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«Աղետների ռիսկի նվազեցման (ԱՌՆ) և արտակարգ իրավիճակներում (ԱԻ) արձագանքման 

գործընթացը Կապան համայնքում» 

 

Ուսումնական վարժություն 

 

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը (ՄԱԶԾ), Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ 

/ԱՌՆԱՊ հիմնադրամը և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, 

համագործակցելով Կապանի համայնքապետարանի և այլ գործընկերների հետ, պլանավորում 

են իրականացնել Ուսումնական վարժություն (ՈՒՎ), որը տեղի կունենա ս/թ օգոստոսի 16-17-ը՝ 

Կապան քաղաքումֈ  

ՈւՎ-ն իրականացվում է Եվրահանձնաժողովի մարդասիրական օգնության և բնակչության 

պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող «Աղետների 

ռիսկերի կառավարման տարածաշրջանային ծրագրի» (ԴԻՊԵԿՈ IV) հայաստանյան բաղադրիչի 

մաս հանդիսացող ՄԱԶԾ-ի «Համայնքային դիմակայունության և բնապահպանական 

արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության կարողությունների զարգացում» ծրագրի 

շրջանակներումֈ 

ՈՒՎ նպատակը հնարավոր արտակարգ իրավիճակների դեպքում Կապան քաղաքի՝ արտակարգ 

իրավիճակներում պատրաստվածության, արձագանքման և վերականգման համայնքային 

կարողությունների կատարելագործումն է՝ համաձայն վերջերս նախագծված «Համայնքի ԱՌՆ և 

ԱԻ գործողությունների ծրագրի»ֈ Այն պլանավորվում է որպես ճկուն, փոփոխելի, բազմաշերտ 

համագործակցային միջոցառում՝ այն  հույսով, որ իրականացվող վարժանքները, 

քննարկումները, հաշվարկներն ու պլանավորումը դեռ երկար տարիներ ընդհանրապես պետք 

չեն լինիֈ ՈՒՎ-ը կանդրադառնա համայնքի և բնակչության վրա աղետի ազդեցությանը, 

արձագանքման առկա կարողություններին, ինչպես նաև բացահայտված թերություններին և 

բացթողումներինֈ 

Միջոցառումը թույլ կտա խաղաղ, սակայն պրակտիկ պայմաններում կատարելագործել և 

փորձարկել ԱՌՆ ոլորտում շահառուների գիտելիքները, ԱԻ-ում օրենքով սահմանված դերերն ու 

պարտականություններըֈ Վերջիններս կոչված են մեկ կարևորագույն նպատակի, այն է՝ 

արտակարգ իրավիճակներում փրկել հնարավորինս ավելի շատ կյանքեր և նյութական գույքֈ Սա 

է այն հիմնական ոգին ու տրամադրվածությունը, որի պայմաններում մենք քաջալերում ենք 

աշխատել ուսումնական վարժության ողջ ընթացքումֈ Այն կանդրադառնա աղետի 

ազդեցությանն ու մարդասիրական իրավիճակին, առկա կարողություններին, դրանց 

հասանելիությանն ու խնդիրներինֈ /Տես բնութագիրը/ 

ՈՒՎ ողջ ընթացքում կազմակերպչական թիմը կաջակցի, կտրամադրի անհրաժեշտ 

խորհրդատվություն, նյութեր, կապահովի էլեկտրոնային կապ ՈՒՎ մյուս մասնակիցների միջև և 

կգնահատի կատարվող աշխատանքը՝ ՈՒՎ վերջին՝ խորհրդատվական նիստի և ամփոփիչ 

տեղեկատվության տրամադրման նպատակովֈ  
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ՈՒՎ հիմնական թիրախային նպատակներն են․ 

 

ա․ Բացահայտել ԱՌՆ և ԱԻ գործողությունների պլանի նախագծում տեղ գտած դրույթների 

իրացման համար անհրաժեշտ գիտելիքային և գործառնական հմտությունները և առկա 

թերություններըֈ 

Ռիսկի մոդելավորման քաղաքային սցենարի փորձարկումը և ԱՌՆ և ԱԻ պլաններում ներառված 

գործընկերների կողմից իրականցվող միջոցառումների և կարողությունների համագործակցային 

օգտագործումըֈ  

բ․ Կատարելագործել և փորձարկել նախագծից բխող կազմակերպչական 

պատրաստվածությունը, պահուստային ծրագրերն ու միջանձնային հարաբերությունները, այդ 

թվում նաև MIRA և FEATֈ  

գ․ Փորձարկել միջազգային և տեղական հումանիտար կազմակերպությունների հետ 

հարաբերությունների զարգացման և արդյունավետ օգտագործման ճանապարհներըֈ 

 

ՈՒՎ-ից ակնկալվող հիմնական արդյունքներն են․ 

 

• Մասնակիցները տիրապետում են ԱՌՆ և ԱԻ գործողությունների ծրագրից բխող բոլոր 

միջոցառումների, գործողությունների, պարտականությունների  հերթականությանն ու 

պահանջվող հմտություններինֈ 

• Բոլոր հնարավոր շահառուների և թիրախային խբերի միջև առկա է արդյունավետ 

համագործակցություն և համակարգումֈ 

• Գործողությունների ծրագրի կյանքի կոչման համարշ բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու 

անելիքները, ինչպես նաև թերությունները, մարտահրավերները և հետագա կատարելագործման 

հեռանկարները բացահայտված և փորձարկված ենֈ 

• Շահառուները կարողանում են արդյունավետորեն օգտվել ռիսկերի մոդելավորման ԱՏՀ/GIS 

համակարգերից: 

 

ՈՒՎ հիմնական սկզբունքներն են. 

 

ա) ՈՒՎ բոլոր գործողությունները, մեթոդներն ու մոտեցումները պետք է լինեն պրակտիկ՝ 

հիմնված Կապան քաղաքի ԱՌՆ և ԱԻ գործողությունների ծրագրի նախագծում նկարագրված 

հնարավոր զարգացումների վրաֈ 

բ․ ՈՒՎ-ը պետք է հիմնված լինի կարիքների օբյեկտիվ գնահատման, ռիսկերի մասին 

տեղեկացվածության բարձրացման, տնտեսական զարգացման միջոցով խոցելիության 

նվազեցման սկզբունքների վրաֈ 

գ․ Միջոցառումը պետք է լինի մասնակցային և ճկուն՝ պատրաստվածության միջոցառումներում  

պարտադիր կերպով ներգրավելով բոլոր շահառու կողմերին, և գնահատելով նրանց 

կարողություններըֈ 
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դ․ ՈՒՎ ներառելու է պատրաստվածության ու արձագանքման կարողությունների վերաբերյալ 

մոնիտորինգային վերլուծություններ, որոնք ներկայացվելու են միջոցառման վերջում՝ առանձին 

նիստի ընթացքումֈ  

ե․ ՈՒՎ-ի ընթացքում ՄԱԶԾ-ի, ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի, ինչպես նաև ՀՀ ԱԻՆ կազմակերպչական 

խմբի ներկայացուցիչները ունենալու են բացառապես կազմակերպչական-խորհրդատվական 

դերֈ ՈՒՎ-ից բխող բոլոր ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերը և ԱԻ-ում օրենքով 

սահմանված այլ պարտականությունները իրականացվելու են Կապանի քաղաքի, Սյունիքի 

մարզի և ՈՒՎ սցենարից բխող և ներգրավված այլ պետական հիմնարկների և ծառայությունների 

ներկայացուցիչներֈ  

 

ՈՒՎ արդյունքներով ակնկալվում է, որ․  

 

 Կվերագնահատվեն առկա ռեսուրսներն ու մասնագիտական կարողությունները,  

 Կկատարելագործվեն անհապաղ արձագանքման ստանդարտ գործողությունների 

ընթացակարգերը, 

 Կթարմացվեն գոյություն ունեցող ԱԻ պահուստային ծրագրերը,  

 Կկատարելագործվեն համագործակցության, համակարգման և իրազեկման ուղիները, 

 Կվերանայվեն ԱՌՆ և վաղ ազդարարման առկա գործիքների արդյունավետությունը, 

 Կմշակվեն գործառնական շարունակականությունն ապահովելու համար հստակ 

առաջարկություններֈ 

ՈՒՎ-ը կանդրադառնա հնարավոր աղետի ազդեցությանը, պահանջվող և առկա 

կարողություններին, դրանց հասանելիությանը, առկա խոչընդոտներին, ԱՌՆ և ԱԻ 

արձագանքման ռազմավարական և ընթացիկ առաջնահերթություններին և կարիքներինֈ Այս 

առումով միջոցառումը կներառի և կանդրադառնա հանրապետական գործադիր և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի ներգրավման խնդիրներին 

ու պատասխանատվություններինֈ  

ՈՒսումնական վարժությունը բաղկացած կլինի երկու փուլերից․  

Առաջին փուլում կիրականացվեն անհապաղ արձագանքման գործողություններ՝ համաձայն 

աղետին հաջորդող 72 ժամերի ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգերի՝ ըստ 

պարբերաբար  երկրորդային տվյալների վերլուծության և տեղեկատվական բացերի որոշմանֈ 

Կիրականացվեն անհապաղ որոնողափրկարարական միջոցառումներ: Կլրացվի տուժած 

բնակչության և բնակավայրերի առաջնային կարիքների արագ գնահատման օրինակելի 

հարցաշարը՝ համաձայն Բազմոլորտային առաջնային կարիքների արագ գնահատման 

գործիքակազմի (Multi-sector Initial Rapid Assessment (MIRA)): 

Երկրորդ փուլում կիրականացվեն անհրաժեշտ քիմիական և կենսաբանական վթարների, 

արտանետումների և վտանգների բացահայտմանն ուղղված փորձագիտական վարժություններ, 

օգտագործելով FEAT գործիքը: Կմշակվի հետագա արձագանքման և վերականգնման 

գործողությունների պլանը՝ համաձայն Բազմոլորտային առաջնային կարիքների արագ 

գնահատման արդյունքների (MIRA)ֈ 
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ՈՒՎ վերաբերյալ օժանդակ գրականությունը տրամադրվելու է վաղօրոք, որը կներառի ինչպես 

ԱՌՆ և ԱԻ գործողությունների ծրագրի նախագիծը, այնպես էլ համապատասխան նորմատիվ 

իրավական ակտեր, հայեցակարգային փաստաթղթեր և ուղեցույցային նյութեր՝ միջոցառման 

գործողությունների տարբեր փուլերում պատրաստվածության և հնարավոր 

առաջարկությունների մշակման համարֈ  

 

Բնութագիր 

 

Կապան քաղաքում, օգոստոսի 16-ին, տեղական ժամանակով առավոտյան 10ֈ23 տեղի է ունեցել 

5,7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է LAT 39.193315°; LONG 

46.281345°), օջախի խորությունը՝ 15 կմֈ Նախնական տվյալները անմիջական էպիկենտրոնից 

ստացվում են անընդհատ ռեժիմով, այս պահին իրականացվում է վնասի ծավալների ու 

աստիճանի գնահատում, որը ավելի ու ավելի է դժվարանում խիստ սահմանափակ կապի և 

տեղեկատվության հասանելոիության պատճառովֈ Կապանում հայտարարվել է արտակարգ 

իրավիճակֈ Երկրաշարժի պատճառով վնասվել է Գեղիի ջրամբարի պատվարում առաջացել է 

ճեղք, որից առկա է Գեղիի ջրամբարում կուտակված ջրային պաշարների հոսքֈ 

Երկրաշարժի և դրա հետևանքների արդյունքում Արծվանիկի պոչամբարում առկա է 

պատվարի խոցման որոշակի հավանականություն (Տես Գեոռիսկի գրաֆիկական պրոյեկցիան) 

 

Իրավիճակը աղետից 1 ժամ հետո  

Այս պահի դրությամբ շենք-շինությունների վնասվածության աստիճանի վերաբերյալ 

պաշտոնական տեղեկություններ դեռևս չկան, սակայն, Կապանի հիվանդանոցի որոշակի 

ստորաբաժանումներ արդեն իսկ աշխատում են 

սահմանափակ կարողությամբֈ Սկզբնական 

տվյալներով երկրաշարժի հետևանքով վնասվել են 

ավելի քան 100 բնակելի շենքեր, զոհերի և 

վիրավորների մասին դեռևս չկա ճշգրտված 

տեղեկատվություն, ըստ կանխատեսումների զոհերի 

թիվը կարող է հասնել 200 մարդ, վիրավորները 400-

500մարդ: Կապանում և բոլոր շրջակա 

համայնքներում ստորգետնյա ցնցումը պատճառել է 

զգալի վնասներ, գրանցվել են բազմաթիվ 

երկրորդային աղետալի հետևանքներ` որոնցից 

հիմնականն ու ամենավտանգավորը այս պահի 

դրությամբ համարվում է Գեղիի ջրամբարից սկիզբ 

առած հեղեղումը, որը արդեն իսկ մեծ վնասներ է 

պատճառել մերձափնյա Դավիթ բեկ, Ձագեձոր, 

Վահանավանք համայնքներում, ինչպես նաև Կապան 

քաղաքի Բաղաբերդ, Հալիձոր, Ձորք, Հունան 
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թաղամասերում: ՊՆ N զորամասը հայտնվել է խոցելի տարածքում և կարիք ունի էվակուացնելու 

անձնակազմին ու տեխնիկան: Գեղիի պատվարի խոցման արդյունքում Ողջի գետի 

առավելագույն ծախսի մեծությունը հասել է 92մ/խոր ցուցանիշին (կրիտիկականը 118մ/խոր):  

Նշանակալի երկրորդային վնասներ են գրանցվել նաև 15 և ավելի աստիճան թեքությունների 

վրա փլուզումների և ակտիվացած են սողանքների պատճառով, հատկապես միջպետական 

ճանապարհի վրա, առաջացել են բազմաթիվ հրդեհների օջախներ: 

Իրավիճակը հնարավոր է ավելի սրվի կապված հնարավոր խուճապի, պետական 

կառավարման և հասարակական կարգի պահպանության  խախտումների պատճառովֈ 

Կապանի հիվանդանոցը կրել է զգալի վնասներ, առկա են փլուզումներ: Անհապաղ անհրաժեշտ 

է կազմակերպել և սկսել դաշտային հիվանդանոցի կառուցման աշխատանքը:  

Իրավիճակը աղետից 2 ժամ հետո 

Երկրաշարժի, հետցնցումների ու երկրորդային աղետների ակտիվացվման արդյունքում մասամբ 

կամ ամբողջությամբ վնասված շենքերի թիվը հասել է 180-իֈ Նախնական տվյալներով մահվան 

դեպքերը գերազանցում է 300 մարդու սահմանըֈ Վիրավորների քանակը գերազանցում է 500-ը, 

շուրջ 6000 մարդ ունի ապաստանի կարիքֈ 

Արդեն հայտնի է, որ երկրորդային աղետներից վնասների հիմնական պատճառներն են 

եղել Գեղիի ջրամբարի պատվարի 

մասնակի փլուզումն ու դրա 

հետևանքով ջրհեղեղը, 

շինարարության համար անպիտան 

հիմքի վրա կառուցված շենքերը, 

սողանքների պատճառած վնասըֈ 

Դեռևս վաղ է գնահատել երկաշարժից 

ու երկրորդային աղետների 

պատճառված նյութական  վնասը, ըստ 

նախնական տեղեկատվության վնսվել 

են Կապան քաղաքի 1 մանկապարտեզ ու դպրոց, հիվանդանոցը, ջրամատակարարման, 

էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման, հեռախոսակապի, կոյուղու և այլն 

ենթակառուցվածքային հանգույցներֈ 

Երկրաշարժի արդյունքում մասնակիորեն վնասվել և ժամանակավորապես փակվել են 

Երևան-Մեղրի միջազգային ավտոճանապարհի 2 առանձին հատվածներ (յոիրաքանչյուրը մոտ 

200-300մ երկարությամբ)ֈ  

Բջջային հեռախոսակապը խիստ ծանրաբեռնված է, փլուզումների հետևանքով բջջային 

կապն ապահովող 2 հանգույցներ շարքից դուրս են եկել,  3 նմանատիպ հանգույցներ աշխատում 

են թերի ռեժիմով, ենթակա են վերականգնմանֈ  

 

 

Իրավիճակը աղետից 6 ժամ հետոֈ 
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Այս պահին գրանցված նախնական տվյալներով մահվան դեպքերը կազմում են շուրջ 600 մարդ,  

մոտ 1600 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, շուրջ 12000 մարդ ունի 

ապաստանի խնդիրֈ Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վնասներն այս պահի դրությամբ 

հետևալն է. 

1. Լրիվ փլուզում /ենթակա չէ վերականգնման – 35 շենք 

2. Ուժեղ վնասված – 60 շենք 

3. Մասնակի վնասված - 160 

Քաղաքային հեռախոսակապը փլուզումների արդյունքում ամբողությամբ շարքից դուրս է եկել, 

վերականգնման հնարավորությունները և ժամկետները դեռևս հայտնի չենֈ 

Կապանի հիվանդանոցի մասնակի փլուզման և  արագորեն ավելացող մահվան և վիրավորների  

գրանցման հետևանքով առկա է բուժական անձնակազմի խիստ պակաս: Զգացվում է 

արտակարգ իրավիճակներում առաջին հոգեբանական օգնություն տրամադրող սոցիալական 

աշխատողների խիստ պակասֈ  

 


