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ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԲՏՀԿ ԵՌԱՄՍՅԱ ԱՇԽԱî²ÜøԱՅԻՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2009 թ , ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ , ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Ð³ßíáïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
²ñÏ³¹Ç Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Կենտրոնը նոր աշխատակազմով գործում է սեպտեմբեր ամսից: Հաշվետու
ժամանակաշրջանում կենտրոնի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ անցկացվել
են 24 միջոցառում`
սեմինարներ, դասախոսություններ, դասընթացներ,
հանդիպումներ, ցուցահանդես, էքսկուրսիա
և այլն: Աշխատանքային
գործունեության
երեք ամիսների ընթացքում
կենտրոնում
անցկացված
միջոցառումները հիմնականում ուղղված են եղել Օրհուսի կոնվենցիայի
առաջին դրույթի` տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի իրագործմանը:
Համայնքի բնակիչները տեղեկացված են կենտրոնի գործունեության մասին,
Օրհուս կոնվենցիայի գաղափարներին և հիմնադրույթներին: Ապարանի
քաղաքապետ Գ. Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ յուրաքանչյուր ամսվա
վերջում կենտրոնի աշխատանքները լուսաբանելու նպատակով կենտրոնին
տրամադրվում է հեռուստաեթեր տեղական << ՆԻԳ >> հեռուստաալիքով, որը
հեռարձակվում է նաև շրջակա գյուղերում: Հաշվետու ժամանակաշրջանում
կենտրոնը համագործակցել է տեղական իշխանությունների, հասարակական
կազմակերպությունների, հասարակայնության
ներկայացուցիչների
հետ,
տրամադրել է տեղեկատվություն, տեսաֆիլմեր, տվել է հայտարարություններ:
Ձևավորվել է փորձագետների խորհուրդ,
իրականացվել են համայնքի
բնապահպանական
հիմնախնդիրների
ուսումնասիրություններ
և
նկարահանումներ:Îենտրոնում
կազմակերպվել
են
հանդիպումներ

հիմնարկությունների, ուսումնական
հաստատությունների,
սանէպիդ
¨ երիտասարդների
հետ:
ծառայության, առողջապահության, ՏԻՄ-երի
Հանդիպումների ընթացքում ձեռք է բերվել բնապահպանական միջոցառումների
համատեղ անցկացման պայմանավորվածություն: Կենտրոնի նախաձեռնությամբ
նկարահանվել
է քաղաքի սանիտարական վիճակի մասին տեսանյութ,
կենտրոնÝ աջակցում է քաղաքի 22 շենք»ñի բնակիչներին` շենք»ñի բակի
ճահճացման խնդրին լուծում տալու հարցում: Կենտրոնի գործունեության մասին
տպվել է մեկ հոդված մարզային մամուլում: Երեք ամիսների ընթացքում
կենտրոն են այցելել 266 մարդ, ինչը կազմում է Ապարանի բնակչության 4%- ը:

ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ÎºÜîðàÜÆ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

10.09.09Ã.

²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë ´îÐ Ï»ÝïñáÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ
ËáñÑñ¹Ç ³é³çÇÝ ÝÇëïÁ:
ÊáñÑáõñ¹Á Ñ³ëï³ïí»ó 9-Á ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó:
ÀÝïñí»ó ÷áñó³·»ïÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ:
Ð³ëï³ïí»ó ë»åï»Ùμ»ñ ³Ùëí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÇ ·ñ³ýÇÏÁ:
àôÕÕáõÙÝ»ñ ÏáÝí»ÝóÇ³ÇÝ, ¨ Ñ³ëï³ïí»ó ²å³ñ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ:
²å³Ñáí»É »Ù ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÝÇëïÇÝ:
àÕçÛáõÝ»É »Ù Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óñ»É Ï³éáõÛóÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ùí³Í ²å³ñ³ÝÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ Ïáã ³ñ»É óáõó³μ»ñ»É ³ÏïÇí
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ
μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:

11.09.09Ã.

Î³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ÏÉáñ ë»Õ³Ý, ²å³ñ³ÝÇ îÆØ - »ñÇ, ÐÒ - »ñÇ ¨
ÏñÃûç³ËÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:

Üå³ï³ÏÁ`

Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»óÇÝ úñÑáõëÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, Ï»ÝïñáÝÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ Ï»ÝïñáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃáõÝÁ,

μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, Éë»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ï³ñÍÇùÝ
³Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:

12.09.09Ã.

²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë ´îÐ Ï»ÝïñáÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í
¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ ²å³ñ³ÝÇ N 2
ÙÇçÝ ¹åñáóÇ ÙÇçÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²å³Ñáí»É »Ù ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ:

Üå³ï³ÏÁ`

ä³ñ½³μ³Ý»É û½áÝ³ÛÇ ß»ñïÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ù³Ûù³ÛÙ³Ý

å³ï×³éÝ»ñÁ ¨ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý áõÕÇÝ»ñն áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ:
²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ¹Çï»óÇÝ ¦û½Ç û½áÝ§ ÙáõÉïýÇÉÙ :

15.09.09Ã.
16.09.09Ã.
17.09.09Ã.

²å³ñ³ÝÇ Ãíáí 4 ÏñÃûç³ËÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÙÇçáó³éáõÙ
ÝíÇñí³Í û½áÝ³ÛÇÝ ß»ñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñí³Ý:
²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝ û½áÝÇ
Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ïáã ³ñ»óÇÝ ÙÇ³Ý³É
Çñ»Ýó ¨ Ññ³Å³ñí»É Ù»Ï ³ÙÇë μáÉáñ ï»ë³ÏÇ ¹»½á¹áñ³ÝïÝ»ñÇó,
áñáÝù Çñ»Ýó Ù»ç ÏñáõÙ »Ý ýñÇáÝ ·³½:
àÕçáõÝ»É »Ù ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ, Ý»ñÏ³Û³óñ»É Ï»ÝïñáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý

Ù³ëÇÝ ¨ Ëáë»É ¹åñáóÇ áõ Ï»ÝïñáÝÇ ÙÇç¨ Ï³åÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ù³ëÇÝ

16.09.09Ã.

²³ÝóÏ³óí»É ¿ ë»ÙÇÝ³ñ ¦º²ÐÎ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ§ ¨ û½áÝ³ÛÇÝ ß»ñïÇ
¦¸³ñÇ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ§
Ã»Ù³Ý»ñáí:
ê»ÙÇÝ³ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏëáõÙ ¿ÇÝ ²å³ñ³Ý ù³Õ³ùÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÁ,
μÅÇßÏÝ»ñÁ, ³í³·³Ýáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:

Üå³ï³ÏÁ`

Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ Í³ÝáÃ³óÝ»É º²ÐÎ-Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, úñÑáõëÇ
ÏáÝí»óÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, û½áÝ³ÛÇÝ ß»ñïÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ
¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÝ:

ê»ÙÇÝ³ñÁ ³ÝóÏ³óñ»óÇÝ`

²Ù³ÉÛ³ Ð³Ùμ³ñÓáõÙÛ³ÝÁ (ºñ¨³ÝÇ å»ï. Ï³é³í³ñÙ³Ý
³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ¹³ë³Ëáë)
è³½ÙÇÏ ÊáõÙ³ñÛ³Ý ¦º²ÐÎ§:

18.09.09Ã.

²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë

Ï»ÝïñáÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
²å³ñ³Ý ù³Õ³ùÇ ÙÇ ËáõÙμ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï:

Üå³ï³ÏÁ`

Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ çñ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÁ,
¹ñ³Ýó ëå³éÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ, çñ³ÛÇÝ ³í³½³ÝÝ»ñÁ ³ÕïáïáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ:
Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»ó ²å³ñ³ÝÇ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ ¨
¹ñ³Ýó ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ:

22.09.09Ã.

²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó ßÝáñÑ³Ï³É³·ñ»ñ Ñ³ÝÓÝí»óÇÝ,
²å³ñ³ÝÇ ÏñÃûç³ËÝ»ñÇÝ` û½áÝ³ÛÇÝ ß»ñïÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Ð³ÝÓÝ»É »Ù ßÝáñÑ³Ï³É³·ñ»ñÁ, ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

Ñ³ÛïÝ»É ÏñÃûç³ËÝ»ñÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇÝ, Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ ¨
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ:
26.09.09Ã.

²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝáõÙ Ï³ï³ñí»ó ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ý
Ñ»éáõëï³³ÉÇùáí Ñ»é³Ó³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Üå³ï³ÏÁ`

ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³½»ÏáõÙÁ:

Â»Ù³Ý `

Ü»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇù Ï»ÝïñáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ,
úñÑáõëÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ¨ Ù»ñ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÁ:
Ü»ñÏ³Û³óñ»É »Ù Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý

ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
Îáã ³ñ»É Ñ³Ù³ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ Ù³ùáõñ å³Ñ»Éáõ ù³Õ³ùÁ,
ã³Õïáï»Éáõ Ù»ñ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÁ:
²Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ`
Ð³Ý¹Çå»É »Ù å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ Ñ»ï`

²å³ñ³ÝÇ
²å³ñ³ÝÇ
²å³ñ³ÝÇ
²å³ñ³ÝÇ
²å³ñ³ÝÇ
²å³ñ³ÝÇ
Üå³ï³ÏÁ`

ù³Õ³ù³å»ïÇ
÷áËù³Õ³ù³å»ïÇ
·ÉË³íáñ ×³ñï³ñ³å»ïÇ
ù³Õ³ù³å»ñ³ñ³ÝÇ ·ÛáõÕ μ³ÅÝÇ í³ñÇãÇ
ÑáÕ³ßÇÝ³ñ³ñÇ
§ÜÆ¶¦ ´´À ïÝûñ»ÝÇ:

È³í³·áõÛÝë ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ
μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý É³í³·áõÛÝ
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ:
Î»ÝïñáÝÇÝ Ýáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ:

ÐáÏï»Ùμ»ñÇ
5 - ÇÝ
Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ûñí³
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ, ²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ ²å³ñ³ÝÇ ÃÇí 2ñ¹ ¹åñáóáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»ó μ»Ù³Ï³Ý³óí³Í ÙÇçáó³éáõÙ: ºñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ
÷áùñÇÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ μ»Ù³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóáí Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
¹»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ³ÝËÝ³ áãÝã³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ: ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³ ¿ÇÝ
áõëáõóÇãÝ»ñ, μ³ñÓñ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ¨ ÍÝáÕÝ»ñ, ÙÇçáó³éÙ³Ý ³í³ñïÇÝ
².Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ ¨
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ:
ÐáÏï»ÙÝ»ñÇ 6-ÇÝ ²å³ñ³ÝÇ ³ñí»ëïÇ ¹åñáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í óáõó³Ñ³Ý¹»ë
ÝíÇñí³Í Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñí³Ý, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í

¿ñ ²å³ñ³ÝÇ Ø³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ¨ ³ñí»ëïÇ
¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
òáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ²å³ñ³ÝÇ ï³ñμ»ñ ÏñÃáç³ËÝ»ñÇ áõëáõóÇãÝ»ñ,
³ß³Ï»ñïÝ»ñ, ÍÝáÕÝ»ñ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ:
²ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ áõëáõóãáõÑÇ ²ÝÇ ÂáñáëÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ó
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ:
²ñÏ³¹Ç Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó úñÑáõë Ï»ÝïñáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛÝÁ
¨ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ Ù³ëÇÝ:
ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 7-ÇÝ ²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ²å³ñ³ÝÇ áñëáñ¹ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï:
Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³ ¿ÇÝ áñëáñ¹ÙÇáõÃÛ³Ý ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ï»ëáõãÁ,
²å³ñ³ÝÇ áñëáñ¹ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝ³ñÏí»ó ²å³ñ³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ μÝ³ÏíáÕ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ, ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ù³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ, Ýßí»ó, áñ Ù»ñ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³Ý
³ÝÑ»ï³óÙ³Ý »½ñÇÝ ·ïÝíáÕ ï»ë³ÏÝ»ñ:
Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ëáßáñ Ýí³½Ù³Ý å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É
³Ýï³éÝ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Í³é³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáÝÁ, áñÁ ûñ»ÝùÇó
¹áõñë ½μ³ÕíáõÙ ¿ áñë³·áÕáõÃÛ³Ùμ:
²ñÏ³¹Ç Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ï»ÝïñáÝÁ, Ýñ³ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ,
Ó»éù μ»ñí»ó Ùßï³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÃÛáõÝ, Ëáëï³ó³ áñ
Ï»ÝïñáÝÁ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Çñ³½»ÏÙ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ Ïû·ÝÇ Ýñ³Ýó` Ù»ñ μÝáõÃÛáõÝÁ ¨
Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ ³Ý³Õ³ñï å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 21-ÇÝ ²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³³ÉÇùáí
»Ã»ñ Ñ»é³ñÓ³Ïí»ó ãáñ³ó³Í ï»ñ¨Ý»ñÇ ³ÛñÙ³Ý íï³Ý·Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ:
².Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ³Û¹ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÁ:

ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 23-ÇÝ Ï»ÝïñáÝáõÙ ³ÝóÏ³óí»ó ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ ÙÇ ù³ÝÇ ÑÇÙÝ³ñÏ
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ:
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ¹³ó
²å³ñ³ÝÇ N 2-ñ¹ ¹åñáóÇ Ï»Ýë³μ³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ Ü³ñÇÝ» Ø³ÛÇÉÛ³ÝÁ:
¸³ë³ËáëáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý ¿ñ ·»Ý»ïÇÏáñ»Ý Ó¨³÷áËí³Í ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ:
¸³ë³ËáëáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ áñáß ã³÷áí ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É ¨ ½»ñÍ ÙÝ³É
·»Ý»ïÇÏáñ»Ý Ó¨³íáñí³Í ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó, Çñ³½»Ï»É μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ:

ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 26-ÇÝ ²å³ñ³ÝÇ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝ ¿ÇÝ ³Ûó»É»É §Ð³Û ²ëå»ï¦
Ñ»éáõëï³Ë³ÕÇ »ñÏñáñ¹ ï»Õ ·ñ³í³Í ²å³ñ³ÝÇ N 3-ñ¹ ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ:
²ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»óÇÝ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ:
²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ëáëï³ó³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ï:

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ

•
•
•

²å³ñ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï
²å³ñ³ÝÇ ÷áËù³Õ³ù³å»ï
ØÇç Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÙ³Ý Ý³Ë³·³Ñ

¶.²μñ³Ñ³ÙÛ³Ý
¶.ºñ»ÙÛ³Ý
².²ëÉ³ÝÛ³Ý

Նոյեմբերի 4- ին Ապարանի Օրհուս կենտրոնում տեղի ունեցավ դասընթաց
նվիրված ՄԱԿ-ի ստեղծման պատմությանն ու գործունեությանը: Մասակիցները
տեղեկացան, որ արդի ժամանակաշրջանում ոչ մի երկիր և ժողովուրդ չի կարող
միայնակ ու մեկուսացած պահպանել իր գոյությունը, լուծել բազմազան ու
բազմաբնույթ խնդիրներ: Համագործակցության միջոցով է, որ երկրներն ու
ժողովուրդները միավորում են իրենց ուժերն ու հնարավորությունները և համատեղ
դիմակայում ժամանակի մարտահրավերներին , որ համագործակցության
բարձրագույն ձևը միջպետական այսինքն` կառավարական մակարդակով
համագործակցությունն է, ինչի վառ օրինակը ՄԱԿ-ն է: Ներկաներին ներկայացվեց
ՄԱԿ-ի համակարգը , կառուցվածքը, ֆունկցիաները, հատուկ մասնագիտացված
բնապահպանական կազմակերպության`ՅՈՒՆԵՊ-ի , բնապահպանական
կրթության և գիտելիքների տարածմամբ զբաղվող ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի և այլ
գերատեսչությունների ու ծրագրերի գործունեությունը:

Նոյեմբերի 6- ին Ապարանի Օրհուս կենտրոնում համայնքի ուսուցիչների ,
բժիշկների և ՏԻՄ-ի ներկայացուցիչների համար անցկացվեց դասընթաց
"Էկոլոգիական կրթություն և բնապահպանական խնդիրներ " թեմայով :
Դասընթացն անցկացրեց ,,ԽԱԶԵՐ ” էկոլոգոմշակութային ՀԿ-ի նախագահը, որը
խոսեց աշխարհի բնակչության և արդյունաբերության արագ աճի, արտադրական
ծավալների մեծացման մասին, ինչի հետևանքով աղտոտվում, վատթարանում ու
դեգրադացիայի է ենթարկվում շրջակա միջավայրը : Բնօգտագործման և բնական
միջավայրի
աղտոտման
ներկա
տեմպերի
պահպանման
դեպքում
հարուրամյակներ, գուցե և տասնամյակներ հետո մեր մոլորակն այլևս պիտանի չի
լինի բնակության համար: Ելքը բնապահպանության կտրուկ բարելավումն է
ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ առանձին պետությունների, ազգերի,
համայնքների ու անհատների մակարդակով , որ բնության նկատմամբ մարդկանց
վերաբերմունքի
արմատական
փոփոխությունը
դառնում
է
ժամանակի
հրամայականը: Ամեն մի անհատ, հասարակությունն ամբողջությամբ վերցրած, ոչ
միայն պետք է գիտակցեն այդ վտանգը, այլև իմանա այն կանխելու միջոցներÁ և
սովորÇ բնության հետ ներդաշնակ ապրել, ինչն առանց էկոլոգիական
դաստÇարակության և կրթության արդյունավետ համակարգի ուղղակի անհնար է:
Ելնելով Օրհուս կոնվենցիայի տեղեկատվության մատչելիության հիմնադրույթից`
կրթական մակարդակի բարձրացման նպատակով Ապարանի Օրհուս կենտրոնի
նախաձեռնությանբ նոյեմբերի 13-ին Ապարանի չորս դպրոցների բարձր
դասարանների մի խումբ աշակերտների համար կազմակերպվեց էքսկուրսիա

Բյուրականի աստղադիտարան: Բյուրականի աստղադիտարանում
դպրոցականները այցելեցին Վ. Համբարձումյանի տուն-թանգարան, իմացան, որ
1946թ-ին նա է հիմնադրել աստղադիտարանը, տեսան Շմիդտի` աշխարհի
խոշորագույն~ մեկ մետր տրամագծով աստղադիտակներից մեկը և մութն ընկելուն
պես, աստղադիտարանի գիտաշխատողի օգնությամբ դիտեցին Քնարի
համաստեղության ամենապայծառ աստղը` Վեգան, տեսան Արեգակնային
համակարգության ամենամեծ մոլորակը` Յուպիտերը, աստղային կուտակումներ և
այլն:

Նոյեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ հանդիպում Ապարանի Օրհուս կենտրոնի և
Արագածոտն մարզի Ապարանի տարածաշրջանի գյուղատնտեսության գծով
տեղական խորհրդատուի հետ: Հանդիպման գլխավոր նպատակը մարզի հողային
ռեսուրսների պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման հիմնախնդիրն էր: Հողերի
պահպանման գլխավոր ուղղությունը համայնքում էռոզիայի դեմ պայքարն է և այն
դեգրադացիայից ու տեղատարումից պաշտպանելը: Նշվեց նաև
վերակուլտիվացման խնդիրը և հողերի աղտոտման դեմ պայքարÇ áõÕÇÝ»ñÁ:
Քննարկվեց գյուղատնտեսական հանդակների կառուցվածքը, որ 15 տարի առաջ
մշակվող 750 հա վարելահողերից այսօր մշակվում են ընդամենը 45 հա-ը, որ
կտրուկ ընկել է հողերի բերքատվությունը` նախկին 25-30 ցենտներից իջնելով
13ց-ի մեկ հեկտարից:
Վերը նշված խնդիրները լուսաբանվում են մարզային «Գյուղխորհրդատվությունե§
թերթում 1000 օրինակ ամսական տպաքանակով : Ձեռք բերվեց
պայմանավորվածություն մարզային ՚ Գյուղխորհրդատվություն ՙ թերթում
լուսաբանել Օրհուս կենտրոնի գործունեությունն և միջոցառումները:
²ñÏ³¹Ç Ï³ñ³å»ïÛ³ÝÁ Çñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ»ó ì³Ñ³·Ý Ê³ã³ïñÛ³ÝÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Նոյեմբերի 22-ին Ապարանի Օրհուս կենտրոնի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ
հանդիպում Ապարանի Ոստիկանության բաժնի և Զինկոմիսարիատի սպաների,
Արագածոտնի մարզի որսորդմիության տեսչի, Ապարանի որսորդմիության
նախագահի և “ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա “ ՀԿ-ի
Ապարանի մասնաճյուղի համակարգողի հետ: Հանդիպման ընթացքում խոսվեց
բնապահպանական օրենսդրությանբ սահմանված քաղաքացիների իրավունքների
(Օրհուսի կոնվենցիայի հիմնադրույթներ ) ու պարտականությունների մասին, որ
ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է կատարել բնապահպանական
օրենսդրության պահանջները` աջակցել բնության պահպանությանը, իսկ
բնապահպանական օրենսդրությունը խախտող անձինք քաղաքացիական ու
վարչական պատասխատվությունից բացի կարող են ենթարկվել նաև քրեական
պատասխանատվության և պարտադիր կարգով հատուցել բնական միջավայրին

հասցված վնասը:Մանրամասնորեն ներկայացվեցին բնապահպանական
իրավախախտումների արդյունքում բուսական ու կենդանական աշխարհին
պատճառած վնասի դիմաց գանձվող տուգանքների սակագները: Մասնակիցներին
բաժանվեցին թեմային վերաբերվող տեղեկատվական թերթիկներ:
².Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ Ïáã ³ñ»ó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñë Ù»ñ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý
ã³÷»ñáí ¨ Ó¨»ñáí Çñ³½»Ï»Ýù Ù»ñ μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ:

Նոյեմբերի 19-ին Ապարանի Օրհուս կենտրոնի և “ՏԱՊԱՆ “ էկո-ակումբ ՀԿ-ի
Ապարանի SPARE խմբակի - ԷՌՕԴԾ ( էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման
դպրոցական ծրագիր) հետ համատեղ թ. 2-րդ դպրոցում անցկացվեց “խնայենք
էներգիան” թեմայով դասըÝթաց` նվիրված Էներգáխնայողության միջազգային
օրվան: Երեխաներին պարզաբանվեց, որ էներգախնայողությունը շատ կարևոր է
շրջակա միջավայրի բարելավման համար, թե այն միջավայրի որում մենք
անմիջականորեն ապրում ենք, և թե ամբողջ մոլորակի համար, և որ
էներգախնայողությունը էներգետիկ ռեսուրսների խնայողությունն է, իսկ դրանց
շահագործումն ու արդյունաբերական օգտագործումը` հանքավայրերը, ç»Ï»ñÇ,
հանքային վառելիքով ու հումքով աշխատող բոլոր ձեռնարկությունները շրջակա
միջավայրի աղտոտման վտանգավոր աղբյուր են: Երեխաները լրացրեցին
էներգախնայողության անհրաժեշտության վերաբերյալ հատուկ փոստային
բացիկներ քաղաքի դպրոցներ և հիմնարկ –ձեռնարկություններ ուղարկելու
նպատակով:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ Ապարանի Օրհուս կենտրոն են
այցելել քաղաքի տարբեր դպրոցների երիտասարդներ: Նպատակը նախնական
պայմանավորվածությամբ ՄԱԿ-ի և նրան առընթեր գործող, բնապահպանության
հետ կապված կազմակերպությունների ու ծրագրերի վերաբերյալ
ցուցապաստառների պատրաստումն էր: Թեմայի հետ կապված նյութեր հավաքելու
համար դպրոցականներն օգտագործում են կենտրոնի ինտ»րնետ կապից : Դրվել են
կենտրոնի և երիտասարդության համագործակցության հիմքերը:
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