 

• Մ շա կել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի պլա նի տես լա կանն �  ա ռա քե լ�  թյ�  նը:
• Մ շա կել պլանն �  ղղոր դող սկզ բ� նք նե րը: 
• Հա մա ձայ նեց նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման պլա նի ռազ մա վա րա կան �  ղ ղ�  թյ� ն ներն �  

խն դիր նե րը: 

9. Եր կա րա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ ծրագ րեր

•  Սահ մա նել այն ծրագ րե րը, որ հար կա վոր է մշա կել և ի րա կա նաց նել հա մա ձայն ռազ մա վա րա-
կան պլա նի: 

• Ընտ րել այն ծրագ րե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վե լ�  են պլա ն� մ սահ ման ված կար ճա ժամ կետ, մի ջ-
նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րի հի ման վրա: 

10. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման պլա նը դնել հաստատ� թենական հիմ քե րի վրա և կա յ�  նաց-

նել 

• Մ շա կել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման պլա նի նախ նա կան տար բե րա կը, հան դի պել շա-
 հագր գիռ կող մե  րի հետ՝ վեր ջին նե րիս հետ այն համաձայնեցնել�  և նրանց դի տար կ� մն  երն 
ներառել�  հա մար: 

• Պատ րաս տել վերջ նա կան պլա նը պարզ և հաս կա նա լի լեզ վով: 
• Պ լա նը հաս տա տել ի րա վա կան ընթացակարգերով՝ ա պա հո վե լով, որ այն քա ղա քի հա մար ծա-

ռայի որ պես ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման �  ղղոր դիչ քա ղա քա կա ն�  թյ� ն: 
• Ին տեգ րել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման բո լոր բա ղադ րիչ նե րը քա ղա քի զար գաց ման ծրագ-

ր� մ: 
• Հ րա տա րա կել և լայ նո րեն տա րա ծել պլա նը՝ ամ բողջ հա մայն քի ի րա զե կ�  մը ա պա հո վե լ�  

համար: 

 Չոր րորդ փ� լ.  Պլա նի ի րա կա նա ց�  մ 

11. Ի րա կա նա ց�  մը և ռես� րսների հայթայթ� մը 

• Մ շա կել պլա նի ի րա կա նաց ման ռազ մա վա ր�  թյ� ն՝ կար ճա ժամ կետ, մի ջ նա ժամ կետ և եր կա րա-
ժամ կետ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի և ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րի հա մար: 

• Հս տա կո րեն հա մա կար գել քա ղա քի բո լոր գե րա տես չ�  թյ� ն նե րն �  դե րա կա տար նե րին և սահ-
մա նել հա մայն քի կա ռ� ց ված քը, դե րերն �  պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը: 

• Ս տեղ ծել ան հրա ժեշտ մե  խա նիզմն  եր, կազմակերպել մի  ջոց նե րի և ֆի նանս նե րի հայ թայ թ� մ �  
կա ռա վա ր�  մ՝ պլա ն� մ նե րառ ված ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 
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12. Ա պա հո վել շա հագր գիռ կող մե  րի լայն մաս նակ ց�  թյ�  նը և գոր ծըն թաց նե րի ա ռաջ նոր դ�  մը

• Սահմանել և հաս տա տել պաշ տո նա կան և ոչ պաշ տո նա կան հաստատ� թենական մե  խա նիզմ-
նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը, ո րը հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա բո լոր դե րա կա տար նե րին գի-
տակ ցել սե փա կան պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նը և ստանձ նել պ լա նի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա-
ցը: 

• Ձևավորել գոր ծնական հարաբեր� թյ� ն ներ և հիմն ել հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  եր՝ ազ-
գային, տե ղա կան և մի  ջազ գային մա կար դակ նե ր� մ ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

• Դա սա կար գել քա ղա քի բո լոր ո լորտ նե րի և դե րա կա տար նե րի ա ջակ ց�  թյ�  նը ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման ծրագ րի ներ քո՝ կար ճա ժամ կետ ծրագ րե րի մշակ ման հա մար: 

 Հին գե րորդ փ� լ. Մշտադիտարկ� մ և վե րահս կո ղ�  թյ� ն 

13. Ապահովել պ լա նի մշ տա դի տարկ � մը, վե րահս կ� մը և գնա հա տ� մը 

• Մ շա կել պլա նի ի րա կա նաց ման մշ տա դի տարկ ման և գնա հատ ման ռազ մա վա ր�  թյ� ն: 
• Որոշել թե ո՞վ է պատասխանատ�  վերահսկման և մշ տա դի տարկ ման ա պա հով ման հա մար, 

ի նչ պես նաև որոշել տե ղա կան հա մայնքի և սո ցի ալ-տն տե սա կան ո լոր տի դե րը: 
• Սահ մա նել պլա նի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման և ա ռա ջըն թա ցի գնա հատ ման ց�  ցա նիշ ները: 
• Մ շա կել գնա հատ ման և ա ռա ջըն թա ցի մա սին հաշ վետ վ�  թյ� ն նե րի պատ րաստ ման հս տակ 

ժա մա նա կա ց� յց, այդ թվ� մ՝ նշա նա կել նաև նշ ված հանձ նա րա ր�  թյ� ն նե րի կա տար ման պա-
տաս խա նա տ�  նե ր: 

• Ս տեղ ծել մե  խա նիզմն  եր և հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ՝ խորհր դակ ցե լ�  հա մայն քի և տե ղա կան իշ խա-
ն�  թյան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի հետ և ստա նա լ�  նրանց կար ծի քը: 

• Բա րե լա վել պլա նի բո վան դա կ�  թյան տեխ նի կա կան մա սը՝ հնա րա վո ր�  թյ� ն տա լով տե ղա կան 
իշ խա ն�  թյա նը և շա հագր գիռ հաս տա տ�  թյ� ն նե րին կա տա րել ի րենց ներդ ր�  մը: 

14.  Տա րա ծել և խրա խ�  սել պլա նի ի րա կա նա ց�  մը 

• Մ շա կել հա ղոր դակց ման ռազ մա վա ր�  թյ� ն (ներ քին և ար տա քին)՝ խրա խ�  սե լ�  և տե ղե կաց-
նե լ�  տե ղա կան իշ խա ն�  թյա նը, հա մայն քին և տար բեր դե րա կա տար նե րին բացթող� մն երի, 
խն դիր նե րի և ձեռք բե ր� մն  ե րի մա սին: 

• Ս տեղ ծել հա ղոր դակց ման մե  խա նիզմն  եր, ո րով հնա րա վո ր�  թյ� ն կտրվի ղեկավարներին և 
համայնքներին ներկայացնել իրենց ա ռա ջար կ�  թյ� ն ներն �  մե կնաբան� թյ� նները: 

« Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին պետական ռե ս� րս նե րը հեշ տ�  թյամբ 

հա սա նե լի չեն դառ ն� մ: Հա ճախ ՏԻՄ-ը դժ վա րա ն� մ են ազ դե ց�  թյ� ն �  նե նալ տե ղա կան 

մա կար դա կ� մ պետական ներդ ր� մն  ե րի մա սին ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման վրա: Ե րկ կողմ 

հա մա ձայ ն�  թյամբ դո նոր ներն �  ՄԱԿ-ն �  ղ ղա կի ո րեն աշ խա տ� մ են կա ռա վա ր�  թյան 

և ՀԿ-նե րի հետ, հազ վա դեպ՝ քա ղաք նե րի կամ հա մայնք նե րի հետ: Հա ճախ քա ղաք նե րը 

նա խա ձեռ ն� մ են սե փա կան մի  ջոց նե րի սպա ռ�  մ, սա կայն մե զ ան հրա ժեշտ է նրանց կար-

ծիքն �  ներգ րավ վա ծ�  թյ�  նն ազ գային ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե ր� մ: 

Մեր խն դի րը հանձ նա ռ�  թյան ստեղ ծ�  մը չէ. գո յ�  թյ� ն �  նե ցող հանձ նա ռ�  թյ�  նը 

ձնագն դի ազ դե ց�  թյ�  ն կ�  նե նա: Մեզ ան հրա ժեշտ են գոր ծըն կե րա կան կա պեր քա ղա քի 

մա կար դա կ� մ և կա ռա վա ր�  թյան հետ: Մի ջան կյալ հատ վա ծ� մ մե նք պետք է աշ խա-

տենք հա մայնք նե րի հետ: Մեզ ան հրա ժեշտ է �  նե նալ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման նո-

րա րարա կան հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն ներ պե տ�  թյան և մաս նա վոր հատ վա ծի մի ջև»: 

Դե վիդ Կեդ ման՝ Վան կ�  վե րի փոխ քա ղա քա պետ, Տեղական իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան ընկեր� թյան
(ICLEI) նա խա գահ
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Ի նչ պես ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները՝ 

քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

Ինչ պես ֆի նան սա վո րել ա ղետ նե րի ռիս կի 

նվա զեց ման գոր ծըն թա ցը 

Հս տակ տես լա կա նով, ա ռա քե լ�  թյամբ և ծրագ րե րով հա գե ցած ռազ մա վա րա կան պլա նը հա ճախ 
քա ղա քի բյ�  ջե ից, տա րա ծաշր ջա նային, ազ գային կամ մի  ջազ գային աղ բյ� ր նե րից մի  ջոց ներ ներգ-
րա վե լ�  լա վա գ� յն �  ղին է: Կա նո նա վոր ֆի նան սա վո ր� մ կա րող է կ�  տակ վել քա ղա քի ե կա մ� տ-
նե րից, պետական բյ� ջեի հատ կա ց� մն  ե րից և մարզերի ո լոր տային վար չ�  թյ� ն նե րին տր վող 
հատ կա ց� մն  ե րից: Ա ղետ նե րի ա ռա ջաց ման դեպ ք� մ, քա ղաք նե րին ինչպես ազ գային, այնպես էլ 
մի  ջազ գային աղ բյ� ր նե րից կա րող է հատ կաց վել լրա ց�  ցիչ գ�  մար՝ ար ձա գանք ման և օգ ն�  թյան 
տրա մադր ման հա մար, ի սկ ա վե լի �  շ՝ վե րա կանգն ման և վե րա կա ռ� ց ման հա մար: 

•  Լի ո վին օգ տա գոր ծել տե ղա կան ռե ս� րս ներն �  կա րո ղ�  թյ� ն նե րը. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զեց ման հա մար ֆի նան սա վո ր� մ հայ թայ թե լ�  ա ռա ջին աղ բյ�  րը տեղական բյ� ջեն է: Շատ 
քա ղա քա պե տա րան ներ ե կա մ� տ են ստան� մ ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի վճար նե րից, հար կե րից, այլ 
վճար նե րից, տ�  գանք նե րից և պար տա տոմ սե րից, ո րոնք կազ մ� մ են տա րե կան բյ�  ջե ի մաս: 
Քա ղա քա պե տա րա նը կա րող է իր գ�  մար նե րը ծախ սել զար գաց ման և կեն ս�  նա կ�  թյան բարձ-
րաց ման վրա՝ մի և ն� յն ժա մա նակ նվա զեց նե լով ա ղետ նե րի ռիս կը և բարձ րաց նե լով դի մա կա-
յ� ն�  թյ�  նը: 

• Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց� մն  ը նդ հա ն� ր պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն է. Այս պա տաս խա նատ-
վ�  թյ� նն ը նդ հա ն� ր է բո լոր շա հագր գիռ կող մե  րի հա մար՝ սկ սած տե ղա կան և ազ գային կա-
ռա վար ման մար մի ն նե րից մի նչև մաս նա վոր հատ ված, ար դյ�  նա բե ր�  թյ� ն, ՀԿ-ներ և քա ղա-
քա ցի ներ: Հիմն  ադ րամն  ե րը կամ հա մա գոր ծակ ցող գոր ծա կա լ�  թյ� ն նե րը ն� յն պես կա րող են 
ֆի նանս ներ տրա մադ րել: Նշ ված հաս տա տ�  թյ� ն նե րի և ո լորտ նե րի մի ջև փո խա դարձ ը մբռ-
ն�  մը նպաս տ� մ է այն պի սի քա ղա քի ձևա վոր մա նը, ո րն ա վե լի լավ է պատ րաստ ված ա ղետ-
նե րի ռիս կի հարցերին անդրադառնալ�  համար: Նո րա րա րա կան ըն կե ր�  թյ� ն նե րը և հա մա-
գոր ծակ ց�  թյ�  նը պե տա կան և մաս նա վոր հատ վա ծի և հա մայն քային խմ բե րի մի ջև կա րող է ի 
հայտ գալ կոնկ րետ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման դեպ ք� մ: 

• Այլ ռե ս� րս ներ. Բարձ րար ժեք տեխ նի կա կան ա ջակ ց�  թյ� ն, տե ղե կատվ�  թյ� ն , կր թ�  թյ� ն 
և վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո ր�  թյ� ն կա րող է տրա մադ րել գի տա կան ո լոր տը, քա ղա քա-
ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը, տա րա ծաշր ջա նային կամ տեխ նի կա կան 
ա ջակ ց�  թյան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը: Վե րոն շյա լը կա րող է նաև ի րա կա նաց վել այլ քա ղաք-
նե րի հետ փո խա նակ ման ծրագ րե րի մի  ջո ցով՝ քա ղա քի հա մար շատ փոքր մի  ջոց նե րով կամ 
ը նդ հան րա պես ա ռանց ծախ սի: 

• Չ կան ռե ս� րս ներ ա ռանց ռազ մա վա ր�  թյան և հս տակ ծրագ րի. Ռե ս� րս ներ հայ թայ թե լ�  
հա մար քա ղա քը պետք է �  նե նա հս տակ ռազ մա վա ր�  թյ� ն, քա ղա քա կա ն�  թյ� ն, ծրագ րեր և 
ի րա կա նաց ման մե  խա նիզմն  եր: Ռազ մա վա րա կան պլա նը կա պա հո վի, որ ծրագ րե րը նպաս տեն 
սահ ման ված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը և կա րող են օգ տա գործ վել նաև ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման կոնկ րետ ծրագ րե րին բյ�  ջե հատ կաց նե լ�  հա մար: 

• Հե տա ղե տային ֆի նան սա վոր ման հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ.  Ա ղե տից հե տո, քա ղաք նե րին հա-
սա նե լի են դառ ն� մ ազ գային կամ մի  ջազ գային օգ ն�  թյան ֆոն դե րը, այդ թվ� մ՝ ՀԿ-նե րից, կա-
ռա վա ր�  թյ� նից կամ մի  ջազ գային կազմա կեր պ�  թյ� ն նե րից ստաց վող գ�  մար նե րը: Ի լր� մն  
քա ղա քի սե փա կան մի  ջոց նե րի՝ ո րոշ ե րկր նե ր� մ կա տա ր� մ են հա տ� կ բյ�  ջե տային հատ կա-
ց� մն  եր՝ նա խա տես ված վե րա կա ռ� ց ման աշ խա տանք նե րի հա մար: Ոչ բո լոր տե ղա կան ի նք-
նա կա ռա վար ման մար մի ն ներն են տե ղյակ այս տար բե րակ նե րին, այդ ի սկ պատ ճա ռով, հար-
կա վոր է նախ քան ա ղե տի ծագելն �  ս� մն  ա սի րել հա սա նե լի տար բե րակ նե րը, ռե ս� րս ներն �  
հա րա բե ր�  թյ� ն նե րը և նա խօ րոք ձեռք բե րել հա մա պա տաս խան հա մա ձայ ն�  թյ� ն ներ: 

• Կ լի մայի փո փո խ�  թյ�  նը. Այժմ հա սա նե լի են կլի մայի փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան 
համար նախատեսված մի  ջազ գային և ազ գային ֆոն դեր: Ըն դ� ն վել են ո րոշ քա ղա քային ծրագ-
րեր, ո րոնք մի  ա վո ր� մ են ռիս կի նվա զեց ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը կլի մայի փո փո խ�  թյան հար-
մար վո ղա կա ն�  թյան նպա տակ նե րի հետ: 
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•  Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման բյ�  ջե: 
• Ե կա մ� տ ներ՝ ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի վճար նե րից, հար կե րից, այլ 

վճար նե րից, տ�  գանք նե րից և պար տա տոմ սե րից: 
• Տե ղա կան ՀԿ-նե րի (հա մայն քա հեն) կամ մաս նա վոր հատ-

վա ծի (պե տա կան-մաս նա վոր հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն) հետ 
մի  ա վո ր� մն  ե րից ա ռա ջա ցած ռե ս� րս ներ: 

• Վե րա պատ րաստ ման և հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի նպա տա կով 
գի տա կան ո լոր տի և գի տա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի 
կող մի ց շնորհ ված դրա մաշ նորհ նե ր: 

• Փո խա դարձ հա մա գոր ծակ ց�  թյան հա մա ձայ նագ րե րի և 
հարևան քա ղաք նե րի հետ տա րած քային հա մա գոր ծակ-
ցային մե  խա նիզմն  ե րի հի ման վրա ստեղծ ված ռե ս� րս ներ՝ 
ներդ ր� մն  ե րի ծախ սե րը հա մա տե ղե լ�  հա մար: 

• Տե ղա կան մի  ջոց նե րի ներգ րավ ման քա րո զար շավն  եր: 

Ազ գային-տա րած քային մա կար դակ 

• Պետբյ� ջեով ոլորտներին հատկացվող մի ջոցներ, ո րոնք 
նա խա տես ված են ա ղետ նե րի կանխ ման, կան խար գել ման, 
օգ ն�  թյան տրա մադր ման, վե րա կա ռ� ց ման, կլի մայի փո-
փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան, է կո հա մա կար գե րի 
պաշտ պա ն�  թյան կամ քա ղա քի և են թա կա ռ� ց վածք նե րի 
ար դի ա կա նաց ման հա մար: 

• Պե տա կան բյ�  ջե ից քա ղա քա պե տա րան նե րին հատ կաց վող 
տա րե կան ֆի նան սա վո ր�  մ: 

• Տե ղի ՀԿ-նե րի և հիմն  ադ րամն  ե րի ռե ս� րս նե ր: 
• Հե տա զո տա կան և գիտական ծրագ րե րի և գի տա կան ցան-

ցե րի ռե ս� րս նե ր, ո րոնք հա սա նե լի են նաև վաղ ազ դա րար-
ման հա մա կար գե րի, վտան գա վոր եր և� յթ նե րի մշ տա դի-
տարկ ման և այլ խն դիր նե րի լ� ծ ման հա մար: 

• Տա րա ծաշր ջա նային և ազ գային տա րած քային հա մա գոր-
ծակ ցային մե  խա նիզմն  ե րը քա ղաք նե րի մի ջև: 
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• Մաս նակ ց�  թյ� ն քա ղա քային և տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մի ավոր� մն եր� մ, ի նչ պի սիք են՝ Տեղական 
իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան (ICLEI), Միա-
վոր ված քա ղաք ներ և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման մար մի ն ներ (UCLG) և Քաղաքային ցանց (CityNet) 
և ՄԱԱ ՆՄՌ «Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» քա-
րո զար շա վը՝ ստեղ ծե լ�  գոր ծըն կե րա կան կա պեր և � -
ս� ց ման հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ քա ղաք-քաղաք և ք� յր քա-
ղաք նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ց�  թյան շրջանակներ� մ:

•  Գ�  մար ներ, ո րոնք հա սա նե լի են ազ գային կամ մի  ջազ գային 
ե րկ կող մա նի հա մա ձայ ն�  թյ� ն նե րի մի  ջո ցով: Գ�  մար նե րը 
հա ճախ հա սա նե լի են հա մայնք նե ր� մ գոր ծող ՀԿ-նե րի մի -
ջո ցով, ո րոնք կա պեր �  նեն նշ ված կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի 

Կլի մայի փո փո խ� -

թյան  մա սին  ՄԱԿ-ի 

Շր ջա նա կային կոն վեն-

ցի այի հար մար վո ղա կա-

ն�  թյան հիմն  ադ րա մը 

հաս տա տել է ֆի նան-

սա վո ր� մ Էլ Սալ վա դո-

րի մայ րա քա ղաք՝ Սան 

Սալ վա դո րի հա մար՝ 

ար դի ա կա նաց նե լ�  այն 

են թա կա ռ� ց վածք նե րը, 

ո րոնք դի մա կա յ� ն են 

կլի մայի փո փո խ�  թյան 

նկատ մամբ: 

Հոն դ�  րա ս� մ մե կ 

այլ ծրագրով, որի 

բյ� ջեն կազմ� մ է 

5.7 մի լ ի ոն Ա ՄՆ դո-

լա ր, նախատեսվ� մ է 

անդրադառնալ կլի մայի 

փո փո խ�  թյան ռիս կին 

ջրային ռե ս� րս նե րի 

կա ռա վար ման ո լոր տ� մ,  

բարձ րաց նել հա մա-

կար գային դի մա կա յ� -

ն�  թյ�  նը և նվա զեց նել 

խո ցե լի �  թյ�  նը քաղաքի 

աղ քատ բնակչ� թյան 

շրջան� մ: 

www.adaptation-fund.org; 
www.climatefundsupdate.org/

 Ֆի նան սա -

վոր ման տար-

բե րակ նե րի և 

հնա րա վո ր� -

թյ� ն նե րի 

ամ փո փ� մ 
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Ի նչ պես ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները՝ 

քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

հետ: 
• Բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն, հիմն  ա կա ն� մ, ե րկ ր� մ գոր ծող Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ-

մա կեր պ�  թյան հիմն  ադ րամն  ե րի և ծրագ րե րի մի  ջո ցով (օ րի նակ՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր, 
ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմն  ադ րամ, Հա մաշ խար հային պա րե նի ծրա գիր, Ա ղետ նե րի նվա զեց ման և 
վե րա կանգն ման գլո բալ հիմն  ադ րամ): Բազ մա կողմ և ե րկ կողմ հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն նե րի մե ծ 
մա սը պա հան ջ� մ է կա ռա վա ր�  թյան հա մա ձայ ն�  թյ�  նը: 

• Վար կեր կամ պար տա տոմ սեր ազ գային կամ տա րա ծաշր ջա նային զար գաց ման բան կե րից, կամ 
Հա մաշ խար հային բան կից: 

• Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ ը նդ գրկ ված տա րա ծաշր ջա նային կազ մա կեր պ�  թյ� ն-
նե ր: 

• Կ լի մայի փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան հիմն  ադ րամն  ե ր: 

Օրինակ

 Սան Ֆրանցիսկո, Սեբ� . Տե ղա կան ա ռաջ նոր դ�  մը կար ևոր է- 
«Մ տա ծեք խորը, սկ սեք փոքր գոր ծե րից» 

 Ֆի լիպ ին նե րի Սե բ�  նա հան գի Սան Ֆրան ցիս կո քա ղաքն �  նի 45,000 բնա կիչ: Քա ղա քը բա ժան ված 
է 15 բա րան գայի (Ֆի լիպ ին նե րի ա մե  նա փոքր վար չա կան տարածքը) և 100 փ�  րո կի (բա րան գայի 
ա վե լի փոքր են թա տա րածք, հատ կա պես գյ�  ղա կան վայ րե ր� մ): 2004թ. Սան Ֆրան ցիս կոն հզո-
րաց րեց փ�  րոկ նե րի հա մա կար գը՝ որ պես հա մայն քա հեն կա ռա վար ման հիմք և հա մայն քին հնա րա-
վո ր�  թյ� ն տվեց ներգ րավ վել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծ�  նե �  թյան մե ջ: «Մ տա ծեք խորը, 
սկ սեք փոքր գոր ծե րից» նա խա ձեռ ն�  թյ�  նը սկս վեց ըն դա մե  նը մի  քա նի շա հագր գիռ փ�  րոկ նե րից 
և շատ ա րագ ար դյ� նք ներ տվեց աղ բա հա նման կա ռա վար ման և կեն սա կան պայ ման նե րի բա րե-
լավ ման ոլորտներ� մ: Յոթ տար վա ըն թաց ք� մ այս հա մայն քային խմ բե րը պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն 
են կրել աշ խա տանք նե րի մե ծ մա սի հա մար: Օ րի նակ, որ պես տն տե սա կան զար գաց ման (այդ թվ� մ՝ 
զբո սաշր ջ�  թյան) նա խա պայ ման, ի րա կա նաց վել են ճա նա պար հա շի ն�  թյան մե  ծա ծա վալ աշ խա-
տանք ներ: Այ սօր ճա նա պարհ նե րի և ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի շա հա գործ ման պա տաս խա-
նատ վ�  թյ�  նը կր� մ են փ�  րոկ ներն �  ան հատ սե փա կա նա տե րե րը: Սան Ֆրան ցիս կոն ո գեշն չել 
է Ֆի լիպ ին նե րի և ա սի ա կան ե րկր նե րի մի  շարք այլ քա ղա քա պե տե րի, ո րոնք քա ղաք նե րի մի ջև � -
ս� մն  ա կան վար ժանք նե րի նպա տա կով այ ցե լ�  թյ� ն նե րի ժա մա նակ տե սել են, թե ի նչ պես կա րե լի է 
կի րա ռել փ�  րոկ նե րի օ րի նա կը՝ բա րե լա վե լ�  ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծըն թաց ներն ի րենց 
քա ղաք նե ր� մ: Այս օ րի նա կի հա ջո ղ�  թյան գրա վա կա նը քա ղա քի բարձ րաս տի ճան լի ա զոր մար մի ն-
նե րի հանձ նա ռ�  թյ� նն է, ո րոնց հետ հա մայնք նե րի կող մի ց ը նտր ված ներ կա յա ց�  ցիչ ներն �  ղիղ 
կա պի մե ջ են (նե րա ռյալ քա ղա քա պե տը) և նե ր կա յաց ն� մ են ամ սե կան հաշ վետ վ�  թյ� ն ներ: 
Լ րա ց�  ցիչ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա մար այ ցե լե՛ք http://preventionweb.net/go/16759 կայ քէ ջը: Սան Ֆրան ցիս կոյի Քա ղա-
քային ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և կա ռա վար ման հն գա մյա պլա նը (ՄԱԱ ՆՄՌ 2011-2015) հա սա նե լի է 
http://tinyurl.com/cf49nb6 կայ քէ ջ� մ: 

Ամման, Մակատի և Մ� մբայ. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գլ խա վոր 

պլան ներ «Երկ րա շար ժե ր և մե  գա քա ղաք նե ր» նա խա ձեռ ն�  թյ�  նը 

Երկ րա շար ժավ տանգ ո րոշ մե  գա քա ղաք ներ (Հոր դա նա նի Ամ մա նը, Ֆի լիպ ին նե րի Մա կա տին և 

Հնդ կաս տա նի Մ� մ բայը) «Երկ րա շար ժե ր և մե  գա քա ղաք նե ր» նա խա ձեռ ն�  թյան ա ջակ ց�  թյամբ 
մշա կել են Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման գլ խա վոր պլան ներ: Վեր ջին ներս վեր լ�  ծա կան �  ղղոր-
դիչ օ րի նակ են հան դի սա ն� մ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, հատ կա պես, մե  գա-
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քա ղաք նե րի և կա ռա վա ր�  թյ� ն նե րի հա մար և ա ջակ ց� մ են հաս կա նա լ�  բնա կան վտան գա վոր 
եր և� յթ նե րի նկատ մամբ ի րենց խո ցե լի �  թյան աս տի ճա նը, վեր լ�  ծե լ�  հնա րա վոր ֆի զի կա կան և սո-
ցի ալ-տն տե սա կան ազ դե ց�  թյ� ն նե րը և մշա կե լ�  ի րենց մի  ջա վայ րին հա մա հ� նչ ռիս կի նվա զեց ման 
մո տե ց� մ՝ հաշ վի առ նե լով ի րենց ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն ներն �  ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րը: 
Ու նե նա լով մոտ 14 մի լ ի ոն բնակ չ�  թյ� ն՝ Մ� մ բայը Հնդ կաս տա նի ա մե  նա մե ծ քա ղաք նե րից է և ե րկ-
րի ֆի նան սա կան մայ րա քա ղաքը: Քա ղա քին սպառ ն� մ են տարաբն� յթ ծագման ռիս կեր` ցիկ լոն-
ներ, ա փա մե րձ է րո զի ա, սո ղանք ներ, ե րկ րա շար ժեր և հա մա ճա րակ ներ: Միև ն� յն ժա մա նակ, քա-
ղա քի բնակ չ�  թյան 6.5 մի լ ի ոնն ապ ր� մ է կի սա քանդ տնե ր� մ: Վեր ջին նե րիս դի մա կա յ�  ն�  թյ�  նը 
բարձ րաց նե լ�  հա մար տաս նա մյակ ներ կպա հանջ վի: Մեծ Մ� մ բայի քա ղա քային ըն կե ր�  թյան ղե-
կա վա ր�  թյամբ, քա ղա քը ներգ րա վել է 100-ից ա վե լի հաս տա տ�  թյ� ն ներ և կազ մա կեր պ�  թյ� ն ներ՝ 
հաս կա նա լ�  քա ղա քին սպառ նա ցող ռիս կե րը և գտնել�  այն պի սի լ�  ծ� մն  եր, ո րոնք կըն դ� ն վեն 
ա ռաջ նորդ նե րի և ի րենց ը նտ րող նե րի լայն զանգ ված նե րի կող մի ց: Մ� մ բայն աշ խա տեց «Երկ րա-
շար ժե ր և մե  գա քա ղաք նե ր» նա խա ձեռ ն�  թյան հետ՝ կենտրոնանալով ռիս կի նվա զեց ման խն դիր նե-
րի վրա և նախապատ րաս տեց նախ նա կան �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն և �  ղի հար թեց քա ղա քի դի մա կա-
յ� ն�  թյան բա րե լավ ման հա մար: Մշակ վեց նոր՝ «Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման գլ խա վոր պլան», 
ո րն ան դրա դար ձավ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման այն պի սի ո լորտ նե րի, ի նչ պի սիք ե ն ջրա մա-
տա կա րար ման և սան հան գ� յց նե րի հա մա կար գե րի դի մա կա յ�  ն�  թյ�  նը, ռիս կի բա ղադ րիչ նե րի ին-
տեգ ր� մը հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վոր ման մե ջ, շի նա րա րա կան նոր մե  րը և չա փա նիշ նե րը, կի սա-
քանդ ա պաս տա րան ներն �  բնա կա րա նա շի ն�  թյ�  նը: Գլ խա վոր պլա նի մշակ ման գոր ծըն թա ց� մ 
ներգ րա վե լով դե րա կա տար նե րի լայն շր ջա նակ՝ շա հագր գիռ կող մե րն ա վե լի լավ են պատ կե րաց ն� մ 
ի րենց կա պը Մ� մ բային սպառ նա ցող տար բեր ռիս կե րի հետ և ի րենց դե րը քա ղա քի Ա ղետների 
ռիսկի կառավարման օ րա կար գ� մ: Մաս նակ ցային գոր ծըն թա ցը նաև օգ ն� մ է կա պե լ�  և հա մա պա-
տաս խա նեց նե լ�  Ա ՌԿ գոր ծըն թա ցը ազ գային, պե տա կան և այլ հան րային �  մաս նա վոր հաս տա-
տ�  թյ� ն նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող հա մա պա տաս խան գոր ծըն թաց նե րի հետ, հատ կա պես այն 
գործընկերների հետ, որոնք մա տ�  ց� մ են կար ևոր ծա ռա յ�  թյ� ն ներ` (կո մ�  նալ, ա ռող ջա պա հա-
կան, կր թա կան, հան րային ան վտան գ�  թյ� ն և այլն) ա պա հո վե լ�  պատ շաճ հա ղոր դակ ց� մ ա ղետ-
նե րի կա ռա վար ման ոլորտ� մ: 
Ա քա բայի (Հոր դա նան) տն տե սա կան հա տ� կ տա րած քային լի ա զոր մարմն  ի հա մար Ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման կա ռա վար ման բա ժին հիմն  ե լ�  նպա տա կով ի րա կա նաց վել է նման մաս նակ-
ցային �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն՝ նե րա ռե լով պլա նը, բյ�  ջեն, սահ ման ված գոր ծա ռ� յթ նե րը, մարդ կային 
ռե ս� րս նե րի պա հանջ նե րը և տե ղե կատ վ�  թյան հոս քը տար բեր հաս տա տ�  թյ� ն նե րի մի ջև: Այն 
հիմն  ված է այլ քա ղաք նե րի (Կի տո, Էկ վա դոր, Բո գո տա,  Կո լ� մ բի ա և Կատ ման դ� ,  Նե պալ) գոր ծա-
ռ�  թային և հիմն  ա կան գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ա ռ�  մով հա ջող ված օ րի նակ նե րի վրա: 
Տե՛ս հաշ վետ վ�  թյ� ն նե րը ի րա վա կան և հաստատ� թենական դաշ տի վե րա բե րյալ և Մեծ Մ� մ բայի ձեռ նար կը Հա վել-
ված 4-ի Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 1-�  մ ներ կա յաց ված կայ քէ ջե րի մի  ջո ցով: 

 Մենք ձեռ նար կել ե նք ա ղետ նե րի կա ռա վար ման և 6.5 մի  լի ոն 

աղ քատ բնակ չ�  թյան ան վտան գ�  թյան ա պա հով ման հե ռան կա-

րային մո տե ց� մ: Մեր նպա տա կը ան վտանգ ապ րե լա կերպն է: 

Շ րադ դա Ս. Ջա դավ, 

Հնդ կաս տա նի Մ� մ բայ քա ղա քի նախ կին քա ղա քա պետ 

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գլո բալ պլատ ֆորմ, Ժնև, 2011թ. մայիս 
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Ի նչ պես ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները՝ 

քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

Աշ խա տենք ի րա գոր ծե լ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման 

մի  ջազ գային ISO 31000:2009 չափորոշիչը

ISO 31000:2009 չափորոշչի շրջանակային ծրագիրը սահ մա ն� մ է ռիս կի կա ռա վար ման սկզ բ� նք-
ներ, հա մա պա տաս խան դաշտ և գոր ծըն թաց, ո րոնք կի րա ռե լի են հան րային կամ մաս նա վոր հատ-
վա ծի ցան կա ցած տե սա կի կազ մա կեր պ�  թյան հա մար: Այն չի պար տադ ր� մ մե կ մո տե ց� մ բո լո րի 
հա մար, այլ ը նդ գծ� մ է այն փաս տը, որ ռիս կի կա ռա վա ր�  մը պետք է հա մա պա տաս խա նեց վի կոնկ-
րետ կազ մա կեր պ�  թյան հա տ� կ կա րիք նե րին և կա ռ� ց ված քին: Ա վե լին տե՛ս www.iso.org կայ ք-

է ջ� մ (փնտ րե՛լ ISO 31000): 

Նկար 5. ISO 31000 չափանիշի ամփոփ նկարագիրը

ISO 31000 չա փա նի շի նկա րագ ր�  թյ� ն, ©ISO 2009 – Բո լոր ի րա վ� նք նե րը պաշտ պան ված են 

Աղ բյ�  րը՝ Հան րային ռիս կի կա ռա վար ման հաշ վետ վ�  թյ� ն՝ 
www.alarm-uk.org/pdf/Marsh%20Report_ISO31000.pdf

 Ռիս կի կա ռա վար-

ման սկզ բ� նք նե րը 

• Ս տեղ ծ� մ է ար ժեք
•  Կազ մա կերպ չա կան 

գոր ծըն թաց նե րի ան բա-
ժա նե լի մասն է կազ մ� մ 

• Ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման 
բաղ կա ց�  ցիչ մասն է 

• Հս տա կո րեն դիտարկ� մ 
է ա նո րո շ�  թյ�  նը 

• Հա մա կարգ ված է, 
կա նո նա կարգ ված և ար-
դյ�  նա վետ 

• Հա սա նե լի է առ կա լա-
վա գ� յն տե ղե կատվ� -
թյանը 

• Հար մարեց ված է 
• Հաշ վի է առ ն� մ մարդ-

կային և մշա կ�  թային 
գոր ծոն նե րը 

• Թա փան ցիկ է և մաս-
նակ ցային բն� յթ �  նի 

• Շար ժ�  նակ է, ին տե-
րակ տիվ և փո փո խ� -
թյ� ն նե րի նկատ մամբ 
զգա յ� ն 

• Ա պա հո վ� մ է շա ր� -
նա կա կան և մշ տա կան 
զար գա ց� մ: 

 Ռիս կի կա ռա վար ման 
կազ մա կերպ չա կան

շր ջա նա կի ձևա վո ր� մ 

 Կազ մա կերպ չա կան
շր ջա նա կի

 մշտադիդարկ� մ
 և վե րա նա յ� մ 

 Կազ մա կերպ չա-
կան շր ջա նա կի 
շա ր�  նա կա կան 

բա րե լա վ� մ 

Ռիս կի 
կա ռա վար ման 
ի րա կա նա ց� մ 

 Կա րո ղ�  թյ� ն 
և հանձ նա ռ�  թյ� ն 

Հայեցակարգի 
մշակ� մ

Ռիս կի 
բա ցա հայ տ� մ

Ռիս կի 
վեր լ�  ծ�  թյ� ն

 Ռիս կի 
գնա հա տ� մ 

Ռիս կի 
վե րա ց� մ

Ռիսկի 
կառավար� մ

 Ռիս կի կա ռա վա ր�  մը  Ռիս կի կա ռա վար ման 

գոր ծըն թաց նե րը 
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 §Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն. 

իմ քա ղա քը պատ րաստ վ� մ է¦
գլո բալ քա րո զար շա վի գոր ծըն կեր նե րը 

 Բազ մա թիվ մի  ջազ գային, տա րա ծաշր ջա նային, ազ գային և մաս նա վոր հատ վա ծի գոր ծըն կեր ներ 
ա ջակ ց� մ են «Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» գլո բալ քա րո զար շա վի մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա-
նաց մանն �  համայնքային իշ խա ն�  թյ� ն նե րին: Նրանց նպա տակն է բա րե լա վել յ�  րա քան չյ� ր ե րկ րի 
կա րո ղ�  թյ� նը՝ քա ղա քային մա կար դա կ� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ի րա կա նաց ման հա մար: 
Ա մե  նաակ տիվն  ե րի շար ք� մ են այնպիսի քա ղաք ային ցան ցե ր, ի նչ պի սիք ե ն՝ Մի ա վոր ված քա ղաք ներ 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներ շարժ� մը (UCLG), Տեղական իշխան� թյ� նները հա-
ն� ն կա յ�  ն�  թյան ընկեր� թյ� նը (ICLEI), քա ղա քային ցան ցը (CityNet) �  «Ե րկ րա շար ժե ր և մե  գա քա-
ղաք նե ր» նա խա ձեռ ն�  թյ�  նը (EMI), մի  ջազ գային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը, այդ թվ� մ՝ Եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վը (ECHO), Հա մաշ խար հային բան կի ա ղետ նե րի նվա զեց ման և վե րա կանգն ման գլո բալ 
հիմն  ադ րա մը (GFDRR), ՄԱԿ-ի գոր ծա կա լ�  թյ� ն ներն �  ծրագ րե րը, որ տեղ UNHABITAT-ը ա ռաջ նոր դի 
դե ր� մ է, ՀԿ-նե րը և նրանց ցան ցե րը (հատ կա պես չի նա կան Աշ խար հի քա ղաք նե րի գի տա կան զար-
գաց ման ըն կե ր�  թյ�  նը - WCSDA), Ա ղետ նե րի նվա զեց ման քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան կազ-
մա կեր պ�  թյ� ն նե րի գլո բալ ցան ցը (Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction), 
PLAN International ըն կե ր�  թյ�  նը, GROOTS International ըն կե ր�  թյ�  նը (Huairou հանձ նա ժո ղո վի հետ), 
ա կա դե մի  ա կան և մաս նա վոր հատ վա ծի ըն կե ր�  թյ� ն նե րը՝ ՄԱԱ ՆՄՌ (UNISDR) Մաս նա վոր հատ վա ծի 
խորհր դատ վա կան խմ բի մի  ջո ցով, ազ գային ըն կե ր�  թյ� ն նե րը, տե ղա կան լի ա զոր մար մի ն նե րը և 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային պլատ ֆորմն  ե րը: 

Այս ձեռ նար կի մշակ ման գոր ծըն թա ցին ա ջակ ց�  թյ� ն ց�  ցա բե րած 

հիմն  ա կան գոր ծըն կեր ներն են. 

 ՄԱԿ-ի Ա ղետ նե րի նվա զեց ման մի  ջազ գային ռազմավար� թյ� ն (UNISDR) 

www.unisdr.org

 Մի ա վոր ված ազ գե րի Ա ղետ նե րի նվա զեց ման մի  ջազ գային ռազմավար� թյ� նը (ՄԱԱ ՆՄՌ) հան դի-
սա ն� մ է ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ՄԱԿ-ի հա մա կար գո ղը և ա ռաջ նոր դ� մ է 
մի  հզոր ցանց, ո րն իր մե ջ ը նդ գր կ� մ է ՄԱԿ-ի ան դամ պե տ�  թյ� ն նե րը, մի ջ կա ռա վա րա կան և հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն ներ, ֆի նան սա կան հաս տա տ�  թյ� ն ներ, մաս նա վոր հատ վա ծը, 
գի տա կան և տեխ նի կա կան մար մի ն ներ և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյ�  նը: ՄԱԱ ՆՄՌ-ն ա ռաջ-
նոր դ� մ է ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ա ռա վե լ�  թյ� ն նե րի մա սին հա մընդ հա ն� ր ի րա զեկ վա ծ� -
թյան բարձ րաց ման և վտան գա վոր եր և� յթ նե րի նկատ մամբ խո ցե լի �  թյան նվա զեց ման ներ կայիս 
քա րո զար շա վը: Որ պես 2005-2015 թվա կան նե րի Հյո գոյի՝ «Ազ գե րի և հա մայնք նե րի՝ ա ղետ նե րին 
դի մա կայե լ�  �  նա կ�  թյ� ն նե րի զար գաց ման գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի» մի  մաս, մի նչև 2011թ.-ի 
վեր ջը §Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն¦ քա րո զար շա վը ներգ րա վել է ա վե լի քան 1,000 քա-
ղաք և տե ղա կան իշխան� թյ� ններ, ո րոնք ստանձ նել են ի րենց քա ղաք ներն ա վե լի ան վտանգ և 
դի մա կա յ� ն դարձ նե լ�  գոր ծ�  նե �  թյ�  նը: ՄԱԱ ՆՄՌ-ն այս ծրագ րի �  ղղոր դիչ �  ժն է: Խրա խ�  սե լով 
փոխ կա պակց ված կար ևո րա գ� յն այն պի սի հիմն  ախն դիր նե ր, ի նչ պի սիք ե ն՝ կլի մայի փո փո խ�  թյ� -
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Ի նչ պես ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները՝ 

քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

նը, կր թ�  թյ� նն �  գեն դե րը, ներգ րա վ�  մը ռիս կի նվա զեց ման նա խա ձեռ ն�  թյ� ն նե րի մե ջ, ՄԱԱ-
ՆՄՌ-ն պատ րաս տ� մ է Գլո բալ գնա հատ ման եր կա մյա հաշ վետ վ�  թյ� ն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց-
ման վե րա բե րյալ և մարդ կ�  թյա նը սպառնացող բնա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի վեր լ�  ծ�  թյամբ: 

Ա ղետ նե րի նվա զեց ման և վե րա կանգն ման գլո բալ հիմն  ադ րամ 

www.gfdrr.org

 Հիմն  վե լով 2006թ.-ին Հա մաշ խար հային բան կի Ա ղետ նե րի նվա զեց ման և վե րա կանգն ման գլո բալ 
հիմն  ադ րա մը հան դի սա ն� մ է 38 ե րկ րի և յոթ մի  ջազ գային կազ մա կեր պ�  թյան գոր ծըն կեր�  թյ� ն, 
ո րի նպա տակն է ա ջակ ցել զար գա ցող ե րկր նե րին՝ նվա զեց նե լ�  բնա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րից 
խո ցե լի �  թյ�  նը և հար մար վել կլի մայի փո փո խ�  թյա նը ե րեք հիմն  ա կան �  ղ ղ�  թյամբ. 
ա) գլո բալ և տա րա ծաշր ջա նային գոր ծըն կեր�  թյ�  ն, 
բ) զար գաց ման ծրագ րե ր� մ աղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ին տեգ ր� մ,
գ) ա ղետ նե րից ա րագ վե րա կանգն ման հա մար պա հես տային ֆի նան սա վոր ման հիմն  ադ րամն երի 

ստեղծ� մ: 
Գոր ծըն կեր�  թյան ա ռա քե լ�  թյ� նն է ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և կլի մայի փո փո խ�  թյան հար-
մար վո ղա կա ն�  թյան նե րառ�  մը ե րկ րի զար գաց ման ռազ մա վա ր�  թյ� ն նե ր� մ՝ ա ջակ ցե լով ե րկ րի 
կող մի ց ա ռաջ նորդ վող և կա ռա վար վող Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի ի րա կա նացմա նը: 

ICLEI – Տե ղա կան իշ խա ն�  թյ� ն նե րը հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան

www.iclei.org

ICLEI-ն ա վե լի քան 1.200 քա ղաք նե րի, ի նչ պես նաև կա յ� ն զար գաց ման հանձ նա ռ�  թյամբ ազ գային, 
մար զային և հա մայն քային կա ռա վար ման կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի մի  ջազ գային ըն կե ր�  թյ� ն է: 
ICLEI-ն կա տա ր� մ է դրա կան փո փո խ�  թյ� ն ներ հա մաշ խար հային մա կար դա կ� մ՝ տե ղա կան կա յ� -
ն�  թյան ա պա հով մանն �  ղղ ված ծրագ րե րի և քա րո զար շավն  ե րի մի  ջո ցով: Այն նաև ռե ս� րս կենտ-
րոն է, ո րը տրա մադ ր� մ է տե ղե կ�  թյ� ն ներ, գոր ծիք ներ, վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ և 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յ�  թյ� ն ներ: ICLEI-ն ծա ռա յ� մ է որ պես Կլի մայի փո փո խ�  թյան քա ղա քա-
պե տե րի հա մաշ խար հային խորհր դի քար տ�  ղա ր�  թյ� ն (Secretariat of WMCCC), ո րը սկիզբ դրեց 
Քա ղա քա պե տե րի ա դապ տաց ման ֆո ր�  մի ն, որ պես քա ղա քային դի մա կա յ�  ն�  թյան վե րա բե րյալ 
տե ղե կատվ�  թյ� ն նե րի փո խա նակ ման և քա ղա քա կա ն�  թյան քն նարկ ման տա րե կան պլատ ֆորմ: 
ICLEI-ն WMCCC-ի և Բոնն քա ղա քի հետ մի  ա սին նա խա ձեռ նեց քա ղաք նե րի և կլի մայի փո փո խ� -
թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան վե րա բե րյալ «Դի մա կա յ� ն քա ղաք ներ» տա րե կան հա մաշ խար հային 
հա մա ժո ղովն  ե րի կազ մա կերպ � մը: Եր րորդ գլո բալ ֆո ր�  մը «Քա ղաք նե րի դի մա կա յ�  ն�  թյան» թե-
մայով տե ղի �  նե ցով 2012 թվա կա նին: Ի լր� մն  ցածր ած խած նով և կլի մայի փո փո խ�  թյան նկատ-
մամբ չե զոք քա ղաք նե րի �  կա նաչ են թա կա ռ� ց վածք նե րի զար գաց մա նը, ICLEI-ի 2010-2015թթ. 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րի նպա տակ նե րից է «Դի մա կա յ� ն հա մայնք նե րի» ստեղ ծ�  մը: 



76 Դարձնենք քաղաքները դիմակայ� ն.  իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է

 Մի ա վոր ված քա ղաք ներ և տե ղա կան իշան� թյ� ններ (UCLG) 

www.cities-localgovernments.org

UCLG-ն, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման և մար զային կա ռա վա ր�  թյ� ն նե րի աշ խար հի ա մե -
նա մե ծ կազ մա կեր պ�  թյ� նն է, ո րն աշ խա տ� մ է 140 ե րկ ր� մ՝ ներ կա յաց նե լով տե ղա կան և մար-
զային իշխան� թյ� նների շա հերն ան կախ հա մայնք նե րի մե ծ� թյ� նից և խրա խ�  սե լով ժո ղովր դա-
վա րա կան կառավարման զարգաց� մը և նրա ար ժեք նե րը, նպա տակ ներն �  շա հե րը տե ղա կան 
իշխան� թյ� նների և ը նդ լայն ված մի  ջազ գային հա մայն քի հետ հա մա գոր ծակ ց�  թյան մի  ջո ցով: 
Դի մա կա յ�  ն�  թյան և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ UCLG-ն ակ տիվ մաս նակ ց�  թյ� ն է 
ց�  ցա բե ր� մ ի րա զեկ ման քա րո զար շավն  ե ր� մ և տե ղե կատ վ�  թյան գոր ծըն թաց նե ր� մ՝ ա ջակ ցե լով 
իր ան դամն  ե րին ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը ներդ նել տե ղա կան և մար զային քա ղա քա կան օ րա-
կար գ� մ: UCLG-ն ա պա հո վ� մ է ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ ազ գային կա ռ� յց նե րի հա-
մա գոր ծակ ց�  թյ�  նը տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հետ՝ տե ղա կան մա կար դա կ� մ 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր ծա ռ� յթ նե րի և ռե ս� րս նե րի սահ ման ման �  ղ ղ�  թյամբ, ինչպես  
նաև ա պա հո վ� մ է ՄԱԿ-ի և մի  ջազ գային այլ հիմն  ադ րամն  ե րի հասանելի� թյ� նը տե ղա կան լի ա զոր 
մար մի ն նե րին: 

 Քա ղա քային ցա նցը (CityNet) 

www.citynet-ap.org

CityNet-ը ա սի ա կան և խա ղա ղօվ կի ա նո սյան քա ղա քային շա հագր գիռ կող մե  րի տա րա ծաշր ջա նային 
ցանց է, ո րն իր մե ջ նե րա ռ� մ է նաև տե ղա կան իշխան� թյ� նները, զար գաց ման լի ա զոր մար մի ն-
նե րը, ՀԿ-նե րը, հա մայն քա հեն կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը, հե տա զո տա կան �  վե րա պատ րաստ ման 
հաս տա տ�  թյ� ն նե րը և մաս նա վոր կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը, ո րոնց նպա տակն է ա ջակ ցել տե ղա-
կան իշխան� թյ� ննե րին բա րե լա վել�  բ նա կա վայ րե րի կա յ�  ն�  թյ�  նը: Այն ա ջակ ց� մ է քա ղաք նե-
րին և իշխան� թյ� ններին՝ քա ղա քա ցի նե րին մա տ�  ցե լ�  ա վե լի ար դյ�  նա վետ ծա ռա յ�  թյ� ն ներ՝ 
տե ղա կան մա կար դա կ� մ կա րո ղ�  թյ� ն նե րի զար գա ցման հանձնառ� թյամբ: 



77ԳԼ� Խ 3
Ի նչ պես ի րա կա նաց նել տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները՝ 

քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

«Երկ րա շար ժե ր և մե  գա քա ղաք նե ր» նա խա ձեռ ն�  թյ�  նը (EMI) 

www.emi-megacities.org

«Երկ րա շար ժե ր և մե  գա քա ղաք նե ր» նա խա ձեռ ն�  թյ�  նը (Ե ՄՆ) մի  ջազ գային, շա հ� յթ չհե տապն-
դող գի տա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն է՝ նվիր ված ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մա նը մե  գա քա ղաք նե-
ր� մ և հիմն  ա կան մայ րա քա ղաք նե ր� մ: Ե ՄՆ ման դատն է հզորացնել կա րո ղ�  թյ� ն նե րը զար գա-
ցող քա ղաք նե ր� մ, հնա րա վո ր�  թյ� ն ստեղ ծե լով ձեռք բե րել և կի րա ռել գի տա կան գի տե լիքներ 
ինչպես քա ղա քա կա ն�  թյան մշակ ման, այնպես էլ գործ նա կան ո լորտ նե ր� մ՝ զար գաց նե լով ե րկ-
րա շար ժե րի նկատ մամբ քա ղա քային պատ րաստ վա ծ�  թյ�  նը և խո ցե լի �  թյան ն վա զե ց�  մը: Ե ՄՆ-ն 
հզոր է ամ բողջ աշ խար հ� մ գործող իր գոր ծըն կեր քա ղաք նե րի, հե տա զո տա կան և գիտական 
հաստատ� թյ� նների, մաս նա գի տա կան և տե ղա կան կա ռա վար ման կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի ցան-
ցի շնոր հիվ: Իր գոր ծընկեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ց�  թյան շնոր հիվ, Ե ՄՆ-ն ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զեց ման ո լոր տ� մ ձեռք է բե րել վեր լ�  ծա կան, ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման և խն դիր նե րի լ� ծ-
ման կա րո ղ�  թյ� ններ, այդ թվ� մ՝ մշա կել է Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման գլ խա վոր պլա նը՝ մի  
մե խանիզմ, ո րն �  ղղոր դ� մ է տե ղա կան լի ա զոր մար մի ն նե րին և գոր ծըն կեր հաս տա տ�  թյ� ն նե րին՝ 
մաս նակ ցային պլա նա վոր ման մի  ջո ցով ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը կա ռա վար ման գոր ծըն թաց-
նե ր� մ և գոր ծա ռ� յթ նե ր� մ ներդ նե լ�  հա մար: 

 Մի ա վոր ված ազ գե րի բնա կա վայ րե րի ծրա գիր (UNHABITAT) 

www.unhabitat.org

 Մի ա վոր ված ազ գե րի բնա կա վայ րե րի ծրա գի րը (UNHABITAT) կա յ� ն քա ղա քա շի նա կան զար գաց-
մանն �  ղղ ված ՄԱԿ-ի գոր ծա կա լ�  թյ� ն է: Ծրագ րի ման դատն է զար գաց նել սո ցի ա լա պես և բնա-
պահ պա նա կան ա ռ�  մով կա յ� ն քա ղաք ներ՝ նպա տակ �  նե նա լով ա պա հո վել պատ շաճ կա ցա-
րան ներ բո լո րի հա մար: Մի ա վոր ված ազ գե րի բնա կա վայ րե րի ծրագ րի Ա ղետ նե րի կա ռա վար ման 
ծրա գի րը գոր ծա կա լ�  թյան՝ պա տե րազ մի ց կամ բնա կան ա ղե տից տ�  ժած ե րկր նե ր� մ կա ռա վա ր� -
թյ� ն նե րին և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին ա ջակ ց�  թյ� ն ց�  ցա բե րող մար մի նն է: 
Այն նաև տրա մադ ր� մ է տեխ նի կա կան ա ջակ ց�  թյ� ն՝ կան խե լ�  բնա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե-
րից ա ռա ջա ցող հնա րա վոր ճգ նա ժա մե  րը: Աշ խա տե լով իր գոր ծըն կեր նե րի հետ, ո րոնց շար ք� մ են 
ՄԱԱ ՆՄՌ-ն, Կար մի ր խա չի և կար մի ր մա հի կի մի ջազգային շար ժ�  մը և այլն, Մի ա վոր ված ազ գե րի 
բնա կա վայ րե րի ծրա գի րը հա մա գոր ծակ ց� մ է կա ռա վա ր�  թյ� ն նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կ�  թյան և մաս նա վոր հատ վա ծի հետ՝ նպա տակ �  նե նա լով ա պա հո վել քա ղաք նե րի դի մա կա յ� ն� -
թյ�  նը, ար դյ�  նա վետ նա խագ ծ�  մը և նվա զեց նել դրանց ազ դե ց�  թյ�  նը շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա: 
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 Հա պա վ� մն  երի ցանկ

ADPC  Ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան ա սի ա կան կենտ րոն  

AECOM  Ճար տա րա գի տա կան, խորհր դատ վա կան, 
 օ պե րա տիվ կա ռա վար ման ըն կե ր�  թյ� ն  

ASEAN Հա րա վար ևե լյան ա սի ա կան ազ գե րի ըն կե ր�  թյ� ն  

ASEZA Հա տ� կ տն տե սա կան գո տ�  կա ռա վա ր� մ (Ա քա բա, Հոր դա նան) 

BCA Ծախս-ար դյ�  նք վեր լ�  ծ�  թյ� ն  

CADRI Ա ղետ նե րի ռիս կի նա խա ձեռ ն�  թյան կա րո ղ�  թյ� ն  
 (ՄԱԶԾ, ՄԱԱ ՆՄՌ և ՄԳՀԳ մի ջ գե րա տես չա կան նա խա ձեռ ն�  թյ� ն)

CORILA  Consorzio Ricerche Laguna (Վե նե տիկ, Ի տա լի ա)

CRED Ա ղետ նե րի հա մա ճա րա կա բա ն�  թյան հե տա զոտ ման կենտ րոն  

CRF Ա ղետ նե րից տ�  ժած նե րի օգ ն�  թյան ֆոնդ  

DRMMP Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գլ խա վոր պլան  

DRM  Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա ր� մ 

DRR  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց� մ 

ECHO Եվ րա հանձ նա ժո ղո վի մար դա սի րա կան օգ ն�  թյան գրա սե նյակ  

EM-DAT Ա ղետ նե րի մի  ջազ գային տվյալ նե րի շտե մա րան,  

EMI  Ե րկ րա շար ժե րը և մե  գա քա ղաք նե րը նա խա ձեռ ն�  թյ� ն 

EOC Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի օ պե րա տիվ կենտ րոն  

FAO Պա րե նի և գյ�  ղատն տե ս�  թյան կազ մա կեր պ�  թյ� ն 

FEMA Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման ֆե դե րալ գոր ծա կա լ�  թյ� ն (Ա ՄՆ) 

GAR Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման  
 գլոբալ գնա հատ ման հաշ վետ վ�  թյ� ն (ՄԱԱ ՆՄՌ)

GFDRR Ա ղետ նե րի նվա զեց ման և վե րա կանգն ման գլո բալ հիմն  ադ րամ   

GIS  Աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ 

GNDR Ա ղետ նե րի նվա զեց ման քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան  
 կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի գլո բալ ցանց 

HFA   Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրա գիր

ICLEI Տեղական իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան  

IID Մի ջազ գային զար գաց ման ի նս տի տ� տ (Ա դե լաի դա, Ա վստ րա լի ա) 

ILO Աշ խա տան քի մի  ջազ գային կազ մա կեր պ�  թյ� ն  
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քաղաքները դիմակայ� ն դարձնել�  համար

INEE Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ կր թ�  թյան ան ցկաց ման   
 մի ջ գե րա տես չա կան ցանց 

INSARAG Ո րո նո ղա կան և փր կա րա րա կան մի  ջազ գային խորհր դատ վա կան խ� մբ 

IPCC Կլի մայի փո փո խ�  թյան մի ջ կա ռա վա րա կան խոր հ� րդ 

IRP Վե րա կանգն ման մի  ջազ գային պլատ ֆորմ  

LG-NET Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ցանց (Հնդ կաս տան) 

LG-SAT Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմի նների 
 ի նք նագ նա հատ ման գոր ծիք (տե՛ս Հա վել ված1) 

MCGM Մեծ Մ� մ բայի քա ղա քային ըն կե ր�  թյ� ն 

NEHRP Ե րկ րա շար ժի վտանգ նե րի նվա զեց ման ազ գային ծրա գիր (Ա ՄՆ) 

NGO Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն 

OECD Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ց�  թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պ�  թյ� ն 

PAHO Հա մաա մե  րի կյան ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն,  
 Ա ՀԿ տա րած քային գրա սե նյակ 

SES Ճգ նա ժա մային պե տա կան ծա ռա յ�  թյ� ն (Վիկ տո րի ա, Ա վստ րա լի ա) 

SMART  Հե ղե ղ� մն  ե րի կա ռա վար ման ճա նա պար հային թ�  նել  
 (Կ�  ա լա Լ� մ պ� ր, Մա լա զի ա)

SMEC Ձյ�  նա ծածկ լեռ նե րի գնա հատ ման կենտ րոն  
 (ար հես տա վարժ ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի մա տ� ց ման ըն կե ր�  թյ� ն, Ա վստ րա լի ա)

UCLG Մի ա վոր ված քա ղաք ներ և տե ղա կան իշխան� թյ� ններ 

UNDAC Մի ա վոր ված ազ գե րի ա ղետ նե րի գնա հատ � մ և համակարգ� մ 

UNDP  Մի ա վոր ված ազ գե րի զար գաց ման ծրա գիր

UNESCAP Մի ա վոր ված ազ գե րի Ա սի այի և Խա ղա ղօվ կի ա նո սյան տա րա ծաշր ջա նի 
 տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան  հար ցե րի  հանձ նա ժո ղով 

UNESCO Մի ա վոր ված ազ գե րի կր թ�  թյան, գի տ�  թյան և  
 մ շա կ� յ թի  կազ մա կեր պ�  թյ� ն 

UNICEF Մի ա վոր ված ազ գե րի ման կա կան հիմն  ադ րամ 

UNISDR  Մի ա վոր ված ազ գե րի ա ղետ նե րի նվա զեց ման 
 մի  ջազ գային ռազմավար� թյ� ն 

WB  Հա մաշ խար հային բանկ

WCSDA Աշ խար հի քա ղաք նե րի գի տա կան զար գաց ման ըն կե ր�  թյ�  ն (Չի նաս տան)  

WFP  Ա ռող ջա պա հ�  թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պ�  թյ� ն  
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Հա վել ված 1. Ա ղետ նե րի դի մա կայ ման տե ղա կան 

ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 

ի նք նագ նա հատ ման գոր ծիք 

Ին չո՞ւ է հար կա վոր կի րա ռել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 

մարմի նների ի նք նագ նա հատ ման գոր ծի քը

 Տե ղա կան ինքնակառավարման մարմի նների ի նք նագ նա հատ ման գոր ծի քի կի րա ռ�  մը կօգ նի սահ-
մա նել ե լա կե տային տվյալ նե րը, բա ցա հայ տել բա ցե րը և �  նե նալ հա մե  մա տե լի տվյալ ներ տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, ամ բողջ պե տ�  թյան և հա մընդ հա ն� ր մա կար դակ նե ր� մ՝ 
գնա հա տե լ�  ժա մա նա կի ըն թաց ք� մ ար ձա նագ րած ձեռք բե ր� մն  ե րը: Օգ տա գոր ծե լով այս հա մընդ-
հա ն� ր կի րառ ման գոր ծի քը՝ քա ղաք նե րը և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը կա ռա-
վա ր�  թյա նը դի մե  լիս կա րող են հիմն  ա վո րել ի րենց ա ռաջ նա հեր թ�  թյ� ն նե րը և բյ�  ջե տային հատ-
կա ց� մն  ե րը: 
 Տե ղա կան ինքնակառավարման մարմի նների ի նք նագ նա հատ ման գոր ծի քի հիմն  ա կան նպա տակն է՝ 

• ա ջակ ցել տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին  հա մա գոր ծակ ցե լ տար բեր շա -
հագր գիռ կող մե  րի հետ՝ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ գո յ�  թյ� ն �  նե ցող բա ցերն �  
դժ վա ր�  թյ� ն նե րը բա ցա հայ տե լ�  և հաս կա նա լ�  հա մար, 

• սահ մա նել ե լա կետ և պատ րաս տել ա ռա ջըն թա ցի վե րա բե րյալ հաշ վետ վ�  թյ� ն ներ այն քա ղաք-
նե րի և քա ղա քա պե տա րան նե րի հա մար, ո րոնք հանձն են ա ռել « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա-
կա յ� ն» քա րո զար շա վի և Տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ների ի րա կա նա ց�  մը, 

• լ րաց նել Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի մշ տա դի տարկ ման հա մա կար գի մի  ջո ցով հա վա-
քագր ված տե ղե կ�  թյ� ն նե րը՝ տե ղա կան մա կար դա կի տվյալ նե րի տրա մադր մամբ: Քա ղաք նե-
րը կա րող են ար դյ� նք նե րը փոխանակել ՀԳԾ ազ գային հա մա կար գո ղի հետ՝ որ պես ազ գային 
հաշ վետ վո ղա կա ն�  թյան գոր ծըն թա ցի մի  մաս: 

Ո՞վ է ի րա կա նաց ն� մ �  ս� մն  ա սի ր�  թյան գոր ծըն թա ցը 

Ար դյ�  նա վե տ�  թյան ա պա հով ման հա մար, ի նք նագ նա հա տ�  մը հար կա վոր է ի րա կա նաց նել որ պես 
բազ մո լորտ գոր ծըն թաց, ո րը կա ռաջ նոր դեն տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը: Հիմն  ա-
կան դե րա կա տար նե րի շար ք� մ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կ�  թյան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը, գի տա կան ո լոր տը, գոր ծա րար հա մայն քը և հա մայն քա-
հեն կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը, ո րոնց, ըստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, ա ջակ ց� մ են ազ գային գե րա տես չ� -
թյ� ն նե րը: Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան և հա մայն քա հեն կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի ներգ րա-
վ�  մը կար ևո րա գ� յն դեր է խա ղ� մ գոր ծըն թա ցի հա ջո ղ�  թյան ա պա հով ման հա մար: 

Ինչ պե՞ս ի րա կա նաց նել վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցը

 Տե ղա կան մի  ջա վայ րին հա տ� կ ց�  ցա նիշ ներ. Ի նք նագ նա հատ ման ար դյ� նք նե րը կտե ղադր վեն 
է լեկտ րո նային առ ցանց հա մա կար գ� մ, ո րը կա րող է նաև օգ տա գործ վել փաս տաթղ թային տար բե-
րա կով, ե թե այդ պես նա խընտ ր� մ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը: Առ ցանց հա մա-
կար գը և ձևա չա փը մշակ վել է ՄԱԱ ՆՄՌ կող մի ց մի  շարք գոր ծըն կեր նե րի հետ խորհր դակ ց�  թյան 
ար դյ� ն ք� մ, այդ թվ� մ՝ Տեղական իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան ընկեր� թյան (ICLEI), 
տե ղա կան իշ խա ն�  թյան ներ կա յա ց�  ցիչ ների և Ա ղետ նե րի նվա զեց ման քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կ�  թյան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի գլո բալ ցան ցի ներ կա յա ց�  ցիչ ների հետ: 
Առ ցանց տար բե րա կը նե րա ռ� մ է տե ղա կան հա մա տեքս տին հա մա պա տաս խան ց�  ցա նիշ ներ, 
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ո րոնք ներ կա յաց ված են որ պես « հիմն  ա կան հար ցեր» և ո րոն ցից յ�  րա քան չյ�  րը գնա հատ վ� մ է 1-ից 
5 սանդ ղա կով (Հիմն  ա կան հար ցե րը ներ կա յաց ված են ստորև բերված Ա ղյ�  սակ Ա.1-�  մ, ի սկ գնա-
հատ ման սանդ ղա կը՝ Ա ղյ�  սակ Ա.2-�  մ): Հիմն  ա կան հար ցե րը կապ ված են ՀԳԾ գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն-
նե րի և հիմն  ա կան ց�  ցա նիշ նե րի (Տե՛ս՝ Ա ղյ�  սակ Ա.3), ի նչ պես նաև « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա-
կա յ� ն» քա րո զար շա վի տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ների հետ: Ի նք նագ նա հա տ�  մը կա ջակ ցի ՀԳԾ-ի 
�  ս� մն  ա սի ր�  թյան գոր ծըն թա ցին և կլ րաց նի « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» քա րո զար-
շա վի մաս նա կից տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի առ ցանց պրո ֆիլ նե րը: Ի նք նագ նա-
հատ ման գոր ծըն թացն ա ռա ջար կ� մ ե նք հա մա տե ղել ՀԳԾ ազ գային մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա-
ցի հետ, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց նել այն եր կ�  տա րին մե կ ան գամ: 

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմի նների 

ի նք նագ նա հատ ման առ ցանց գոր ծի քը

ՀԳԾ առ ցանց մշ տա դի տարկ ման հա մա կար գը տե ղա կայ ված է հետ ևյալ կայ քէ ջ� մ՝ www.prevention-
web.net/english/hyogo/hfa-monitoring: Այն հա սա նե լի է նաև քա րո զար շա վի կայ քէ ջի մի  ջո ցով՝ www.
unisdr.org/campaign: Առ ցանց հա մա կարգ մ� տք գոր ծե լ�  հա մար հար կա վոր է գրանց վել, ո րն ի րա-
կա նաց վ� մ է ՄԱԱ ՆՄՌ տա րա ծաշր ջա նային գրա սե նյակ նե րի և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հա-
մա պա տաս խան ազ գային հա մա կար գո ղի կող մի ց: Յ�  րա քան չյ� ր տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մարմն  ի կտ րա մադր վի չկրկն վող օգ տա տի րոջ ան վա ն� մ և գաղտ նա բառ՝ հա մա կարգ մ� տք գոր ծե-
լ�  հա մար: Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմի նների ի նք նագ նա հատ ման գոր ծի քի կի րառ ման 
ման րա մասն �  ղե ց� յց նե րը ն� յն պես հա սա նե լի են առ ցանց: 

Ա ղյ�  սակ Ա.1. Գնա հատ ման սանդ ղակ. Ա ռա ջըն թա ցի մա կար դա կը

Ինք նագ նա հատ ման կար գա վի ճա կը և ա ռա ջըն թա ցի մա կար դա կը պետք է գնա հա տել 1-5 սանդ ղա-
կով, ո րը կօգ նի գնա հա տել ա ռա ջըն թա ցը ժա մա նա կի ըն թաց ք� մ: Լրա ց�  ցիչ �  ղե ց� յց նե րը հա սա-
նե լի են առ ցանց տար բե րա կ� մ: 

Ա ՌԱ ՋԸՆ ԹԱ ՑԻ 

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԸ

Ա ՌԱ ՋԸՆ ԹԱ ՑԻ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ ՆԿԱ ՐԱԳ ՐP  P  ՆԸ ՅP  ՐԱ-

ՔԱՆՉՅP Ր ՀԱՐ ՑԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆP Ր ՎԱՐ ԿԱ ՆԻ ՇԻ ՀԱ ՄԱՐ
(ա վե լաց րեք նկա տա ռ� մն  եր հա մա տեքս տի և խն դիր նե րի վե րա բե րյալ)

5
Հա մա պար փակ ա ռա ջըն թաց է ձեռք բեր վել, առ կա է հանձ նա ռ�  թյ� ն և հա-
մա պա տաս խան կա րո ղ�  թյ� ն ներ՝  բո լոր մա կար դակ նե ր� մ գոր ծ�  նե �  թյ� -
նը կա յ� ն ի րա կա նաց նե լ�  հա մար: 

4
Է ա կան ա ռա ջըն թաց է ձեռք բեր վել, սա կայն գո յ�  թյ� ն �  նեն ո րոշ թե ր� -
թյ� ն ներ հանձ նա ռ�  թյան, ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի կամ օ պե րա տիվ կա րո-
ղ�  թյ� ն նե րի ա ռ�  մով: 

3
Առ կա է ո րոշ հաստատ� թենական հանձ նա ռ�  թյ� ն և Ա ՌՆ ի րա կա նաց ման 
կա րո ղ�  թյ� ն ներ, սա կայն ա ռա ջըն թա ցը հա մա պար փակ կամ է ա կան չէ: 

2
Ձեռք են բեր վել նվա ճ� մն  եր, սա կայն ա նա վարտ: Թեև բա րե լա վ� մն  ե րը 
պլա նա վոր ված են, հանձ նա ռ�  թյ� նն �  կա րո ղ�  թյ� ն նե րը սահ մա նա փակ 
են: 

1
Ն վա ճ� մն  ե րը քիչ են, ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման պլա նա վոր ման կամ 
ա ռա ջըն թա ցի նշան նե րը՝ մի  քանիսը: 



84 Դարձնենք քաղաքները դիմակայ� ն.  իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է

 Ա ղյ�  սակ Ա.2. Ի նք նագ նա հատ ման հիմն  ա կան հար ցե րը՝ 

հիմն  ված « Դարձ նենք քա ղաք նե րը դի մա կա յ� ն» քա րո զար շա վի Տա ս 

գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ների վրա

« Տա ս գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն ները» սյ�  նա կ� մ նե րառ ված են ՀԳԾ գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� նների թ վերը, 
ո րոնց հա մա պա տաս խա ն� մ է յ�  րա քան չյ� ր գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� նը: Այս ա ղյ�  սա կի յ�  րա քան չյ� ր 
« Հիմն  ա կան հար ցին» հա ջոր դող թի վը [օ րի նակ՝ 1.1] ց� յց է տա լիս Ա ղյ�  սակ Ա.3-�  մ ներ կա յաց ված 
հա մա պա տաս խան ՀԳԾ հիմն  ա կան ց�  ցա նի շը: « Հիմն  ա կան հար ցե րի» և « Հիմն  ա կան ց�  ցա նիշ-
նե րի» հա մա պա տաս խա ն�  թյան ամ բողջ հա մա կարգն առ կա է առ ցանց՝ լրա ց�  ցիչ �  ղե ց� յց նե րով:

 ՏԱ ՍԸ 

ԳԵ ՐԱ ԿԱ 

P  Ղ ՂP   P Ն-

 ՆԵ ՐԸ

ՅP  ՐԱ ՔԱՆՉՅP Ր ԳԵ ՐԱ ԿԱ P  Ղ ՂP   ԱՆԸ 

ՀԱ ՄԱ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԸ 

[Յ�  րա քան չյ� ր հար ցին հետ ևող թվե րը ց� յց են տա լիս ՀԳԾ հիմն  ա կան 
ց�  ցա նիշ նե րը]

ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 1.

 Հիմն  ել կազ մա-

կերպ չա կան և 

հա մա կարգ ման մե -
խա նիզմն  եր՝ բո լո րի 
դե րերն �  պար տա-
կա ն�  թյ� ն նե րը 
հս տա կեց նե լ�  
հա մար 

[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 1]

1. Որ քա նո՞վ են տե ղա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը (այդ թվ� մ՝ տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը) կա րո ղ�  նակ (գի տե լիք, փորձ, 
պաշ տո նա կան ման դատ)՝ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և կլի մայի 
փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան ի րա կա նաց ման հա մար: [1.1] 

2. Ի՞նչ մա կար դա կի հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն գո յ�  թյ� ն �  նի հա մայնք նե րի, 
մաս նա վոր հատ վա ծի և տե ղա կան լի ա զոր մար մի ն նե րի մի ջև՝ ռիս կի 
նվա զեց ման �  ղ ղ�  թյամբ: [1.1]

3. Որ քա նո՞վ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րման մարմի ններն ա ջակ ց� մ 
խո ցե լի հա մայնք նե րին (հատ կա պես կա նանց, տա րեց նե րին, հի վանդ-
նե րին, ե րե խա նե րին) ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լ�  ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման, որո շ� մն  ե րի կա յաց ման, քա ղա քա կա ն�  թյան մշակ ման, 
պլա նա վոր ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին: [1.3]

4. Որ քա նո՞վ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը մաս նակ-
ց� մ ազ գային Ա ՌՆ պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցին: [1.4]

ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 2:

 Հատ կաց նել բյ�  ջե 

և խրա խ�  սել սե-
փա կա նա տե րե րին, 
ցածր ե կա մ� տ �  նե-
ցող ըն տա նիք նե րին, 
հա մայնք նե րին, գոր-
ծա րար հա մայն քին և 
հան րային ո լոր տին՝ 
կա տա րե լ�  ներդ-
ր� մն  եր ռիս կե րը 
նվա զեց նե լ�  հա մար 

5. Որ քա նո՞վ են պատ շաճ ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րը հա սա նե լի տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին՝ ռիս կի նվա զեց ման գոր ծ�  նե � -
թյ� ն ծա վա լե լ�  հա մար: [1.2]

6. Որ քա նո՞վ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը բա վա րար 
ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ հատ կաց ն� մ՝ Ա ՌՆ մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի, այդ 
թվ� մ՝ ա ղետ նե րի ար ձա գանք ման և վե րա կանգն ման գոր ծո ղ�  թյ� ն-
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: [1.2]

7. Ինչ պի սի՞ ֆի նան սա կան ծա ռա յ�  թյ� ն ներ են հա սա նե լի (օ րի նակ՝ 
խնայո ղա կան և վար կային ծրագ րեր, մակ րո և մի կ րո ա պա հո վագ-
ր�  թյ� ն) խո ցե լի և մե  կ�  սաց ված տնային տն տե ս�  թյ� ն նե րին՝ մի նչ 
ա ղետ նե րի ա ռա ջա ց�  մը: [4.2]

8. Որ քա նո՞վ են մի կ րո ֆի նան սա վո ր�  մը, կան խիկ օգ ն�  թյ�  նը, վար կե-
րը, վար կային ե րաշ խա վո ր�  թյ� ն նե րը հա սա նե լի տ�  ժած ը նտ անիք-
նե րին՝ ա ղետ նե րից հե տո կեն սա կան բնա կա նոն պայ ման նե րը վե րա-
կանգ նե լ�  հա մար: [4.2]
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[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 1 և 4]

9. Ինչ պի սի՞ տն տե սա կան խրա խ� ս ման մի  ջոց ներ են ստեղծ վել (օ րի նակ՝ 
նվա զեց ված ա պա հո վագ րա կան վճար ներ տնային տն տե ս�  թյ� ն նե-
րի հա մար, հար կե րի կր ճա տ� մն  եր գոր ծա րար նե րի հա մար) տնային 
տն տե ս�  թյ� ն նե րի և գոր ծա րար հա մայն քի հա մար՝ ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման ո լոր տ� մ ներդ ր� մն  եր կա տա րե լ�  հա մար: [4.3]

10. Որ քա նո՞վ են տե ղա կան գոր ծա րար ըն կե ր�  թյ� ն նե րը (ի նչ պի սիք են՝ 
ա ռևտ րային պա լատ նե րը և այլն) ա ջակ ց� մ փոքր ձեռ նար կ�  թյ� ն նե-
րին՝ ա ղետ նե րից հե տո գոր ծ�  նե �  թյան ա նընդ հա տ�  թյ� նն ա պա հո-
վե լ�  հա մար: [4.3]

ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 3

 Թար մաց նել տվյալ-
նե րը վտան գա-
վոր եր և� յթ նե րի 
և խո ցե լի �  թյան 
վե րա բե րյալ, 
նախապատրաստել 

և տա րա ծել ռիս-

կի գնա հատ ման 

�  ս� մն  ա սի ր�  թյան 

ար դյ� նքե րը 

[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն
2, 3 և 4]

11. Որ քա նո՞վ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներն ի րա կա-
նաց ն� մ աղետների ռիսկի մանրազնին գնահատ� մն եր, զարգացման 
հիմն ական խոցելի ո լորտների համար: [2.1]

12. Ի՞նչ հա ճա խա կա ն�  թյամբ են այս ռիս կի գնա հա տ� մն  ե րը վե րա նայ-
վ� մ, օ րի նակ՝ տա րե կան կտր ված քով, թե՝ եր կ�  տա րին մե կ: [2.1]

13. Ի՞նչ հա ճա խա կա ն�  թյամբ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մի ն նե րը տվյալ ներ հա ղոր դ� մ տե ղա կան վտա նգա վոր եր և� յթ նե րի 
մի  տ� մն  ե րի և ռիս կի նվա զեց ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի, այդ թվ� մ՝ վաղ 
ազ դա րա ր� մն  ե րի և վտան գա վոր եր և� յթ նե րի հա վա նա կան ազ դե-
ց�  թյ� ն նե րի (օ րի նակ՝ ռիս կի մա սին տե ղե կաց ման պլա նի կի րա ռ� մ) 
վե րա բե րյալ: [3.1] 

14. Որ քա նո՞վ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ռիս կի գնա-
հա տ� մն  ե րը կապ ված հար ևան տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մի ն նե րի և ռիս կի կա ռա վար ման պե տա կան պլան նե րի հետ: [2.4]

15. Որ քա նո՞վ են ա ղետ նե րի ռիս կի գնա հա տ� մն  երն ը նդ գրկ ված բո լոր տե-
ղա կան զար գաց ման պլան նե ր� մ: [2.1]

ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 4

 Կա տա րել ներդ ր� մ-
ներ և ա պա հո վել 
ռիս կի նվա զեց ման 

ա ռ�  մով կար ևոր 

այն պի սի են թա-

կա ռ� ց վածք նե րի 
ան խա փան շա հա-
գոր ծ�  մը, ի նչ պի սիք 
են՝ հե ղե ղա տար ներն 
�  դրե նա ժային հա-
մա կար գե րը 

[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 4]

16. Որ քա նո՞վ է հո ղօգ տա գործ ման քա ղա քա կա ն�  թյան, բնա կա րա նա շի-
ն�  թյան և զար գաց ման են թա կա ռ� ց վածք նե րի պլա նա վոր ման կա նո-
նա կար գե ր� մ հաշ վի ա ռն վ� մ գո յ�  թյ� ն �  նե ցող և կան խա տես ված 
ա ղետ նե րի ռիս կը (այդ թվ� մ՝ կլի մայի հետ կապ ված ռիս կե րը): [4.1] 
 � բնա կա րա նա շի ն�  թյ� ն
 � հա ղոր դակցման հա մա կարգ 
 � տրանս պորտ 
 � է ներ գի ա 

17. Ի՞նչ պատ շա ճ�  թյամբ են գնա հատ վ� մ բարձր ռիս կային գո տի նե ր� մ 
գտն վող խիստ կար ևո ր�  թյան հան րային հաս տա տ�  թյ� ն նե րի ան-
վտան գ�  թյ�  նը և բո լոր վտան գա վոր եր և� յթ նե րի ռիսկի ազ դե ց�  թյ� -
նը: [4.4] 

18. Ի՞նչ պատ շա ճ�  թյամբ են մի  ջո ցա ռ� մն  եր ի րա կա նաց վ� մ՝ ա ռա վել 
կար ևո ր�  թյան հան րային հաս տա տ�  թյ� ն նե րը և են թա կա ռ� ց վածք-
նե րը ա ղետ նե րի ժա մա նակ պաշտ պա նե լ�  հա մար: [4.4]
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ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 5

Գ նա հա տել բո լոր 

դպ րոց նե րի և ա ռող-

ջա պա հա կան հաս-

տա տ�  թյ� ն նե րի 

ան վտան գ�  թյ�  նը 

և, ը ստ ան հրա ժեշ-
տ�  թյան, բարձ րաց-
նել այն: 

[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 
2, 4 և 5]

19. Որ քա նո՞վ են դպ րոց նե րը, հի վան դա նոց ներն �  ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տ�  թյ� ն ներն ար ժա նա ցել հա տ� կ �  շադ ր�  թյան՝ «վտան գա-
վոր բոլոր եր և� յթ նե րի» ռիս կի գնա հատ ման ա ռ�  մով: [2.1] 
Ն շել՝ 

 � դպ րոց նե րը,
 � հի վան դա նոց նե րը, ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը:

20. Որ քա նո՞վ են դպ րոց նե րը, հի վան դա նոց ներն �  ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տ�  թյ� ն ներն ան վտանգ, որ պես զի կա րո ղա նան շա ր�  նա կել 
ի րենց գոր ծ�  նե �  թյ�  նն ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ: [2.1]
Ն շել՝ 

 � դպ րոց նե րը,
 � հի վան դա նոց նե րը, ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը:

21. Որ քա նո՞վ են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը կամ կա-
ռա վար ման այլ մա կար դակ նե րը զին ված հա տ� կ ծրագ րե րով՝ դպ րոց-
նե րի, հի վան դա նոց նե րի �  ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի 
շա հա գոր ծ�  մը, հա մա պա տաս խա ն�  թյ�  նը շի նա րա րա կան նոր մե  րին, 
ը նդ հա ն� ր ան վտան գ�  թյ�  նը, հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան ռիս կե րը և 
այլն կա նո նա վոր կեր պով գնա հա տե լ�  հա մար: [4.6]
Ն շել՝

 � դպ րոց նե րը,
 � հի վան դա նոց նե րը, ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը:

22. Որ քա նո՞վ են ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան կա նո նա վոր �  ս� մն  ա-
վար ժանք ներ ի րա կա նաց վ� մ դպ րոց նե ր� մ, հի վան դա նոց նե ր� մ �  
ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե ր� մ: [5.2]
Ն շել՝

 � դպ րոց նե րը,
 � հի վան դա նոց նե րը, ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը:

ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 6

 Կի րա ռել և պար-
տադ րել ռիս կե րին 

հա մա պա տաս խան 

շի նա րա րա կան 

նոր մե ր և հո ղօգ տա-

գործ ման պլա նա-

վոր ման սկզ բ� նք-

ներ: Հատկացնել 
ան վտանգ տա րածք-
ներ ցածր ե կա մ� տ 
�  նե ցող քա ղա քա ցի-
նե րին: 

[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 4]

23. Որ քա նո՞վ են հո ղօգ տա գործ ման կա նո նա կար գե րը, շի նա րա րա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան և ան վտան գ�  թյան նոր մե  րը (որ տեղ հաշ վի է ա ռն-
ված ռիս կի գոր ծո նը) կի րառ վ� մ բո լոր զար գաց ման գո տի նե ր� մ և շի-
նա րա ր�  թյան մե ջ: [4.1]

24. Որ քա՞ն ազ դե ցիկ են գո յ�  թյ� ն �  նե ցող կա նո նա կար գե րը (օ րի նակ՝ հո ղ-
օգ տա գործ ման պլան ներ, շի նա րա րա կան նոր մե ր, և այլն)՝ ձեր լի ա զո-
ր�  թյան տակ գտն վող տա րած ք� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գոր-
ծ�  նե �  թյանն ա ջակ ցե լ�  հա մար: [4.1]
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ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 7

Դպ րոց նե ր� մ և հա-
մայնք նե ր� մ ա պա-
հո վել ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց մանն 
�  ղղ ված կր թա կան 

ծրագ րեր �  վե րա-

պատ րաս տ�  մ: 

[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 
1, 3 և 5]

25. Ի՞նչ հա ճա խա կա ն�  թյամբ է տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի  նը 
հա մայնք նե րի հա մար իրականացն� մ Ա ՌՆ և ա ղետ նե րի պատ րաստ-
վա ծ�  թյան վե րա բե րյալ ի րա զեկ վա ծ�  թյան բարձ րաց ման կամ կր թա-
կան ծրագ րեր: [1.3] 
Ն շել՝ 

 � ծրագ րե րը նե րա ռ� մ են մշա կ�  թային բազ մա զա ն�  թյան խն դի ր-
ներ, 

 � ծրագ րե ր� մ հաշ վի են ա ռն վ� մ գեն դե րային հար ցե րը:

26. Ռիս կի նվա զեց ման վե րա բե րյալ ի ՞նչ մա կար դա կի վե րա պատ րաս տ� մ 
է ի րա կա նաց ն� մ կա ռա վա ր�  թյ�  նը տե ղա կան պաշ տո նյա նե րի և հա-
մայն քային ղե կա վար նե րի հա մար: [1.3]

27. Որ պես կր թա կան ծրագ րի մի  մաս, որ քա նո՞վ են տե ղա կան դպ րոց ներն 
�  հաստատ� թյ� ններն ի րա կա նաց ն� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց-
ման (նե րա ռյալ կլի մայի հետ կապ ված ռիս կե րը) դա սըն թաց ներ, կր-
թա կան ծրագ րեր կամ վե րա պատ րաս տ� մ: [3.2]

28. Որ քա նո՞վ են քա ղա քա ցի նե րը տե ղյակ տա ր հան ման պլան նե րի կամ 
տա ր հան ման �  ս� մն  ա վար ժանք նե րի մա սին: [5.2]

ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 8

 Պաշտ պա նել է կո-

հա մա կար գերն �  

բնա կան պաշտ պա-

նա կան մի  ջա վայ րը 

կան խե լ�  վտան-
գա վոր եր և� յթ նե-
րը, հարմարեցնել�  
կլի մայի փո փո խ� -
թյա նը:

 [ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 4]

29. Որ քա նո՞վ են Ա ՌՆ քա ղա քա կա ն�  թյ� նը, ռազ մա վա ր�  թյ� ն նե րը և 
ի րա կա նաց ման պլան ներն ին տեգր ված գո յ�  թյ� ն �  նե ցող բնա պահ-
պա նա կան զար գաց ման և բնա կան ռե ս� րս նե րի կա ռա վար ման ծրագ-
րե րի մե ջ: [4.1] 

30. Որ քա նո՞վ է տե ղա կան իշ խա ն�  թյ� նն ա ջակ ց� մ է կո հա մա կար գե րի 
ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի վե րա կանգ նմանը, պաշտ պա ն�  թյանը և կա յ� ն կա-
ռա վա րմանը: [4.1] 
Ն շել հա մա պա տաս խան վանդակները՝ 

 � անտառներ,
 � ա փա մե րձ գո տի ներ,
 � խո նա վա հո ղեր,
 � ջրային ռե ս� րս ներ,
 � գե տի ա վա զան ներ,
 � ձկ նոր ս�  թյ� ն:

31. Որ քա նո՞վ են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան կազ մա կեր պ�  թյ� ն-
նե րը և քա ղա քա ցի նե րը մաս նակ ց� մ է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յ� -
թյ� ն նե րի վե րա կանգն ման, պաշտ պա ն�  թյան և կա յ� ն կա ռա վար ման 
գոր ծըն թաց նե րին: [4.1]

32. Որ քա նո՞վ է մաս նա վոր հատ վա ծը մաս նակ ց� մ բնա պահ պա նա կան և 
է կո հա մա կար գե րի կա ռա վար ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: [4.1] 
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ԳԵՐԱԿԱ 
P ՂՂP  P Ն 9

 Հիմն  ել վաղ ազ-

դա րար ման հա մա-

կար գեր և ստեղ ծել 

ճգ նա ժա մային կա-

ռա վար ման հա մա-
պա տաս խան կա րո-
ղ�  թյ� ն ներ: 

[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 2 և 5]

33. Որ քա նո՞վ են ֆի նան սա կան ռե ս� րս նե րը հա սա նե լի տե ղա կան հաս-
տա տ�  թյ� ն նե րին՝ ա ղետ նե րի ար ձա գանք ման և վաղ վե րա կանգն ման 
ար դյ�  նա վետ ի րա կա նաց մանն ա ջակ ցե լ�  հա մար: [5.3] 

34. Որ քա նո՞վ են վաղ ազ դա րար ման կենտ րոն նե րը համալրված համապա-
տասխան աշ խա տա կազ մով (կամ, ը ստ անհրաժեշտ� թյան, մաս նա-
գետ նե րի առ կա յ�  թյամբ) և հա գե ցած ռե ս� րս նե րով (է լեկտ րաէ ներ-
գի այի այ լընտ րանք, սար քա վո ր� մն  եր և այլն) բո լոր ժա մա նակ նե ր� մ 
ար դյ�  նա վետ գոր ծ�  նե �  թյ� ն ծա վա լե լ�  հա մար: [2.3]

35. Որ քա նո՞վ են ազ դա րար ման հա մա կար գե րը հնա րա վո ր�  թյ� ն ստեղ-
ծ� մ հա մայն քի պատ շաճ մաս նակ ց�  թյան հա մար: [2.3]

36. Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա ր� մն  ի ՞նչ մա կար դա կի ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րի օ պե րա տիվ կա ռա վար ման կենտ րոն և/ կամ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման հա ղոր դակց ման հա մա կարգ �  նի: [5.2]

37. Ի՞նչ հա ճա խա կա ն�  թյամբ են ան ցկաց վ� մ վե րա պատ րաստ ման վար-
ժանք ներ և փոր ձեր՝ հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմն  ի, հա սա-
րա կա կան ո լոր տի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի, տե ղա կան ա ռաջ նորդ նե րի և 
կա մա վոր նե րի մաս նակ ց�  թյամբ: [5.2]

38. Որ քա նո՞վ են ար դյ�  նա վետ ար ձա գանք ման հա մար ան հրա ժեշտ հիմ-
նա կան մի  ջոց նե րը հա սա նե լի բո լոր ժա մա նակ նե ր� մ, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պա րա գա նե րը, ա պաս տա րան նե րը, սահ-
ման ված տա ր հան ման �  ղի նե րը և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ար ձա-
գանք ման պլան նե րը: [5.2]
Ն շել հա մա պա տաս խան վանդակները՝

 � օգ ն�  թյան տրա մադր ման պա րա գա նե րի պա շար ներ,
 � ա պաս տա րան ներ,
 � սահ ման ված տա ր հան ման ան վտանգ �  ղի ներ,
 � ար ձա գանք ման պլան կամ ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան հա-

մայն քային պլան բո լոր հիմն  ա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի հա-
մար: 

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ
ՍԿԶ ԲP ՆՔ 10 

Ա պա հո վել, որ յ� -
րա քան չյ� ր ա ղե տից 
հե տո տ�  ժած բնակ-

չ�  թյան կա րիք ներն 

�  մաս նակ ց�  թյ� -

նը կենտ րո նա կան 

լի նեն վե րա կանգն-

ման փ�  լ� մ: 

[ՀԳԾ գե րա կա 
� ղ ղ�  թյ� ն 4 և 5]

39. Որ քա նո՞վ են հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը և փոր ձա գետ նե րը հա սա-
նե լի տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին՝ ա ջակ ցե լ�  ա ղետ-
նե րից հո գե պես և սո ցի ա լա պես (հո գե բա նա կան, հ�  զա կան) տ�  ժած 
բնակ չ�  թյա նը: [5.3]

40. Որ քա նո՞վ են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի  ջո ցա ռ� մն  երն ին -
տեգր ված հե տա ղե տային վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծ�  նե �  թյան մե ջ 
(այ սինքն՝ վե րա կա ռ�  ց� մ, կեն սա կան պայ ման նե րի վե րա կանգ ն� մ): 
[4.5]

41. Որ քա նո՞վ է ար ձա գանք ման պլա նը (կամ նման այլ պլան) նե րա ռ� մ
հե տա ղե տային վե րա կանգն ման և վե րա կա ռ� ց ման ռազ մա վա ր� -
թյ� ն, կա րիք նե րի գնա հա տ� մն  եր և կեն սա կան պայ ման նե րի վե րա-
կանգն ման հար ցեր: [5.2]
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Ա ղյ�  սակ Ա.3. ՀԳԾ ազ գային հիմն  ա կան ց�  ցա նի շնե րը

Ա ղյ�  սակ Ա.3-�  մ ներ կա յաց վ� մ են Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի հինգ գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն-
նե րի հիմն  ա կան ց�  ցա նիշ նե րը, ո րոնք ազ գային կա ռա վա ր�  թյ� ն ներն օգ տա գոր ծ� մ են ա ռա ջըն-
թա ցի մշ տա դի տարկ ման հա մար (ա վե լին տե՛ս www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring 
կայ քէ ջ� մ: Աջ սյ�  նա կ� մ ներ կա յաց ված թվե րը ց� յց են տա լիս, թե Ա ղյ�  սակ Ա.1-ի որ հիմն  ա կան 
հար ցին են ա ռնչ վ� մ ՀԳԾ ց�  ցա նիշ նե րը (առ ցանց տար բե րա կով դրանք մի  մյանց հետ կապ ված են):

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԳԾ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՑP  ՑԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ (ՀՑ)՝ 

Ը ՍՏ ԳԵՐԱԿԱ P  Ղ ՂP  ԱՆ

Հիմն  ա կան 
հար ցե րը 

(Տե՛ս՝ 
Ա ղյ�  սակ Ա.1)

ՀԳԾ գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 1. Ե րաշ խա վո րել, որ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե-

ց�  մը պե տա կան և տե ղա կան նշա նա կ�  թյան ա ռաջ նահերթ�  թյ� ն է և 

գտնվ� մ է ա մ� ր հաստատ� թենական հիմ քի վրա: 
ՀՑ 1.1.Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային քա ղա քա կա ն�  թյ�  նը և օ րենսդ-
րա կան դաշտն առ կա է բո լոր մա կար դակ նե ր� մ ա պա կենտ րո նաց ված պար տա-
կա ն�  թյ� ն նե րով և կա րո ղ�  թյ� ն նե րով: 

1, 2, 3, 4

ՀՑ 1.2. Գո յ�  թյ� ն �  նեն պատ շաճ ռե ս� րս ներ, ո րոնք հատ կաց ված են բո լոր 
վար չա կան մա կար դակ նե ր� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ծրագ րե րի և գոր ծո-
ղ�  թյ� ն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

5, 6

ՀՑ 1.3. Հա մայն քային մաս նակ ց�  թյ�  նը և ա պա կենտ րո նա ց�  մը ե րաշ խա վոր-
ված է՝ տե ղա կան մա կար դակ նե ր� մ լի ա զո ր�  թյ� ն նե րի և ռե ս� րս նե րի փո խանց-
ման մի  ջո ցով: 

3, 25, 26

ՀՑ. 1.4. Գոր ծ� մ է ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման բազ մո լորտ պլատ ֆորմ: 4

ՀԳԾ գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 2. Բա ցա հայ տել, գնա հա տել և վե րահս կել ա ղետ նե-

րի ռիս կը, ի նչ պես նաև հզորացնել վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գը:

ՀՑ 2.1. Ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ նե րի ռիս կի գնա հա տ� մն  ե րը՝ հիմն  ված 
վտան գա վոր եր և� յթ նե րի մա սին տվյալ նե րի և խո ցե լի �  թյան վե րա բե րյալ տե ղե-
կ�  թյ� ն նե րի վրա, հա սա նե լի են և նե րա ռ� մ են ռիս կը: 

11, 12, 15, 19, 

20

ՀՑ 2.2. Գոր ծ� մ են հա մա պա տաս խան հա մա կար գեր հիմն  ա կան վտան գա վոր 
եր և� յթ նե րի և խո ցե լի �  թյան մա սին տվյալ նե րի մշ տա դի տարկ ման, ար խի վաց-
ման �  տա րած ման հա մար: 
ՀՑ 2.3. Վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րը գոր ծ� մ են բո լոր հիմն  ա կան վտան-
գա վոր եր և� յթ նե րի հա մար և հա սա նե լի են հա մայնք նե րին: 34, 35

ՀՑ 2.4. Ազ գային և տե ղա կան մա կար դակ նե րի ռիս կի գնա հատ ման �  ս� մն  ա-
սի ր�  թյ� ն նե ր� մ հաշ վի են ա ռն վ� մ տա րա ծաշր ջա նային և ան դր սահ մա նային 
ռիս կե րը՝ նպա տակ �  նե նա լով հիմն  ել տա րա ծաշր ջա նային հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն 
ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տ� մ: 

14

ՀԳԾ գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 3. Օգ տա գոր ծել գի տե լի քը, նո րա րա ր�  թյ�  նն �  

կր թ�  թյ�  նը՝ բո լոր մա կար դակ նե ր� մ ան վտան գ�  թյան և դի մա կայ ման մշա-

կ� յթ ձևա վո րե լ�  հա մար:

ՀՑ 3.1. Ա ղետ նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան տե ղե կ�  թյ� ն նե րն առ կա են 
բո լոր մա կար դակ նե ր� մ և հասանելի բո լոր շա հագր գիռ կող մե  րին՝ հա մա ցան ցե-
րի, տե ղե կատվ�  թյան տա րած ման հա մա կար գե րի ստեղծ ման և այլ մի  ջո ցներով:

13
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ՀՑ 3.2. Դպ րո ցա կան ծրագ րե ր� մ, � ս� մն ական նյ�  թե ր� մ և հա մա պա տաս-
խան վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե ր� մ նե րառ ված են ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման և վե րա կանգն ման գաղափարներն �  գոր ծե լա կեր պե րը: 

27

ՀՑ 3.3. Ռիս կե րի գնա հատ ման և ծախս-ար դյ� նք վեր լ�  ծ�  թյ� ն նե րի հա մար ան-
հրա ժեշտ �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն նե րի մե  թոդ ներն �  գոր ծիք նե րը մշակ ված են և հա-
գեց ված: 
ՀՑ 3.4. Առ կա է ամ բողջ եր կիրն ը նդ գր կող հան րային ի րա զեկ ման ռազ մա վա ր� -
թյ� ն՝ մի տ ված ա ղետ նե րի դի մա կայ ման մշա կ� յ թի ստեղծ մա նը, ո րը հա սա նե լի է 
նաև քա ղա քային և գյ�  ղա կան հա մայք նե րին: 
ՀԳԾ գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 4. Նվա զեց նել հիմ քային ռիս կի գոր ծոն նե րը:

ՀՑ 4.1. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա ն�  թյան և 
ծրագ րե րի, այդ թվ� մ՝ հո ղօգ տա գործ ման, բնա կան պա շար նե րի կա ռա վար ման 
�  կլի մայի փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան ան բա ժա նե լի մասն է: 

16, 23, 24, 

29, 30, 31, 32

ՀՑ 4.2. Սո ցի ա լա կան զար գաց ման քա ղա քա կա ն�  թյ� ն ներն �  ծրագ րերն 
ի րա կա նաց վ� մ ե ն ռիս կային գո տ� մ գտն վող բնակ չ�  թյան խո ցե լի �  թյ�  նը 
նվազեցնել�  նպատակով: 

7, 8

ՀՑ 4.3. Տն տե սա կան և ար դյ�  նա բե րա կան ո լոր տային քա ղա քա կա ն�  թյ� ն ն �  
ծրագ րերն ի րա կա նաց վել ե ն՝ նվա զեց նե լ�  տն տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյան խո ցե-
լի �  թյ�  նը: 

9, 10

ՀՑ 4.4. Բ նա կա վայ րե րի պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե ր� մ նե-
րառ ված են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման բա ղադ րիչ նե րը, այդ թվ� մ՝ շի նա րա-
րա կան նոր մե  րի կի րա ռ�  մը: 

17, 18, 

ՀԳԾ գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 5. Բարձ րաց նել ա ղետ նե րի ար դյ�  նա վետ ար ձա-

գանք ման պատ րաս տա կա ն�  թյ�  նը բո լոր մա կար դակ նե ր� մ:

ՀՑ 5.1. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման նպա տա կով առ կա են քա ղա քա կա ն�  թյան 
մշակ ման, տեխ նի կա կան և հաստատ� թենական կա րո ղ�  թյ� ն ներ և մե  խա նիզմ-
ներ՝ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման հա մար: 

1

ՀՑ 5.2. Ա ղետ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան և ար ձա գանք ման պլան ներն առ կա են 
բո լոր վար չա կան մա կար դակ նե ր� մ, և ի րա կա նաց վ� մ են կա նո նա վոր �  ս� մն  ա-
վար ժանք ներ՝ փոր ձար կե լ�  և զար գաց նե լ�  ա ղետ նե րի ար ձա գանք ման ծրագ րե-
րը: 

22, 28, 36, 

37, 38, 41

ՀՑ 5.3. Ֆի նան սա կան պա հ� ստ նե րը և ար ձա գանք ման մե  խա նիզմն  երն առ կա 
ե ն (ըստ անհրաժեշտ� թյան ա ջակ ցե լ�  ար դյ�  նա վետ օ պե րա տիվ ար ձա գանք-
ման և վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծըն թաց ներին): 

33, 39

ՀՑ 5.4. Առ կա են հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գեր՝ ա ղե տի ժա մա նակ վտան-
գա վոր եր և� յթ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վ�  թյան փո խա նակ ման հա մար և 
հե տա ղե տային ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն ներ ի րա կա նաց նե-
լ�  հա մար: 
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 Հա վել ված 2. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 

տեր մի  նա բա ն�  թյ�  ն 

Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վա ր�  մը սպառ նա լիք նե րի բա ցա սա կան ազ դե ց�  թյ� ն նե րի և ա ղետ նե րի 
հա վա նա կա ն�  թյան նվա զեց մանն �  ղղ ված հաղ թա հար ման հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րի  բա րե լավ ման 
քա ղա քա կա ն�  թյան և ռազ մա վա ր�  թյան ի րա կա նաց ման, վար չա կան հրա հանգ նե րի, կազ մա կեր պ-
չա կան և օ պե րա տիվ հմ տ�  թյ� ն նե րի հետ ևո ղա կան օգ տա գործ ման գոր ծըն թացն է: Ա ղե տների ռիս-
կի կա ռա վար ման նպա տակն է կան խար գել ման, հետ ևանք նե րի նվա զեց ման և պատ րաստ վա ծ� -
թյան գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի �  մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի մի  ջո ցով խ�  սա փել վտանգ նե րի բա ցա սա կան հետ-
ևանք նե րից կամ նվա զեց նել այդ հետ ևանք նե րը (ՄԱԱ ՆՄՌ):

 Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը ա ղետ նե րի պատ ճա ռային գոր ծոն նե րի վեր լ� ծ � թյանն �  կա ռա-
վար մանն �  ղղ ված (նե րա ռյալ վտանգ նե րի ազ դե ց�  թյան նվա զեց ման, բնակ չ�  թյան և �  նեց ված քի 
խո ցե լի �  թյան նվա զեց ման, հո ղօգ տա գործ ման, շր ջա կա մի  ջա վայ րի խե լա մի տ կա ռա վար ման և ան-
բա րեն պաստ պա տա հար նե րին պատ րաս տա կա ն�  թյան բարձ րաց ման մի  ջո ցով) ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման պար բե րա կան աշ խա տանք նե րի հայե ցա կարգ և գոր ծե լա կարգ է (�  ղղորդ ված Հյո գոյի 
2005-2015թթ. «Ազ գե րի և հա մայնք նե րի՝ ա ղետ նե րին դի մա կայե լ�  �  նա կ�  թյ� ն նե րի զար գա ց� մ 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի» հա մընդ հա ն� ր քա ղա քա կա ն�  թյամբ):

 Դի մա կա յ�  ն�  թյ�  նը (դի մա կա յ� ն�  թյ�  նը) վտան գի են թա կա հա սա րա կ�  թյան, հա մայն քի կամ 
հա մա կար գե րի �  նա կ�  թյ� նն է դի մա կայե լ�  վտան գի հետ ևանք նե րին, դրանք կրե լ� , դրանց 
հար մար վե լ�  և ժա մա նա կին �  ար դյ�  նա վետ վե րա կանգն վե լ� , այդ թվ� մ՝ ի րենց հիմն  ա կան 
կա ռ� ց վածք նե րի գոր ծա ռ� յթ նե րի պահ պան ման և վե րա կանգն ման մի  ջո ցով (ՄԱԱ ՆՄՌ): Դի-
մա կա յ�  ն�  թյ�  նը մի տ ված է մե  ծաց նե լ�  քա ղա քի ը նդ հա ն� ր կա րո ղ�  թյ�  նը՝ ստեղծել�  �  ժեղ �  
ա ռողջ հա սա րա կ�  թյ� ն և տն տե ս�  թյ� ն՝ � նակ գործել�  տարբեր հանգամանքներ� մ (Տեղական 
իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան (ICLEI)):

 Կա յ� ն �  ր բա նի զա ցի ան սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և բնա պահ պա նա կան կա յ�  ն�  թյան ա պա-
հով ման հա մար ին տեգր ված, գեն դե րային զգա յ� ն և բնակ չ�  թյան աղ քատ խավե րին ա ջակ ցող գոր-
ծըն թաց է: Այն հիմն  ված է պ լա նա վոր ման և ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման մաս նակ ցային գոր ծըն թաց նե րի 
և ը նդ գր կ� ն կա ռա վար ման վրա (ՄԱԿ-ՀԱԲԻԹԱԹ): Կա յ� ն �  ր բա նի զաց ման սկզ բ� նք ներն ե ն՝ 

• հա սա նե լի և բնակ չ�  թյան աղ քատ խա վե րին տրա մադր վող հո ղե րի, են թա կա ռ� ց վածք նե րի, 
ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի և բնա կա րա նա շի ն�  թյան ա պա հո վ� մ,

• սո ցի ա լա պես ը նդ գր կ� ն, գեն դե րային զգա յ� ն, ա ռողջ և ան վտանգ զար գա ց� մ, 
• շրջակա մի ջավայրի համար անվտանգ և ցածր ածխածնով մի ջավայրի առկայ� թյ� ն,
• պ լա նա վոր ման և ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման մաս նակ ցային գոր ծըն թաց ներ, 
• կա յ� ն և մր ցակ ցային տե ղա կան տն տե ս�  թյ� ն, ո րը նպաս տ� մ է պատ շաճ աշ խա տան քի և 

ապ ր� ս տի ա պա հով մա նը, 
• խտ րա կա ն�  թյան բա ցա կա յ�  թյան և քա ղա քի նկատ մամբ հա վա սար ի րա վ� նք նե րի ե րաշ խա-

վո ր� մ,
• քա ղաք նե րին և հա մայնք նե րին հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րի ըն ձե ռ� մ՝ բա ցա սա կան եր և� յթ նե րի և 

փո փո խ�  թյ� ն նե րի ար դյ�  նա վետ կա ռա վար ման և պլա նա վոր ման հա մար՝ դի մա կայ ման մշա-
կ� յ թի ստեղծ ման նպա տա կով: f the Global Platform

Լ րա ց�  ցիչ սահ մա ն� մն  ե րի հա մար տե՛ս ՄԱԱ ՆՄՌ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման տեր մի  նա բա ն�  թյ�  նը՝  http://www.
unisdr.org/terminology:
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Հա վել ված 3. Ա ղետ նե րի ռիս կի 

սպառ նա լիք նե րի մի  տ� մն  ե ր և մե ջ բե ր� մն  եր

 Հա մա ձայն ՄԱԿ-ի 2011թ. Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման « Բա ցա հայ տել ռիս կը և վե րաձ ևա կեր-
պել զար գա ց�  մը» Գլոբալ գնա հատ ման հաշ վետ վ�  թյան, գո յ�  թյ� ն �  նի ա ղետ նե րից ա ռա ջա ցած 
վն աս նե րի մե  ծաց ման եր կ�  գոր ծոն: Ա ռա ջի նը, մարդ կանց բնա կա վայ րե րի հիմն  � մ է վտան գա վոր 
տա րածք նե ր� մ, այդ թվ� մ՝ ջր հե ղե ղավ տանգ տարածքները և թայ ֆ� ն նե րի նկատ մամբ բարձր ռիս-
կային գո տի ները: Վեր ջին 40 տար վա ըն թաց ք� մ, աշ խար հի բնակ չ�  թյ� նն ա վե լա ցել է 87%-ով: Ի 
տար բե ր�  թյ� ն նշ վա ծի, ջր հե ղե ղավ տանգ գե տային ա վա զան նե ր� մ բնակ վող մարդ կանց քա նակն 
ա վե լա ցել է 114%-ով, ի սկ ա փա մե րձ տա րածք նե ր� մ բնակ վող մարդ կանց թի վը, ո րոնց սպառ ն� մ 
են ցիկ լոն նե րը, ա վե լա ցել է գրե թե 200%-ով: Վե րոն շյա լի հիմն  ա կան մա սը բա ժին է հաս ն� մ ցածր և 
ցած րից մի  ջին ե կա մ� տ �  նե ցող ե րկր նե րին: 

Երկ րոր դը, ար ևա դար ձային ցիկ լոն նե րից խո ցե լի ՀՆԱ բա ցար ձակ ար ժե քը, ո րը 1970-ա կան նե րի 
ա վե լի քան 600 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լա րից ա վե լա ցել է մի նչև 1.6 տրի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի նոր հա զա րա-
 մյա կ� մ՝ ա վե լա ցող սպառ նա լի քը դարձ նե լով ա ղետ նե րի ռիս կի հիմն  ա կան գոր ծոն նե րից մե  կը: Սա 
ց� յց է տա լիս, որ ա ղե տավ տանգ գո տի նե ր� մ ներդ ր� մն  եր կա տա րե լ�  տն տե սա կան դր դա պատ-
ճառ նե րը շա ր�  նա կ� մ են գե րակշ ռել ա կն կալ վող ա ղետ նե րի ռիս կե ր� մ: 

Ի հար կե, կան նաև լավ նո ր�  թյ� ն ներ: Հա մընդ հա ն� ր մասշ տա բով, ջր հե ղեղ նե րի և ար ևա դար-
ձային ցիկ լոն նե րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցող մա հա ց�  թյան ռիս կը գնա լով նվա զ� մ է: Սա կար ևոր 
նվա ճ� մ է և հիմն  ա կա ն� մ Ար ևե լյան Ա սի այի և խա ղա ղօվ կի ա նո սյան, ի նչ պես նաև այն ե րկր նե րի 
շնոր հիվ, որ տեղ խո ցե լի �  թյան նվա զե ց�  մը գե րա զան ց� մ է սպառ նա լի քը: Զար գաց ման պայ ման նե-
րի լա վաց ման հետ մե կ տեղ, այս ե րկր նե րը (ի նչ պես նաև ո րոշ քա ղաք ներ) հզո րաց րել են ա ղետ նե րի 
կա ռա վար ման ո լոր տը՝ ա վե լի ար դյ�  նա վետ վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րի, պատ րաստ վա ծ� -
թյան և ար ձա գանք ման շնոր հիվ, ո րի ար դյ� ն ք� մ ա ղետ նե րի ժա մա նակ է ա կա նո րեն նվա զել է զո-
հե րի թի վը: 

Ի տար բե ր�  թյ� ն վե րոն շյա լի, տն տե սա կան վն ա սի ռիս կը մե  ծա ն� մ է բո լոր տա րա ծաշր ջան նե ր� մ: 
Ցա վոք, հա մընդ հա ն� ր տն տե սա կան տե սան կյ�  նից, ՏՀԶԿ ե րկր նե ր� մ ջր հե ղեղ նե րի պատ ճա ռով 
տն տե սա կան կո ր� ստ նե րի ռիսկն այ սօր ա վե լի ա րագ է մե  ծա ն� մ, քան մե կ շն չի հաշ վով ՀՆԱ-ն, ո րը 
նշա նա կ� մ է, որ հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան պայ ման նե րից բխող ա ղետ նե րից ապ ր� ս տի կորս տի 
ռիսկն ա վե լի ա րագ է մե  ծա ն� մ, քան այդ ապ ր� ս տը ստեղծ վ� մ է: Սա չի նշա նա կ� մ, որ ե րկր նե րը 
չեն նվա զեց ն� մ ի րենց խո ցե լի �  թյ�  նը. ի հար կե, նվա զեց ն� մ են: Սա կայն այդ բա րե լա վ� մն  ե րը բա-
վա կա նին ա րագ կամ խո ր�  թյամբ տե ղի չեն �  նե ն� մ՝ փոխ հա տ�  ցե լ�  աճող սպառ նա լի քը: Ստորև 
ներ կա յաց ված գծա պատ կեր նե րը ց� յց են տա լիս նշ ված նկա տա ռ� մն  ե րը: 

Ա վե լին տե՛ս www.preventionweb.net/gar կայ քէ ջ� մ: 

Տոկոսային փոփոխ�թյ�ն 

(Լատինական Ամերիկա և Կարիբյան կղզիներ)

Տոկոսային փոփոխ�թյ�ն (ՏԶՀԿ երկրներ (OECD))

Սպառնալիք

Տնտեսական

կոր�ստներ

Խոցելի�թյ�ն

ՀՆԱ մեկ շնչի

հաշվով
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Կ լի մայի փո փո խ�  թյան մի ջ կա ռա վա րա կան խորհր դի (IPCC) հա տ� կ հաշ վետ վ�  թյ� ն ծայ րա-
հեղ եր և� յթ նե րի և ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ՝ � ղղված կլի մայի փո փո խ� -
թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան զարգացմանը: Կլի մայի փո փո խ�  թյան մի ջ կա ռա վա րա կան խոր-
հ� րդ, 2012թ.: 

Կ լի մայի փո փո խ�  թյան մի ջ կա ռա վա րա կան խորհր դի այս հաշ վետ վ�  թյան մե ջ ա ռա ջին ան գամ 
արծարծվ� մ է այն հարցը, թե ի նչ պես մաս նա գի տա կան փոր ձա ռ�  թյ�  նը կլի մայի, ա ղետ նե րի ռիս կի 
կա ռա վար ման և հար մար վո ղա կա ն�  թյան ո լոր տ� մ ներդ նե լով կա րե լի է նվազեցնել և կառավարել 
հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի և ա ղետ նե րի ռիս կերը փո փոխ վող կլի մայի 
պայ ման նե ր� մ: Հաշ վետ վ�  թյան մե ջ գնա հատ վ� մ է կլի մայի փո փո խ�  թյան դե րը վտանգավոր 
երև� յթների բն� թագրերի փոփոխման հարց� մ: Գնահատական է տրվ� մ նաև սպառնալիքներն 
�  խո ցե լի �  թյ�  նը նվազեցնել� , ինչպես նաև հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի 
նկատ մամբ դի մա կա յ�  ն�  թյ�  նը բարձրացնել�  նպատակով տար բեր հաս տա տ�  թյ� ն նե րի, կազ մա-
կեր պ�  թյ� ն նե րի և հա մայնք նե րի կող մի ց կի րառ վող բազմաբն� յթ մո տե ց� մն  ե րին: Նման տար բե-
րակ նե րի շար ք� մ են` վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գե րը, ա պա հո վագ րա կան ծած կ� յ թի նո րա րա-
ր�  թյ� ն նե րը, են թա կա ռ� ց վածք նե րի զար գա ց� մն  ե րը և սո ցի ա լա կան ան վտան գ�  թյան ցան ցե րի 
ը նդ լայ ն�  մը: Նշ ված հաշ վետ վ�  թյան մե ջ տեղ են գտել նաև ո րոշ դեպ քե րի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն ներ, 
որտեղ նկարագրված են աշ խար հի տար բեր մա սե ր� մ տեղի � նեցող յ� րահատ� կ հիդ րոօ դեր և� -
թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե ր և դրանց ազ դե ց�  թյ� ն նե րը, ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի ռիս կի 
կա ռա վար ման ոլորտ� մ իրականացվող մի  շարք նախաձեռն� մն եր: 

 Հաշ վետ վ�  թյան մե ջ ներ կա յաց վ� մ են տե ղե կ�  թյ� ն ներ այն մա սին, թե 

• բ նա կան կլի մա յա կան բազ մա զա ն�  թյ�  նը և մար դա ծին կլի մա յա կան փո փո խ�  թյ� ն ներն ինչ-
պես են ազ դ� մ ո րոշ հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան եր և� յթ նե րի հա ճա խա կա ն�  թյան, �  ժգ ն� -
թյան, տա րա ծ�  թյան և տևո ղ�  թյան վրա: 

• մարդ կային հա սա րա կ�  թյան և է կո հա մա կար գե րի խո ցե լի �  թյ�  նը ինչպես է կապ ված նշ ված 
եր և� յթ նե րի հետ, ո րն օգ ն� մ է բա ցա հայ տել ա ղետ նե րի ազ դե ց�  թյ� նն �  հա վա նա կա ն�  թյ� -
նը: 

• զար գաց ման տար բեր մո տե ց� մն  ե րն ինչպես կա րող են ա պա գայ� մ բնակ չ�  թյա նը քիչ թե շատ 
խո ցե լի դարձ նել հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րից: 

• հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան եր և� յթ նե րի և կլի մայի փո փո խ�  թյան հարմարվողական� թյան 
փոր ձը ա ռա ջար կ� մ է �  ղի ներ, թե ի նչ պես ա վե լի ար դյ�  նա վե տո րեն կա ռա վա րել հիդ րոօ դեր-
և�  թա բա նա կան եր և� յթ նե րի հետ կապ ված ներ կա և սպաս վե լիք ռիս կե րը:

• բ նակ չ�  թյ� նն ինչպես կա րող է ա վե լի դի մա կա յ� ն դառ նալ նախ քան ա ղետ նե րի ա ռա ջա ց�  մը: 

 Հիմն  ա կան թե մա նե րը 

• Աշ խար հի ո րոշ մա սե ր� մ դիտվել է ո րոշ հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի 
աճ: Հե տա գա ա ճ է կան խա տես վ� մ նաև 21-րդ դա րի ըն թաց ք� մ: 

• Սո ցի ալ-տն տե սա կան զար գա ց�  մը, բնա ծին և մար դա ծին կլի մա յա կան փո փո խ�  թյ� ն նե րն ազ-
դ� մ են կլի մայի և հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան վտան գա վոր ե րև� յթ նե րով պայ մա նա վոր ված 
ա ղետ նե րի ռիս կի վրա: 

• Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման և կլի մայի փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան փորձն 
ա պա հո վ� մ է հա մա պա տաս խան գի տե լիք ների հենք՝ սպառ նա լիք նե րին և ա ղետ նե րին դի մա-
կայե լ�  հա մար պատ րաստ վա ծ�  թյ� նն ա պա հո վե լ�  և ար ձա գանք ման ար դյ�  նա վետ մո տե-
ց� մն  եր մշա կե լ�  հա մար: 

 Հաշ վետ վ�  թյ�  նը հրա պա րակ վել է 2012թ.-ին: 
Ամ փոփ տար բե րա կը հա սա նե լի է www.preventionweb.net/go/srex կայ քէ ջ� մ: 
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 Քա ղաք նե ր� մ կլի մայի փո փո խ�  թյան հար մար վո ղա կա ն�  թյան �  ղե ց� յց: 
Հա մաշ խար հային բանկ, 2011թ. 

 Սա գործ նա կան ռե ս� րս է, ո րն օգ ն� մ է ար ձա գան քել քա ղաք նե ր� մ կլի մայի փո փո խ�  թյան հար մար-
վո ղա կա ն�  թյան խն դիր նե րին: Թիրախային հիմն  ա կան լսա րա նը զար գա ցող ե րկր նե րի քա ղա քային 
իշ խա ն�  թյ� ն ներն �  ո լոր տի մաս նա գետ ներն են, ով քեր սկ սել են դիտարկել կլի մայի փո փո խ�  թյան 
հար մար վո ղա կա ն�  թյան հար ցե րը: Այստեղ նրանք կա րող են գտ նել այս զարգացող  թե մայի հա մա-
պար փակ նկարագր� թյ� նը: Ու ղե ց� յ ց� մ ներ կա յաց վ� մ են լա վա գ� յն գոր ծե լա կեր պե րի և հա ջող-
ված փոր ձե րի օ րի նակ ներ, ի նչ պես նաև նկարագրվ� մ են այլ տեղեկատվական նյ�  թեր �  գոր ծիք-
նե ր: Այն տեղ նախանշվ� մ են գործ նա կան գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ և ց� յց է տրվ� մ, թե ի նչ պես կարելի է 
կա պել կլի մայի փո փո խ�  թյան խն դի րը հա մայն քային գե րա կա յ�  թյ� ն նե րի և քա ղա քին վե րա բե րող 
այլ կար ևոր հար ցե րի հետ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ց�  մը, տն տե սա կան զար գա ց�  մը, 
հան րային ա ռող ջա պա հ�  թյ�  նը, կա յ�  ն�  թյ�  նը, պա րե նային ան վտան գ�  թյ�  նը և այլ ա ռաջ նա հեր-
թ�  թյ� ն ներ: Այս պի սով, այն կա րող է նպաս տել քա ղաք նե ր� մ հարմարվողական� թյան պլան նե րի 
մշակ մանն �  ի րա կա նաց մա նը՝ հզո րաց նե լով կա րո ղ�  թյ� ն նե րը և ա ջակ ցե լով քա ղա քային իշ խա-
ն�  թյ� ն նե րի և այլ շա հագր գիռ կող մե  րի մի ջև հար մար վո ղա կա ն�  թյան հար ցե րի շ� րջ ե րկ խո ս� -
թյան խթան մա նը: Գի տե լի քի այս շտե մա րա նը մշակ վել է Հա մաշ խար հային բան կի կող մի ց՝ Տեղական 
իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան ընկեր� թյան մաս նակ ց�  թյամբ և հրա պա րակ վել է Հա-
մաշ խար հային բանկի և ՄԱԿ-ՀԱԲԻԹԱԹ կազմակերպ� թյան կողմի ց իրականացվող «Քա ղաք նե ր 
և կլի մայի փո փո խ�  թյ� ն» հա մա տեղ ծրագ րի շրջանակներ� մ «Cities Alliance» կազմակերպ� թյան 
ա ջակ ց�  թյամբ: 
Ա վե լին տե՛ս http://go.worldbank.org/EEBXSYRPR0 կայ քէ ջ� մ: 

 Քա ղաք նե ր և հե ղե ղ� մն  ե ր. 21-րդ դա ր� մ քա ղա քային հե ղե ղ� մն  ե րի ռիս կի ին տեգր ված կա-
ռա վար ման �  ղե ց� յց: Հա մաշ խար հային բանկ, Ա ղետ նե րի նվա զեց ման և վե րա կանգն ման գլո բալ 
հիմն  ադ րամ (GFDRR), 2012թ.:

Սա օ պե րա տիվ �  ղե ց� յց է զար գա ցող ե րկր նե րի քա ղաք նե րի քա ղա քա կա ն�  թյան մշակ ման և ո րո-
շ� մն  եր կա յաց նող նե րի, ի նչ պես նաև տեխ նի կա կան մաս նա գետ նե րի հա մար, որ տեղ ներ կա յաց վ� մ 
է, թե ի նչ պես կա ռա վա րել հե ղե ղ� մն  ե րի ռիս կն ա րա գո րեն փո փոխ վող քա ղա քային մի  ջա վայ ր� մ և 
փո փո խա կան կլի մայի պայ ման նե ր� մ: Այն ա ռա ջար կ� մ է ռազ մա վա րա կան մո տե ց� մ, հա մա ձայն 
ո րի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը գնա հատ վ� մ են, ը նտր վ� մ և ին տեգր վ� մ այն գոր ծըն թա ցի մե ջ, ո րի մի -
ջո ցով ստան� մ են տե ղե կատվ�  թյ� ն և ներգրավվ� մ բո լոր շա հագր գիռ կող մե  րը: Ներ կա յաց նե լով 
ա վե լի քան հի ս� ն կոնկ րետ դեպ քե րի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն ներ, մի  շարք բա ժին ներ, գոր ծե լա կեր պեր 
և բազ մա թիվ �  ղղոր դիչ քա ղա քա կա ն�  թյան սկզ բ� նք ներ, �  ղե ց� յ ցը ար ժե քա վոր նյ� թ է քա ղա-
քային հե ղե ղ� մն  ե րի ռիս կի ին տեգր ված կա ռա վար ման հա մար: 

 Քա ղա քային ռիս կի ին տեգր ված կա ռա վա ր�  մը բազ մա կող մա նի և բազ մո լորտ մո տե ց� մ է, ո րն ի րա-
կա նաց վ� մ է տար բեր պե տա կան և հա սա րա կա կան մար մի ն նե րի պա տաս խա նատ վ�  թյան ներ քո: 
Հե ղե ղ� մն  ե րի ռիս կի կա ռա վար ման չա փո րո շիչ նե րը պետք է լի նեն` հա մա պար փակ, տե ղայ նաց ված, 
ին տեգր ված և հա վա սա րակշռ ված բո լոր ը նդ գրկ ված ո լորտ նե ր� մ: Ու ղե ց� յ ցը կազմ ված է հետ ևյալ 
սկզ բ� նք նե րի հի ման վրա՝ 

• Յ�  րա քան չյ� ր ջր հե ղե ղի ռիս կի սցե նա րը տար բեր է. չկա ջր հե ղե ղի կա ռա վար ման կոնկ րետ 
ծրա գիր: 

• Ջր հե ղե ղի կա ռա վար ման նա խագ ծե րը պետք է հաղ թա հա րեն փո փոխ վող և ա նո րոշ ա պա գայի 
խն դիր նե րը: 

• Ա րագ �  ր բա նի զա ցի ան պա հան ջ� մ է ջր հե ղեղ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման ին տեգ ր�  մը քա ղա-
քա շի ն�  թյան կա նո նա վոր պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման դաշտ: 
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• Ին տեգր ված ռազ մա վա ր�  թյ�  նը պա հան ջ� մ է և՛ կա ռ� ց ված քային, և՛ ոչ կա ռ� ց ված քային չա-
փո րո շիչ նե րի կի րա ռ� մ և ճիշտ չա փագ ր� մ՝ « հա վա սա րակշ ռ�  թյ�  նը պահ պա նե լ� » հա մար:

• Անհ նար է ամ բող ջո վին վե րաց նել հե ղե ղ� մն  ե րի ռիս կը: 

• Բա ցի հե ղե ղ� մն  ե րի կա ռա վար ման դե րից, հե ղե ղ� մն  ե րի կա ռա վար ման չա փո րո շիչ ներն �  նեն 
նաև մի  շարք այլ ա ռա վե լ�  թյ� ն ներ: 

• Չա փա զանց կար ևոր է հե ղե ղ� մն  ե րի ռիս կի ծրագ րե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման պա տաս-
խա նատ վ�  թյան հս տա կ�  թյ�  նը: 

• Հե ղե ղ� մն  ե րի ռիս կի կա ռա վար ման չա փո րո շիչ նե րի ի րա կա նա ց�  մը պա հան ջ� մ է բազ մո լորտ 
հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն: 

• Հե ղե ղ� մն  ե րի կա ռա վար ման ծախ սեր կա տա րե լիս կար ևոր է հաշ վի առ նել հե ղե ղ� մն  ե րի սո ցի-
ա լա կան և է կո լո գի ա կան ա վե լի ը նդ լայն ված հետ ևանք նե րը: 

• Անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել շա ր�  նա կա կան տե ղե կատ վ�  թյան տա րած ման մի  ջո ցա ռ� մն  եր՝ 
ի րա զեկ վա ծ�  թյան բարձ րաց ման և պատ րաստ վա ծ�  թյան ամ րապնդ ման նպա տա կով: 

• Հար կա վոր է պլա նա վո րել հե ղե ղ� մն  ե րից հե տո ա րագ վե րա կանգն ման գոր ծո ղ�  թյ� ն նե ր և 
օգ տա գոր ծել այն կա րո ղ�  թյ� ն նե րի հե տա գա զար գաց ման հա մար: 

Ա վե լին տե՛ս www.gfdrr.org/urbanfl oods կայ քէ ջ� մ: 
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Հա վել ված 4. Գոր ծիք նե ր և ռե ս� րս նե ր

Խնդ ր� մ ե նք հաշ վի առ նել, որ ո րոշ դեպ քե ր� մ այս գոր ծիք նե րի և ռե ս� րս նե րի կայ քէ ջե րի հաս-
ցե նե րի (URL) բնօ րի նակ նե րը կր ճատ վել ե ն՝ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա սա նե լի �  թյ�  նը հեշ տաց նե լ�  հա-
մար: Այս կր ճատ հաս ցե ներն օգ տա գոր ծե լիս՝ ավ տո մատ կեր պով կ�  ղղորդ վեք դե պի յ�  րա քան չյ� ր 
կազ մա կեր պ�  թյան կայ քէ ջի հա մա պա տաս խան ռե ս� ր սը: 

 Ընդ հա ն� ր �  ղե ց� յց

“Making Cities Resilient – My City is Getting Ready!” 

www.unisdr.org/campaign Այն ա մե  նը, որ ան հրա ժեշտ է ի մա նալ գլո բալ քա րո զար շա վին մի  ա ցած 
քա ղաք նե րի մա սին, ո րոնք աշ խա տ� մ են ռիս կի նվա զեց ման �  ղ ղ�  թյամբ: 

Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the resilience of nations and communities 

www.unisdr.org/hfa Տաս նա մյա գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրա գիր, ո րն ըն դ� ն վել է Մի ա վոր ված ազ գե րի 
ան դամ պե տ�  թյ� ն նե րի կող մի ց և ա ռա ջար կ� մ է դի մա կա յ�  ն�  թյան ստեղծ ման �  ղղոր դիչ 
սկզ բ� նք ներ և ազ գային մա կար դա կով կի րառ վե լիք ա ռա ջըն թա ցի մշ տա դի տարկ ման հա մա կարգ:

Words into Action: A Guide for Implementing the Hyogo Framework – ՄԱԱ ՆՄՌ (2007թ.) 
www.unisdr.org/fi les/594_10382.pdf Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման ռազ մա վա-
ր�  թյ� ն ներ և �  ղե ց� յց ներ (ազ գային �  ղղ վա ծ�  թյ� ն):

A Guide for Implementing the Hyogo Framework for Action by Local Stakeholders – ՄԱԱ ՆՄՌ, 
Կյո տոյի հա մալ սա րան (2010թ.)
www.preventionweb.net Ա ռա ջար կ�  թյ� ն ներ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի և շա-
հագր գիռ կող մե  րի հա մար՝ տե ղա կան մա կար դա կ� մ ՀԳԾ ի րա կա նաց ման վե րա բե րյալ (հիմն  ված 
« Խոս քից ան ց� մ գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի» �  ղե ց� յ ցի վրա): 

United Nations Millennium Development Goals 

www.undp.org/mdg/basics.shtml Բո լոր ազ գե րի և աշ խար հի ա ռա ջա տար զար գաց ման հաս տա տ� -
թյ� ն նե րի կող մի ց հա մա ձայ նեց ված �  թ նպա տակ ներ, ո րոնք մի տ ված են աղ քա տ�  թյան, քաղ ցի և 
հի վան դ�  թյ� ն նե րի նվա զեց մա նը: 

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) – ՄԱԱ ՆՄՌ (2009 և 2011)
http://www.preventionweb.net/gar Եր կ�  տա րին մե կ ի րա կա նաց վող ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
ա ռա ջըն թա ցի Համընդհան� ր գնա հա տ� մ (հիմն  ված ՀԳԾ հաշ վետ վ�  թյ� ն նե րի վրա) և ռիս կի 
մի  տ� մն  ե րի, բնա կան վտան գա վոր եր և� յթ նե րի �  ս� մն  ա սի ր� մ և վեր լ�  ծ�  թյ� ն և դրանց 
դիտարկման ա ռա ջար կ�  թյ� ն ներ: GAR 2009-ի են թա վեր նա գիրն է՝ Ռիս կը և աղ քա տ�  թյ�  նը 
փո փոխ վող կլի մայի պայ ման նե ր� մ: Հատ կա պես կար ևոր են. Գլ� խ 3՝ Ռիս կի և աղ քա տ�  թյան 
մի  տ� մն  ե րը տե ղա կան մա կար դա կ� մ և Գլ� խ 4.2՝ Քա ղա քային և տե ղա կան կա ռա վա ր�  մ, աղ քա-
տ�  թյ�  ն և ա ղետ նե րի ռիս կ: GAR 2011-ի են թա վեր նա գիրն է՝ Բա ցա հայ տել ռիս կը և վե րաձ ևա կեր-
պել զար գա ց�  մը: Հատ կա պես կար ևոր է Գլ� խ 6-ը՝ Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման հնա րա վո ր� -
թյ� ն նե րը և դր դա պատ ճառ նե րը: 

Climate Resilient Cities: A Primer on Reducing Vulnerabilities to Disasters – Ա ղետ նե րի նվա զեց-
ման և վե րա կանգն ման գլո բալ հիմն  ադ րամ (GFDRR), Հա մաշ խար հային բանկ, ՄԱԱ ՆՄՌ (2008թ.)
http://tinyurl.com/ycuaqyn Կլի մայի հետ կապ ված ա ղետ նե րի խո ցե լի �  թյան նվա զեց ման �  ղե ց� յց 
կոնկ րետ դեպ քե րի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն նե րով և աշ խա տան քային ձևա չա փե րով: 

What role for low-income communities in urban areas in disaster risk reduction? Դ. Սա թերթ-
վայթ, ՄԱԱ ՆՄՌ, IIED (2011թ.)
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/Satterthwaite_2011.pdf GAR 2011-ի 
նե րա ծա կան փաս տա թ� ղթ, որ տեղ ներ կա յաց ված է ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող հա մայնք նե րի կազ մա-
կեր պ�  թյ� ն նե րի դե րը ցած րից մի ջին ե կա մ� տ �  նե ցող ե րկր նե ր� մ քա ղա քային ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման ո լոր տ� մ: 
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Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 1. Հաստատ� թենական և վար չա կան համակարգ 

«Քա ղա քա ցի ա կան խմ բերի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կ�  թյան անմի ջական մաս նակ ց�  թյամբ 
ս տեղ ծել կազ մա կերպ չա կան և հա մա կարգ ման մե  խա նիզմն  եր՝ հաս կա նա լ�  և նվա զեց նե լ�  ա ղետ նե-
րի ռիս կը: Ստեղ ծել տե ղա կան հա մա գոր ծակ ցային մե  խա նիզմն  եր: Ա պա հո վել, որ հաս տա տ�  թյ� ն-
նե րը հաս կա նան ի րենց դե րը ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման և պատ րաստ վա ծ�  թյան ո լոր տներ� մ»

Disaster Risk Reduction in Greater Mumbai Project: Disaster Risk Management Master Plan 

(DRMMP) Handbook (2009թ.)
http://emi-megacities.org/drmmp_handbook.pdf Ու ղե ց� յց, որ տեղ քայլ առ քայլ ներ կա յաց վ� մ է Հնդ-
կաս տա նի Մ� մ բայ քա ղա ք� մ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման գլ խա վոր պլա նի ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը 

Legal and Institutional Arrangements, Mumbai, India – A Disaster Risk Management Master Plan. 

Մեծ Մ� մ բայի քա ղա քային ըն կե ր�  թյ� ն, Ե ՄՆ (2011թ.)
http://tinyurl.com/c3mvxby Մ� մ բա յ� մ ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման ի րա վա կան և 
հաստատ� թենական դաշ տի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն և Ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման գլ խա վոր 
պլա նի հիմ քը 

Local Disaster Management, Interim Guidelines – Ք�  ինս լեն դի կա ռա վա ր�  թյ� ն, Ա վստ րա լի ա 
http://tinyurl.com/d7a9kqr Պլան տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին օժանդակել�  
մշա կել հա մայն քա հեն ա ղետ նե րի կա ռա վար ման հա մա կարգի աջակցման ծրագիր: 

Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 – Ֆի լիպ ին նե րի կա ռա վա ր� -
թյ� ն (2011թ.)
http://tinyurl.com/c2qqcmc Ֆի լիպ ին նե ր� մ Ա ՌՆ պլա նա վոր ման հզո րաց ման ազ գային ծրա գիր 

Cape Town Municipal Disaster Risk Management Plan (South Africa) – Քեյփ Թա�  նի ա ղետ նե րի 
կա ռա վար ման կենտ րոն (2008թ.)
http://www.capetown.gov.za/en/DRM/ Քա ղա քի հա մա պար փակ մո տե ց�  մն  ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա-
վար մա նը 

Brisbane City Community Safety and the Disaster Management Plan (Ա վստ րա լի ա)
http://www.brisbane.qld.gov.au/community/community-safety/ Տե ղե կ�  թյ� ն ներ հա մայն քի ան վտան-
գ�  թյան վե րա բե րյալ, ո րն �  ղղոր դ� մ է ա ղետ նե րի կա ռա վար ման պլա նի մշա կ�  մը 

Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 2. Ֆի նան սա վո ր� մ և ռե ս� րս ներ

«Հատ կաց նել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման բյ�  ջե և խրա խ�  սել հա մայնք նե րին, տների սե փա կա-
նա տե րե րին, ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող ըն տա նիք նե րին, գոր ծա րար հա մայն քին և հասարակական  
հատվածին ներդ ր� մն  եր կա տա րե լ՝ ի րենց ա ռջև ծա ռա ցած ռիս կե րը նվա զեց նե լ�  հա մար»: 

Sharing Risk: Financing Australia’s Disaster Resilience – Ա վստ րա լի այի ռազ մա վա րա կան քա ղա-
քա կա ն�  թյան ի նս տի տ� տ (2011թ.)
http://tinyurl.com/d2542rr Ի նը ա ռա ջար կ�  թյ� ն, թե ի նչ պես նվա զեց նել բնա կան ա ղետ նե րի պատ-
ճա ռած հնա րա վոր վն աս նե րը և ա ջակ ցել տ�  ժած նե րին վե րա կանգն ման գոր ծըն թա ց� մ 

Financing the Resilient City: a Demand Driven Approach to Development, Disaster Risk Reduc-

tion and Climate Adaptation – Տեղական իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան (ICLEI) (2011թ.)
http://tinyurl.com/7jylz9p Դի մա կա յ�  ն�  թյան ֆի նան սա վոր ման նո րա րա րա կան մո տե ց� մ, ո րի � -
շադ ր�  թյան կենտ րո ն� մ է քա ղա քային ռիս կի նվա զեց ման հա մար մե ծ գ�  մար նե րի հայ թայթ ման 
պա հանջ նե րը: Այն ա վե լին է, քան կա րող է ձեռք բեր վել նոր մի  ջազ գային ա դապ տաց ման հիմն  ադ-
րամն  ե րի մի  ջո ցով:
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Mitigation Benefi t Cost Analysis (BCA) Toolkit Compact Disc – FEMA, Ա ՄՆ 
http://www.fema.gov/government/grant/bca.shtm
Այս գոր ծիքն իր մե ջ նե րա ռ� մ է FEMA BCA հա մա կարգ չային ծրա գի րը, տեխ նի կա կան ձեռ նարկ-
ներ, BCA վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի փաս տաթղ թե ր

Climate Finance Options – Հա մաշ խար հային բանկ, ՄԱԶԾ 
www.climatefi nanceoptions.org Այս հա մա ցան ցային պլատ ֆոր մը հա մա պար փակ �  ղե ց� յց է՝ զար գա-
ցող ե րկր նե րի հա մար հա սա նե լի ֆի նան սա կան տար բե րակ նե րի վե րա բե րյալ

The Adaptation Fund – ՄԱԿ ԿՓՇԿ (UNFCCC) 
http://www.adaptation-fund.org/ Հիմն  ված է ՄԱԿ-ի Կլի մայի փո փո խ�  թյան շր ջա նա կային կոն վեն ցի-
այի Կյո տոյի ար ձա նագ ր�  թյամբ՝ ֆի նան սա վո րե լ�  հարմարվողական� թյան նա խագ ծերն �  ծրագ-
րե րը զար գա ցող ե րկր նե ր� մ, ո րոնք մի ացել են նշ ված ար ձա նագ ր�  թյանը:

Climate Funds Update 
www.climatefundsupdate.org/ Ան կախ կայ քէջ, ո րը տե ղե կ�  թյ� ն ներ է տրա մադ ր� մ կլի մայի փո փո-
խ�  թյան ֆի նան սա վոր ման մի  ջազ գային նա խա ձեռ ն�  թյ� ն նե րի ա ճող թվա քա նա կի մա սին՝ ա ջակ-
ցե լ�  զար գա ցող ե րկր նե րին զբաղվել�  կլի մայի փո փո խ�  թյան հետ կապված խն դիր նե րով

Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 3. Վտան գա վոր եր և� յթ նե րի ռիս կի գնա հա տ� մ. 

ճանաչի՛ր քեզ սպառնացող ռիսկը 

«Ա պա հո վել պար բե րա բար թար մաց վող հս տակ տվյալ ներ վտան գա վոր եր և� յթ նե րի և խո ցե լի � -
թյան վե րա բե րյալ, ի րա կա նաց նել ռիս կի գնա հա տ� մն  եր և օգ տա գոր ծել դրանք՝ որ պես քա ղա քային 
զար գաց ման պլա նա վոր ման և ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման հիմք: Ա պա հո վել, որ վե րո հի շյալ տե ղե կատ-
վ�  թյ�  նը և ձեր քա ղա քի « դի մա կայ ման պլան նե րը» հա սա նե լի լի նեն հան ր�  թյա նը և ամ բող ջ� -
թյամբ քն նարկ վեն նրանց հետ»: 

Urban Risk Assessments: Towards a Common Approach – Հա մաշ խար հային բանկ (2011թ.)
http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHA0 Քա ղա քային ռիս կի գնա հատ ման ի րա կա նաց ման ծրա գիր, 
ո րի նպա տակն է հզո րաց նել փոխ կապ վա ծ�  թյ� նն �  հա մա ձայ ն�  թյ� նն այն մա սին, թե ի նչ պես 
կա րող են քա ղաք նե րը պլա նա վո րել բնա կան ա ղետ նե րին և կլի մա յի փո փո խ�  թյանը դի մա կա յել�  
գործընթացը: 

Techniques Used in Disaster Risk Assessment – ՄԱԿ-ՀԱԲԻԹԱԹ 
http://www.disasterassessment.org Ա ՌՆ գնա հատ ման գոր ծիք նե րի և կոնկ րետ դեպ քե րի �  ս� մն  ա-
սի ր�  թյ� ն նե րի փո խա նակ ման դաշտ: Փնտ րել «Ա ղետ նե րի ռիս կի հա մա պար փակ գնա հա տ� մ» 
(‘Comprehensive Disaster Risk Assessment’) և ա վե լին «Ա ղետ նե րի ռիս կի գնա հատ ման հա մար կի-
րառ վող մի  ջոց նե րը» ( ‘Techniques Used in Disaster Risk Assessment’) թե մա նե րի ներ քո

Assessing the Vulnerability of Local Communities to Disasters – UNEP (2008թ.)
http://tinyurl.com/d4re8ew Ռիս կի բնորոշման գոր ծիք, ո րը կօգ նի հա մայնք նե րին մո տա վոր պատ կե-
րա ց� մ կազ մե լ ի րենց սպառ նա ցող ռիս կե րի մա սին

Urban Governance and Community Resilience Guide on Risk Assessment in Cities – ADPC (2010թ.)
http://tinyurl.com/cxbgquh Ու ղե ց� յց նե րի շարք՝ նպատակ � նի բարձ րաց նե լ ի րա զեկ վա ծ�  թյ� նն 
այն խն դիր նե րի վե րա բե րյալ, որոնց հետ տե ղա կան մա կար դա կ� մ կառավարման մարմի նները 
բախվ� մ են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գործըն թաց ի իրականացման ժամանակ:

HAZUS: So© ware for Risk Assessment and Modelling of Disasters – FEMA (2011թ.)
http://www.fema.gov/plan/prevent/hazus Ե ՏՀ վրա հիմն  ված հա մա կարգ չային ծրա գիր, ո րն 
օգ ն� մ է գնա հա տել ե րկ րա շար ժե րից, ջր հե ղեղ նե րից և փո թո րիկ նե րից ա ռա ջա ցող հնա րա վոր 
կո ր� ստ նե րը
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Earthquake Risk Assessment Tools – Earthquake Engineering Research Institute (Ա ՄՆ)
http://www.eeri.org/mitigation/ Կայ քէջ, որ տեղ տրա մադր վ� մ է տե ղե կատվ�  թյ� ն՝ ե րկ րա շար ժե րից 
առաջացող կո ր� ստ նե րի նվա զեց ման �  ղի նե րի մա սին: Փնտ րե՛լ՝ « Գոր ծիք նե րի ո րո շ� մն  եր կա յաց-
նող նե րի հա մար» (‘Toolkit for Decision Makers’)՝ մշակ ված Կա լի ֆոր նի այի սեյս մի կ ան վտան գ�  թյան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց (1999թ.): 

Urban Risk Assessment: A Facilitator’s Guidebook – ADPC, ECHO, Handicap International, Islamic 
Relief, Plan International (2010թ.)
http://tinyurl.com/d3cfb7j Ի նչ պես քա ղա քային ռիս կի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը քա ղա քային 
մակարդակից ի ջեց նել հա մայնք ային մա կար դակ՝ բոլոր խմ բե րին ա ղետ նե րին նախապատ րաստ-
վել�  գործընթացի մե ջ ներառել�  հա մար: 

Discovery of a “Hot Spot” – Հա մաշ խար հային բանկ, Ա ղետ նե րի նվա զեց ման և վե րա կանգն ման 
գլո բալ հիմն  ադ րամ (GFDRR)
http://tinyurl.com/cdsa2rk Գնա հատ ման վար ժ�  թյան աշ խա տան քային ձևա չափ՝ քաղ ված GFDRR-ի 
«Կ լի մայի նկատ մամբ դի մա կա յ� ն քա ղաք ներ» հրա տա րա կ�  մի ց (տե՛ս Ը նդ հա ն� ր �  ղղոր դ� մ բա-
ժի նը):

Weathering the Storm: Participatory Risk Assessment for Informal Settlements – «Ա ղետ նե րի 
կան խար գե լ� մ հա ն� ն կա յ� ն ապ րե լա կեր պի» ծրա գիր, Քեյփ Թա�  նի հա մալ սա րան, Հա րա վային 
Աֆ րի կա (2008թ.)
http://tinyurl.com/d8youoc Ու ղե ց� յ ցը պար զաբան� մ է ռիս կի մաս նակ ցային գնա հատ ման մե  թոդ-
նե րը՝ բնա կա վայ րե րի մա կար դա կով ին տեգր ված ա ղետ նե րի ռիս կի կա ռա վար ման պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թա ց� մ կի րա ռե լ�  հա մար: 

Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 4. Են թա կա ռ� ց վածք նե րի պաշտ պա ն�  թյ� ն, 

բա րե լա վ� մ և դի մա կա յ�  ն�  թյ� ն 

 «Կա տա րել ներդ ր� մն  եր և ա պա հո վել ռիս կե րի նվա զեց ման ա ռ�  մով կար ևոր այն պի սի են թա կա-
ռ� ց վածք նե րի ան խա փան շա հա գոր ծ�  մը, ի նչ պի սիք են հե ղե ղա տար ներն �  դրե նա ժային հա մա-
կար գե րը, ո րոնք հար մա րեց ված են և, ը ստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, կա րող են հաղ թա հա րել կլի մայի 
փո փո խ�  թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ի րա վի ճակ նե րը»: 

Urban Flooding and its Management: Case Study of Delhi – Ա ղետ նե րի կա ռա վար ման ազ գային 
ի նս տի տ� տ
http://tinyurl.com/cpdheeh  Ակնարկ ջր հե ղեղ նե րի կա ռա վար ման վերաբերյալ Հնդ կաս տա նի օ րի նա-
կով:

Adapting Urban Water Systems to Climate Change – Տեղական իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ� -
ն�  թյան (ICLEI) , IWA, SWITCH, UNESCO (2011թ.)
www.adaptationhandbook.org Համայնքային մա կար դա կ� մ ո րո շ� մն  եր կա յաց նող նե րի հա մար նա-
խա տես ված ձեռ նարկ, որ տեղ ներ կա յաց ված են կլի մայի փո փո խ�  թյան նկատ մամբ քա ղա քային 
ջրային ռե ս� րս նե րի հա մա կար գե րի խո ցե լի �  թյան հիմն  ա կան ո լորտ նե րը: 

Handbook on Good Building Design and Construction – ՄԱԶԾ, ՄԱԱ ՆՄՌ (2007թ.)
http://tinyurl.com/bttjvn2 Տնե րի սե փա կա նա տե րե րի և շի նա րար նե րի հա մար նա խա տես ված խոր-
հ� րդ ներ՝ ա ղե տավ տանգ գո տի նե ր� մ լավ նա խագծ ման սկզ բ� նք նե րի վե րա բե րյալ: 
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Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 5. Կեն սա կան նշա նա կ�  թյան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի 

պաշտ պա ն�  թյ� ն: Կր թ�  թյ� ն և ա ռող ջա պա հ�  թյ� ն 

«Գ նա հա տել բո լոր դպ րոց նե րի և ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի ան վտան գ�  թյ�  նը և, 
ը ստ ան հրա ժեշ տ�  թյան, � ժեղացնել և բարելավել այն»:

The Hospital Safety Index – Հա մաա մե  րի կյան ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն (2008թ.)
http://tinyurl.com/c53gdvw Քիչ ծախսատար և վս տա հե լի մե խանիզմ, ո րը ո րո շ� մ կա յաց նող նե րին 
տա լիս է ը նդ հա ն� ր պատ կե րա ց� մ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի և ա ղետ նե րի ժա մա նակ հի վան-
դա նո ցի գոր ծ�  նե �  թյ�  նը շա ր�  նա կե լ�  կա րո ղ�  թյան մա սին: Ներկայացված են ան վտան գ�  թյան 
գնա հատ ման ձեռ նարկ և ձևա չա փեր: 

UNISDR Safe Hospitals Campaign: 10 Basic Facts to Know – Ա ՀԿ, Հա մաշ խար հային բանկ 
(2008թ.)
http://tinyurl.com/crva29l Տա սը կետ, որ հարկ է մտա պա հել ա ղետ նե րի ժա մա նակ կար ևո րա գ� յն 
նշա նա կ�  թյան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի կար ևո ր�  թյան մա սին, ի նչ պի սիք են՝ հի վան դա նոց նե րը: 

One Million Safe Schools and Hospitals: Assessment and Mitigation Planning for Risk Reduction – 

ՄԱԱ ՆՄՌ և գոր ծըն կեր ներ
http://www.safe-schools-hospitals.net/ Նա խա ձեռ ն�  թյ� ն, ո րը խթան� մ է հա մայնք նե րին, կազ մա-
կեր պ�  թյ� ն նե րին և ան հատ նե րին ստանձ նել դպ րոց նե րի և հի վան դա նոց նե րի ան վտան գ�  թյ�  նը 
բարձ րաց նե լ�  հանձ նա ռ�  թյ�  նը (Փնտ րե՛լ «Գոր ծիք նե րի հա մար նա խա տես ված տե ղե կատ վա կան 
նյ�  թեր» (Information Materials for tools) թե մայի ներ քո):

Guidelines on Non-structural Safety in Health Facilities – Նե պա լի ա ռող ջա պա հ�  թյան նա խա րա-
ր�  թյ� ն (2004թ.)
http://tinyurl.com/c7dr3yh Կան խար գել ման մի  ջո ցա ռ� մն  եր, ո րոնք կա րող են տար բե ր�  թյ� ն 
մտց նել հի վան դա նոց նե րի ա ղետ նե րի ժա մա նակ գոր ծ�  նե �  թյ�  նը շա ր�  նա կե լ�  կամ դա դա րեց նե-
լ�  կա րո ղ�  թյան մե ջ:

School Disaster Reduction and Readiness Checklist- Risk Reduction Education for Disasters – 
RiskRed (2008թ.)
http://tinyurl.com/bwulwrn Դպ րոց նե ր� մ ա ղետ նե րի նվա զեց ման գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ցանկ

Guidance Notes on Safer School Construction – ՄԱԱ ՆՄՌ, INEE, Հա մաշ խար հային բանկ
http://tinyurl.com/cx2a5vk Դպ րոց նե րի դի մա կա յ� ն շի նա րա ր�  թյան և վե րա կանգն ման հա մար նա-
խագ ծի մշակ ման �  ղղոր դիչ սկզ բ� նք նե ր և ը նդ հա ն� ր քայ լե ր 

Safe Hospitals: A Collective Responsibility, A Global Measure of Disaster Reduction – Հա մաա մե -
րի կյան ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն, Ա ռող ջա պա հ�  թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր-
պ�  թյ� ն (2005թ.) PAHO/WHO
http://tinyurl.com/cl2o5c4 Առող ջա պա հա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի դի մա կա յ� ն� թյան 
կարևոր� թյ� նն ապաց� ցող գրք� յկ

Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 6. Շի նա րա րա կան նոր մե ր և հո ղօգ տա գործ ման 

պլա նա վո ր� մ 

«Պար տա դիր և հետ ևո ղա կա նո րեն կի րա ռել առ կա ռիս կե րին հա մա պա տաս խան և ի րա տե սա կան 
շի նա րա րա կան նոր մե րն �  հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վոր ման սկզ բ� նք նե րը: Հատկացնել ան-
վտանգ հո ղա տա րածք ներ ցածր ե կա մ� տ �  նե ցող քա ղա քա ցի նե րին, ի նչ պես նաև բարձ րաց նել �  
բա րե լա վել գոր ծող շի նա րա րա կան նոր մե  րին չհա մա պա տաս խա նող շի ն�  թյ� ն նե րի ան վտան գ� -
թյան մա կար դա կը»: 
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Local Government Land Use Planning and Risk Mitigation – SMEC, IID (2006թ.)
http://tinyurl.com/co422t7 Այս տեղ ը նդ գծ վ� մ է տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կա րո-
ղ�  թյ�  նը` կի րա ռե լ�  հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վո ր� մ և զար գաց ման վե րահս կո ղ�  թյ� ն:

Guía Metodológica para incorporar la Gestión del Riesgo en las Escuelas y la Comunidad – 
Խա ղա ղ�  թյ� ն �  հ� յս ա սո ցի ա ցի ա (Asociación Paz y Esperanza), Պե ր� , 2009թ.
http://tinyurl.com/cokpyp5 Ռիս կի կա ռա վար ման �  ղե ց� յց դպ րոց նե րի և տե ղա կան հա մայնք նե րի 
հա մար

Natural Hazard Development Permit Areas District of Vancouver –Կա նա դա
http://tinyurl.com/bmcfkyv Բնա կան վտանգ նե րի կա ռա վար ման ռիս կի վրա հիմն  ված մո տե ց� մ՝ 
մշակ ված Հյ�  սի սային Վան կ�  վե րի կող մի ց 

Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 7. Վե րա պատ րաս տ� մ, կր թ�  թյ� ն և հան րային 

ի րա զեկ � մ 

«Ա պա հո վել ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց մանն �  ղղ ված հան րակր թա կան ծրագ րե րի և հան ր�  թյան հա-
մար նա խա տես ված դա սըն թաց նե րի ներդ ր� մն  �  ի րա կա նա ց�  մը հա մայն քներ� մ և դպ րոց նե ր� մ»:

Town Watching Handbook for Disaster Education: Enhancing Experiential Learning – Եվ րո պա կան 
մի  �  թյ� ն, Կյո տոյի հա մալ սա րան, ՄԱԱ ՆՄՌ Ա սի այի և խա ղա ղօվ կի ա նո սյան ե րկ րներ
http://tinyurl.com/buvf3f7 Դպ րո ցա կան նե րին և հա մայնք նե րի ան դամն  ե րին ռիս կի նվա զեց ման մի -
ջո ցա ռ� մն  ե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե ր� մ ներգ րա վե լ�  ձեռ նարկ 

Strengthening Institutional Capacity Development for CBDRM - Q & A Guide for Local Authorities 

in Asia – ADPC, UNESCAP, ECHO
http://tinyurl.com/d3ymo4d Հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վոր ման ո լոր տ� մ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց-
ման վե րա բե րյալ հա ճախ տր վող հար ցեր

 ՄԱԱ ՆՄՌ Asia Community-based Disaster Risk Reduction for Local Authorities – ADPC, UNES-
CAP, European Commission Humanitarian Aid (2006)
http://tinyurl.com/cs4jkhc Աշ խա տան քային ձեռ նարկ՝ �  ղղ ված հա մայն քա հեն ա ղետ նե րի ռիս կի կա-
ռա վար ման կա րո ղ�  թյ� ն նե րի զար գաց մա նը 

Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 8. Շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա ն�  թյ� ն և 

է կո հա մա կար գե րի հզո րա ց� մ 

« Պաշտ պա նել առ կա այն է կո հա մա կար գերն �  բնա կան պաշտ պա նա կան մի  ջա վայ րը, ո րոնց օգ-
ն�  թյամբ հնա րա վոր է մե ղ մե լ կամ նվա զեց նել ջր հե ղեղ նե րի, փո թո րիկ նե րի և այն վտան գա վոր եր-
և� յթ նե րի ազ դե ց�  թյ�  նը, ո րոնց նկատ մամբ ձեր քա ղա քը խո ցե լի է: Հար մար վել կլի մայի փո փո խ� -
թյա նը՝ ներդ նե լով և զար գաց նե լով, հա ջող ված փոր ձի վրա հիմն  ված ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
ար դյ�  նա վետ մի  ջո ցա ռ� մն  եր»:

Climate Variability and Change: Adaptation to Drought in Bangladesh – ADPC, FAO (2007)
http://tinyurl.com/bo3bn26 Ու ս�  մն ա կան �  ղե ց� յց և տեղեկատվական նյ� թ ե րաշ տի հետ կապ ված 
խն դիր նե րը Բանգ լա դե շի հա մա տեքս տ� մ հաս կա նա լ�  համար 

Albay Province, Philippines: Responding to the Challenge of Disaster Risk Reduction and Climate 

Change Adaptation –Provincial Government of Albay and the Centre for Initiatives and Research on 
Climate Adaptation (SCR) (2010) 
http://tinyurl.com/ck6btnb Կոնկ րետ դեպ քի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն, որ տեղ օգ տա գործ վ� մ է ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զե ց�  մը՝ կլի մա յա կան դի մա կա յ�  ն�  թյ� ն ապահովել�  հա մար 
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City of Cape Town, Coastal Zone Management Strategy – (South Africa) 
http://www.capetown.gov.za/en/EnvironmentalResourceManagement/
Այս կայ քէ ջ� մ տրա մադր վ� մ է քա ղաք նե րին վե րա բե րող բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի ը նդ-
հա ն� ր նկա րագ ր�  թյ� նը: Փնտ րե՛լ «Publications» նյ�  թի ներ քո՝ գտ նե լ�  Քեյփ Թա�  նի ա փա մե րձ 
կա ռա վար ման ին տեգր ված մո տեց ման մա սին տե ղե կ�  թյ� ն ներ: 

U.S. Mayors’ Climate Protection Agreement: Climate Action Handbook – Տեղական 
իշխան� թյ� նները հա ն� ն կա յ�  ն�  թյան (ICLEI), Սի եթլ, Ա ՄՆ քա ղա քա պե տե րի հա մա ժո ղով, 
Կլի մայի պաշտ պա ն�  թյան Ա ՄՆ քա ղա քա պե տե րի խոր հ� րդ (2006)
http://tinyurl.com/ce2ammu Գոր ծ�  նե �  թյան օ րի նակ ներ, որ տե ղա կան մա կար դա կ� մ 
իշխան� թյ� նները կա րող են ի րա կա նաց նել՝ գլո բալ տա քաց ման ար տա նե տ� մն  ե րի նվա զեց ման և 
կլի մա յա կան պաշտ պա ն�  թյան հա մար: 

Manual on Flood Preparedness Program for Provincial and District Level Authorities in the 

Lower Mekong Basin Countries – ADPC; GTZ, ECHO, Mekong River Commission for Sustainable De-
velopment (2009)
http://preventionweb.net/go/13076 Նկա րագր վ� մ են ան հրա ժեշտ գոր ծո ղ�  թյ� ն նե ր, որոնք պա-
հանջ վ� մ են ի րա կա նաց նել ջր հե ղեղ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան պլա նա վոր ման ժամանակ
 և կա րող են հար մա րեց վել Ա սի այի այլ ե րկր նե րի կա րիք նե րին և ի րա վի ճակ նե րին: 

Flood Plain Management Plan for the City of Venice – Venice City Council (2009)
http://tinyurl.com/d7tkbxx Լրա ց� մ LMS-ին և տա րած քային ջր հե ղեղ նե րի կա ռա վար ման 2010-
2015թթ. ծրագ րին: 

Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 9. Ար դյ�  նա վետ պատ րաստ վա ծ�  թյ� ն, 

վաղ ազ դա րա ր� մ և ար ձա գան ք� մ 

« Հիմն  ել վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գեր և ստեղ ծել ճգ նա ժա մային կա ռա վար ման հա մա պա տաս-
խան կա րո ղ�  թյ� ն ներ: Բնակ չ�  թյան պատ րաստ վա ծ�  թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար 
կա նո նա վոր կեր պով կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց նել հան րային �  ս� մն  ա վար ժանք ներ»: 

A Framework for Major Emergency Management – Բնա պահ պա ն�  թյան, ժա ռան գ�  թյան և տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման վար չ�  թյ� ն, Իռ լան դի ա (2008)
http://tinyurl.com/bqxzg7q Նա խա տես ված է հիմն  ա կան ար ձա գանք ման մար մի ն նե րի հա մար՝ պատ-
րաստ վե լ�  և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժամանակ հա մա կարգ ված ար ձա գան ք� մ ա պա հո վե լ�  
հա մար: 

Shake Out Drill Manual for Government Agencies and Facilities – Earthquake Country Alliance, 
California, U.S.A.
http://tinyurl.com/d429rru Ե րկ րա շար ժե րի �  ս� մն  ա վար ժանք նե րի և պատ րաստ վա ծ�  թյան մի  ջո-
ցա ռ� մն  ե րի օ րի նակ ներ:

State Earthquake Emergency Plan – SES, City of Victoria, Quake Safe Australia (2010)
http://tinyurl.com/cw2vbj5 Ա վստ րա լի այի Վիկ տո րի ա նա հան գ� մ ե րկ րա շար ժե րի ար դյ�  նա վետ կա-
ռա վար ման ռազմավարական � ղեց� յց: 

Ready New York: Preparing for Emergencies in New York City – Offi  ce of Emergency Management

http://tinyurl.com/bmxlbhu Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ գոր ծե լա կեր պի պլա նա վոր ման �  ղե ց� յց 
քա ղա քա ցի նե րի հա մար: 

Implementing a Hazard Early Warning System, Shanghai – GFDRR, Հա մաշ խար հային բանկ (2011)
http://tinyurl.com/7egjujr Այս հաշ վետ վ�  թյան մե ջ ամ փոփ վ� մ է, թե ի նչ պես աշխատեցնել վաղ ազ-
դա րար ման հա մա կար գե րը՝ հիմն վելով հիդ րոօ դեր և�  թա բա նա կան ոլորտի լա վա գ� յն փորձի վրա:
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U.S. Federal Emergency Management Agency 
http://www.fema.gov Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պատ րաստ վա ծ�  թյան պլա նա վոր ման և բնա կան 
վտանգ նե րի հնա րա վոր կո ր� ստ նե րի կան խար գել ման վե րա բե րյալ լայ նա ծա վալ հրա տա րա կ� մն  եր 
և �  ղե ց� յց ներ: Փնտ րե՛ք հետ ևյալ վեր նագ րե րը կայ քէ ջ� մ՝ 
Are you Ready? An In-depth Guide to Citizen Preparedness – FEMA

Earthquake Safety Guide for Home Owners – FEMA, NEHRP (2005)
Mitigation How-To Guides (6 totals) State and Local Mitigation Planning – intended to help States and 
communities plan and implement practical, meaningful hazard mitigation actions (FEMA 386-1,2,3,4,6,7 
and 8) http://www.fema.gov/plan/mitplanning/resources.shtm

North Shore Emergency Management Offi  ce – City of North Vancouver, Canada
http://www.nsemo.org Փնտ րե՛ք կայ քէ ջ� մ ‘Smart Manuals’, այդ թվ� մ՝ Earthquake and Tsunami 

Smart Manual - British Columbia, Canada The Home Owners Fire Smart Manual

Գե րա կա �  ղ ղ�  թյ� ն 10. Վե րա կանգ ն� մ և հա մայնք նե րի վե րա կա ռ�  ց� մ 

«Ա պա հո վել, որ ցան կա ցած ա ղե տից հե տո տ�  ժած բնակ չ�  թյան կա րիք նե րն ա ռաջ նա հերթ լի նեն 
վե րա կանգն ման փ�  լ� մ: Ա ջակ ցել բնակ չ�  թյանն �  հա մայն քային կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րին մշա-
կե լ�  և ի րա կա նաց նե լ�  ար ձա գանք մանն �  հետ ևանք նե րի վե րաց մանն �  ղղ ված մի  ջո ցա ռ� մն  եր՝ 
նե րա ռելով շենքերի և շի ն�  թյ� ն նե րի վե րա կա ռ�  ց� մն  �  կեն սա կան կար ևոր պայ ման նե րի վե րա-
կանգ ն�  մը»: 

International Recovery Platform (IRP)

http://www.recoveryplatform.org/resources/
 Տե՛ս IRP կայ քէ ջի նյ�  թե րը, այդ թվ� մ՝ �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն ներ, գոր ծիք ներ և �  ղե ց� յց ներ, վե րա-
կանգն ման օ րի նակ ներ և հաշ վետ վ�  թյ� ն ներ �  �  ղղոր դիչ նյ�  թեր: 

The Livelihood Assessment Tool Kit – ILO, FAO (2009)
http://www.fao.org/ 
Օգ ն� մ է վե րա կանգն ման գոր ծըն թա ց� մ ներգ րավ ված դե րա կա տար նե րին գնա հա տել ա ղետ նե րի 
ազ դե ց�  թյ�  նը մարդ կանց ապ ր� ս տի վրա և վե րա կանգն ման կա րո ղ�  թյ� ն ներն �  հնա րա վո ր� -
թյ� ն նե րը: 

A Handbook for Reconstructing a© er Natural Disasters. Safer Homes, Stronger Communities 

– GFDRR (2009)
http://www.housingreconstruction.org/housing/toc Տեղեկատվական նյ� թ՝ նա խա տես ված բնա կան 
ա ղետ նե րից հե տո ա վե լի ան վտանգ տներ և հզոր հա մայնք ներ  կա ռ�  ցե լ�  հա մար: 

Pre-disaster Planning for Post Disaster Recovery – Organization of American States (2000)
http://www.oas.org/pgdm/document/preplan.htm Կա րի բյան կղ զի նե րի Ան տի գ�  ա և Բար բ�  դայի �  
Սեյնթ Կիթս և Նե վի սի ո լոր տային վե րա կանգն ման պլան նե րի օ րի նակ նե ր, ո րոնք կա րող են հար-
մա րեց վել այլ սցե նար նե րի: 

Aceh-Nias: 10 Management Lessons for Host Governments Coordinating Post-Disaster Recon-

struction (Indonesia) – BRR (2009)
http://tinyurl.com/d4egskh Ար ժե քա վոր դա սեր՝ քաղ ված Aceh-Nias ց�  նա մի  ի փոր ձից վե րա կա ռ� ց-
ման ե րեք տար բեր բա ղադ րիչ նե րի վե րա բե րյալ. կազ մա կեր պ� մ, ի րա կա նա ց� մ և ֆի նան սա վո-
ր� մ:

Guidelines for Planning Gender-sensitive Post-disaster Reconstruction (2001)

http://www.onlinewomeninpolitics.org/ Այս �  ղե ց� յց նե ր� մ տեղ են գտել ա ղետ նե րի մի  ջազ գային 
հե տա զո տող նե րի բա ցա հայ տ� մն  ե րը, տե ղ� մ աշ խա տող նե րի հաշ վետ վ�  թյ� ն նե րը և ա ղետ նե րից 
փրկ ված նե րի պատ մ�  թյ� ն նե րը: 



104 Դարձնենք քաղաքները դիմակայ� ն.  իմ քաղաքը պատրաստվ� մ է

Գլ� խ 3

Santa Tecla, El Salvador: Plan Estratégico –Էլ Սալ վա դո րի կա ռա վա ր�  թյ� ն (2003)
http://tinyurl.com/77h9pqt 2001թ. ա վե րիչ ե րկ րա շար ժից հե տո մշակ ված պլան՝ մի նչև 2020թ.-ը
կա յ� ն ա պա գա ա պա հո վե լ�  հա մար: 

Santa Tecla City Policy for the Strategic Management of Disaster Risk – Էլ Սալ վա դո րի կա ռա վա-
ր�  թյ� ն (2008)
http://tinyurl.com/7xn4h6b Սան տա Տեկ լայի զար գաց ման օ րի նա կի հի ման վրա ան գլե րեն լեզ վով 
մշակ ված ռիս կի կա ռա վար ման քա ղա քի ռազ մա վա րա կան մո տե ց�  մը՝ � ղղված ե րաշ խա վո րե լ�  
սո ցի ա լա կան ո լոր տի, են թա կա ռ� ց ված քների, հո ղօգ տա գործ ման պլա նա վոր ման, բնա կան պա-
շար նե րի պահ պան ման և ար դյ�  նա բե րա կան ան վտան գ�  թյան կա յ�  ն�  թյ�  նը: 

Preparing the public sector for risk governance : 10 fi rst steps towards an ISO 31000 framework 

– Marsh (2011)
(ա նգ լե րեն): http://tinyurl.com/6p64vm6, (ֆ րան սե րեն): http://tinyurl.com/64o8pqy, (իս պա նե րեն): 
http://tinyurl.com/7qrkks4. Եվ րո պա կան քա ղաք նե րի փոր ձի հի ման վրա հան րային ռիս կի կա ռա-
վար ման ծրա գիր և քաղ ված դա սեր: 

Վերապահ� մ

Այս հրա տա րակ ման մե ջ տեղ գտած տե սա կետ նե րը պար տա դիր կեր պով չեն ար տա հայ տ� մ Մի ա վոր ված ազ գե րի 
քար տ�  ղա ր�  թյան տե սա կետ նե րը և պատ կա ն� մ են հե ղի նակ նե րին: Նյ�  թ� մ օգ տա գործ ված ան վա ն� մն  երն �  նկա-
րագ ր�  թյ� ն նե րը որ ևէ կերպ չեն ար տա հայ տ� մ ՄԱԿ-ի Քար տ�  ղա ր�  թյան՝ տա րած քի, քա ղա քի �  շրջանի, կամ պաշ-
տո նա տար ան ձանց, կամ էլ սահ ման նե րի �  ր վագծ ման վե րա բե րյալ իրավական կարգավիճակի մասին կարծիքը:
 Ս� յն հրա տա րա կ�  մը կա րող է ա զա տո րեն մե ջ բեր վել կամ վե րատ պագր վել, սա կայն պա հանջ վ� մ է ներ կա յաց նել 
աղ բյ�  րը: ՄԱԱ ՆՄՌ-ն խրա խ�  ս� մ է ս� յն փաս տաթղ թի մաս նա կի կամ ա բող ջա կան վե րար տադ ր�  թյ�  նը կամ թարգ-
մա ն�  թյ�  նը և պա հան ջ� մ է նախ նա կան գրա վոր հա մա ձայ ն�  թյ� ն (կապվել ՄԱԱ ՆՄՌ-ի հետ isdr-campaign@un.org 
հաս ցե ով և տրա մադ րել թարգ մա ն�  թյան օ րի նա կը):
 Հի շա տա կ� մ. ՄԱԱ ՆՄՌ (2012թ.) Ի նչ պես դարձ նել քա ղաք ներն ա վե լի դի մա կա յ� ն. Ձեռ նարկ քա ղա քա պե տե րի և տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի հա մար: Ժնև, Շվեյ ցա րի ա՝ Մի ա վոր ված ազ գե րի Ա ղետ նե րի 
նվա զեց ման մի  ջազ գային ռազմավար� թյ� ն: 

UNISDR secretariat

Tel.: +41 22 917 8908/8907
isdr@un.org
www.unisdr.org

UNISDR Regional Offi ce Asia

and the Pacifi c

isdr-bkk@un.org
www.unisdr.org/asiapacifi c

UNISDR Regional Offi ce Arab States

isdr-arabstates@un.org
www.unisdr.org/arabstates

UNISDR Liaison Offi ce, New York

palm@un.org
UNISDR Regional Offi ce 

The Americas

eird@eird.org
www.eird.org

www.unisdr.org/campaign

UNISDR Regional Offi ce Africa

isdr-africa@unep.org
www.unisdr.org/africa

UNISDR Regional Offi ce Europe

and Central Asia

isdr-europe@un.org
www.unisdr.org/europe
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Ս� յն ձեռնարկը թարգմանվել և տպագրվել է Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմի  
շրջանակներ� մ, ՄԱԶԾ «Աղետների ռիսկի նվազեց� մ» ծրագրի և Վորլդ Վիժն Հայաստան 
կազմակերպ� թյան «Աղետների ռիսկի նվազեց� մ» ծրագրերի նախաձեռն� թյամբ և ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների նախարար� թյան, Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմի այի, ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերի համակարգման գրասենյակի (UNOCHA), 
ՄԱԿ-ի մանկական հիմն ադրամի , ՕՔՍՖԱՄ կազմակերպ� թյան, «Ագրոբիզնեսի և գյ� ղի 
զարգացման կենտրոն» հիմն ադրամի  (CARD) «Շ� կաներ Մեղրիի համար» ծրագրի, «ԱՄՆ ՄԶԳ 
գործընկեր� թյ� ն` հան� ն գյ� ղական համայնքների բարգավաճման» (USAID/PRP) ծրագրի և 
Հայկական կարմի ր խաչի ընկեր� թյան համատեղ ֆինանսավորմամբ: 

Ս� յն ձեռնարկ� մ արտահայտված տեսակետներն անպայման չէ, որ ներկայացնեն ՄԱԿ-ի կամ 
ՄԱԶԾ պաշտոնական տեսակետներն �  քաղաքական� թյ� նը:

Դիզայնը և տպագր� թյ� նն իրականացվել է ԹԱՍԿ ՍՊԸ կողմից

Հայաստան 2013
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