ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2020-2021 ԹԹ

Տարեկան հաշվետվությունը
ներառում է 2020թ.
հունվար-դեկտեմբեր
ժամանակահատվածը:

Միասնականությունն այլընտրանք չունի:
Ցանկացած խոսք, խոստում կամ կոչ իզուր է, եթե յուրաքանչյուրս մեր տեղում չենք, չենք գործում մեր
ողջ պատասխանատվությամբ: Ամուր պահենք մեր ինքնիշխանությունը, պետականությունը, ազգային
և հոգևոր արժեքները։ Առաջին հերթին ինքնե՛րս պետք է մեր տունը կարգի բերենք: Մեր ապագան՝ մեր
ձեռքերում է։ Անհրաժեշտ է՝ մեր բոլոր ջանքերը նպատակաուղղել իրական խնդիրների լուծմանը, փոխել
մտածելակերպը, նորովի ձևավորել մեր ազգային ու պետական հայեցակարգը, վերարժևորել մեզ և մեր
ունեցածը, վերակառուցել պետական կառավարումը, տնտեսությունը, բանակը, դիվանագիտությունը,
և իհարկե, կրթությունը, գիտությունը:
Եվ այս ամենը՝ հանուն ուժեղ և անվտանգ Հայաստան ունենալու, հանուն Արցախի, հանուն Հայրենիքի
հանդեպ Սփյուռքի հավատի ու վստահության ամրապնդման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
04

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի կենսագրությունը

05

Հանրապետության նախագահի գործունեությունը թվերով

07

Միջոցառումներ և նախաձեռնություններ

15

Բարեգործական ծրագրեր

20

Հանրապետության նախագահի ներպետական այցերը այդ թվում Արցախ

36

Հանրապետության նախագահի հյուրընկալած և արտերկրյա այցեր

102

Հանդիպումներ և միջոցառումներ Սփյուռքի հայ համայնքների հետ

111

Հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ

138

COVID-19

234

Անդրադարձ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին

310

Հանրապետության նախագահի այցերն արտերկիր (հավելված 1)

311

Հանրապետության նախագահի մասնակցությունը միջազգային համաժողովներին և այլ միջոցառումների (հավելված 2)

313

Անդրադարձ արցախի դեմ ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին․ հանրապետության նախագահի հարցազրույցները
(հավելված 3)
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ծնվել է Երևան քաղաքում:

Ավարտել է Երևանի թիվ 114 միջնակարգ դպրոցը:

Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի
ֆիզիկայի ֆակուլտետը:

Ավարտել է ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի
ամբիոնի ասպիրանտուրան:

Դասախոսել է ԵՊՀ-ի Ֆիզիկայի ֆակուլտետում: Հիմնադրել
է ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի բարդ համակարգերի
մաթեմատիկական մոդելավորման բաժինը:

Դասախոսել և գիտահետազոտական աշխատանք է
կատարել Միացյալ Թագավորության Քեմբրիջի
համալսարանի աստղագիտության ինստիտուտում:

Գիտահետազոտական աշխատանք է կատարել,
դասախոսել և աշխատել Ռուսաստանի (Մոսկվայի
պետական համալսարան), Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի,
Հունաստանի, Միացյալ Թագավորության գիտական
հաստատություններում ու համալսարաններում:

Զբաղեցրել է Միացյալ Թագավորությունում ՀՀ գործերի
ժամանակավոր հավատարմատարի, այնուհետև ՀՀ
դեսպանի պաշտոնները:

Եղել է Եվրոպայի ավագ դեսպան, ՀՀ դեսպանը
Եվրոպական Միությունում, Բելգիայում, Նիդերլանդներում,
Լյուքսեմբուրգում, Սուրբ Աթոռում, ԵՄ-ում ՀՀ առաքելության
ղեկավարը:

Զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի պաշտոնը:

Վերանշանակվել է ՄԹ-ում և, համատեղության կարգով,
Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան:

Մի շարք միջազգային կազմակերպությունների և
կորպորացիաների խորհրդական, խորհրդի անդամ:

Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի
Հանրապետության դեսպան:

Ապրիլի 9-ից ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության
նախագահի պաշտոնը:
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Նախագահի նստավայրում
կազմակերպված
միջոցառումներ

Նախագահի այցերն ՀՀ
մարզեր և Արցախ
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0

Հարցազրույցներ

Հանդիպումներ
հասարակայնության,
հասարակական, քաղաքական
և այլ կազմակերպությունների
ու կառույցների (այդ թվում՝
պետական) ներկայացուցիչների, քաղաքացիների խմբերի
հետ

71

Օտարերկրյա հյուրերի/
պատվիրակությունների
հյուրընկալում

27

1

0

8

15

Հյուրընկալած պետական այց

Հյուրընկալած պաշտոնական
այց

Պաշտոնական այց
արտերկիր

Աշխատանքային այց
արտերկիր

Մասնակցություն
արտերկրում
համաժողովներին և այլ
միջոցառումների (այդ թվում՝
առցանց)

9

7

25

12

20

1368

ՀՀ-ում նշանակված
դեսպանների
հավատարմագրերի հանձնման
արարողություններ

Կառավարության կազմում
պաշտոնատար անձանց
նշանակումներ

Նշանակում ՀՀ զինված ուժերի
և այլ զորքերի բարձրագույն
հրամանատարական կազմում

Օտարերկրյա
պետություններում
և միջազգային
կազմակերպություններում
դիվանագիտական
ներկայացուցիչների
նշանակումներ /անձ/

Նշանակում դատական
համակարգում

Պետական պարգևների
շնորհում

Հանդիպումներ
գործադիր, օրենսդիր և
դատական իշխանության
ներկայացուցիչների հետ

93
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Ելույթներ

(որից 11-ը առցանց)

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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Պատվավոր կոչումների
շնորհում

Բարձրագույն
դիվանագիտական
աստիճանների շնորհում

Բարձրագույն դասային
աստիճանների շնորհում

Բարձրագույն
զինվորական կոչումների
շնորհում

Բարեգործական
ծրագրով
ֆինանսավորված
նախագծեր

Նորանշանակ
դատավորների երդման
արարողություններ

5

510

358

87

11455

5599

Պետական պարգևների
հանձնման միջոցառումներ

Ստորագրված օրենք

Ստորագրված
հրամանագրեր

Ստորագրված
կարգադրություններ

ՀՀ քաղաքացիության
շնորհում (անձ)

ՀՀ քաղաքացիության
դադարեցում (անձ)

1

6829

4958

Սահմանադրական
դատարան դիմումներ

Քաղաքացիներից և
կազմակերպություններից
ստացած գրություն

Աշխատակազմից առաքված
գրություններ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

08 Նախագահ Արմեն Սարգսյանը գրքեր է նվիրել ՀՀ մարզերի երեխաների
09 «Նախագահական համերգաշար». Ռուսական ռոմանսի երեկո նախագահական նստավայրում՝
նվիրված Մեծ հաղթանակի 75-ամյակին
10 Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Կանանց տոնին ընդառաջ հյուրընկալել է վաստակաշատ հայուհիների
11 Գործարկվել է նախագահական կայք երեխաների համար
12 Նախագահական նստավայրում ցուցադրվել են իտալական արվեստի բացառիկ նմուշներ
13 Արցախցի երեխաները հյուրընկալվել են նախագահական նստավայրում
14 Ամանորյա անակնկալ Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի մի շարք բնակավայրերի երեխաներին
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

19.02.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը գրքեր է
նվիրել ՀՀ մարզերի երեխաների
Փետրվարի 19-ը Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի
ծննդյան օրն է: Այս օրը Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու
օր: Օրվա խորհրդին համահունչ՝ Հանրապետության նախագահ
Արմեն Սարգսյանն Gmoji էլեկտրոնային հարթակի միջոցով գրքեր է
նվիրել տարբեր մարզերի ավելի քան 118 երեխաների՝ Տավուշի մարզի
սահմանամերձ Չինարի համայնքի, Արարատի մարզի Սուրենավան
համայնքում բնակվող Հովսեփյանների բազմազավակ ընտանիքին,
Արմավիրի մարզի Ակնաշեն համայնքում բնակվող Կարապետյան
բազմազավակ ընտանիքի երեխաներին, որոնց այցելել էր անցած
տարվա դեկտեմբերին, «Շալե Գյումրի» կենտրոնի շահառու
երեխաներին, որոնց հանդիպել էր Գյումրի այցի ընթացքում, ինչպես
նաև Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/19/President-Armen-Sarkissians-present/

Ξ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

21.02.2020թ.

«Նախագահական համերգաշար». Ռուսական
ռոմանսի երեկո նախագահական նստավայրում՝
նվիրված Մեծ հաղթանակի 75-ամյակին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ անցկացվող
«Նախագահական համերգաշար»-ի շրջանակում նախագահական նստավայրում
տեղի է ունեցել ռուսական ռոմանսի երեկո՝ նվիրված Մեծ հաղթանակի 75-ամյակին:
Երեկոն կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի
աշխատակազմի և Երևանում գործող «Մոսկվայի տուն» մշակութային-գործարար
կենտրոնի համագործակցությամբ: Երեկոյին ներկա են եղել ԱԺ պատգամավորներ,
Հայաստանում Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի
դեսպանները, մշակույթի գործիչներ, ՀՀ զինված ուժերի, ինչպես նաև Հայաստանում
տեղակայված ՌԴ զինված ուժերի և սահմանապահ զորքի զինծառայողներ:
Միջոցառումը խոնարհում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհված մեր
նախնիների հիշատակի առաջ և երախտագիտություն վետերաններին, ովքեր ոչ
միայն վառ են պահում հաղթանակի հիշողությունը, այլև իրենց կենսափորձով ու
անցած ուղով պատմության կենդանի դաս են մեզ համար:
Երեկոն վարել է ՌԴ արվեստի վաստակավոր գործիչ, ՌԴ վաստակավոր
արտիստուհի, «Ռոմանսիադա» ռուսական ռոմանսների միջազգային մրցույթի
հիմնադիր Գալինա Պրեոբրաժենսկայան: Երեկոյի ընթացքում ռուսական
ռոմանսները հնչել են Ռուսաստանից ժամանած հայտնի արտիստներ Սերգեյ
Աբաբկինի, Նատալյա Մանուլիկի, Դմիտրի Զուևի, Ալլա Պետրովայի կատարմամբ:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/21/Concert-in-Presidental-palace/

Ξ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

07.03.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Կանանց
տոնին ընդառաջ հյուրընկալել է
վաստակաշատ հայուհիների
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Կանանց տոնի նախօրեին
նախագահական նստավայրում հյուրընկալել է ժողովրդագետ, բանահավաք,
ցեղասպանագետ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի
առաջատար գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ Վերժինե Սվազլյանին, պատմաբան,
թարգմանիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու, Երկրորդ Համաշխարհային
պատերազմի մասնակից, Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող Մարգարիտա
Դարբինյանին, կոմպոզիտոր, մանկավարժ, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Գեղունի
Չթչյանին, Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի վետերան Ռոզալիա
Աբգարյանին:
Նախագահը շնորհավորել է վաստակաշատ հայուհիներին տոնի առթիվ, մաղթել
առողջություն և ամենայն բարիք: Բարձր գնահատելով նրանց վաստակը մեր
պետության կայացման, մշակույթի զարգացման ու հանրահռչակման գործում,
նախագահն ասել է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը կենդանի պատմություն,
հայրենիքին ու ժողովրդին արժանավայել ծառայելու և նվիրվելու կենդանի օրինակ
են: Նրանք իրենց գործունեությամբ ստեղծել են պատմության հայկական այն էջերը,
որոնք մեծ արժեք ու անանց հիշողություն են, թե ինչպես ապրել, ինչպես աշխատել,
ինչպես ստեղծել և ստեղծագործել:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/07/President-Armen-Sarkissian-met-with-women/

Ξ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

01.06.2020թ.

Գործարկվել է նախագահական կայք
երեխաների համար
Գործարկվել է Հանրապետության նախագահի՝ երեխաների համար նախատեսված
կայքը, որի միջոցով երեխաները կարող են հայերենով և անգլերենով հանրամատչելի
ուսուցողական տեղեկատվության, տեսանյութերի միջոցով համառոտ ծանոթանալ
ոչ միայն Հանրապետության նախագահի գործառույթներին, նախագահի երդման
տեքստին, այլև տեղեկանալ, թե ով կարող է լինել նախագահ, ինչպես է ընտրվում
Հանրապետության նախագահը...
Կայքի այցելուներին հասանելի է նաև հակիրճ տեղեկատվություն՝ Հայաստանի
Հանրապետության, ինչպես նաև ՀՀ սահմանադրության մասին:
Կայքը հնարավորություն է ընձեռում հայտնվել նախագահի նստավայրում՝ եռաչափ
ձևաչափով շրջայց կատարելով վարչական շենքում, ինչպես նաև վիրտուալ մասնակցել
Պատվո պահակախմբի հանդիսավոր հերթափոխին, զբոսնել նախագահական
նստավայրի վարչական շենքի հարակից տարածքում, որը որոշակի ժամերի բաց է
այցելուների համար:
«Երեխաների անկյուն հատված»-ի միջոցով վիրտուալ տարածքի այցելուները
հնարավորություն ունեն ուսուցողական խաղեր խաղալ և ստուգիչ հարցերի միջոցով
ամրապնդել ստացած գիտելիքները:
Կայքն ունի մանկական տեսադարան, որտեղ նախատեսվում է ներկայացնել
երեխաների կողմից ուղարկվող լավագույն տեսանյութերը. նրանք կարող են
նկարահանել տեսանյութեր իրենց արտասովոր տաղանդի, գիտելիքի, հմտությունների,
կարողությունների, մտքերի, երազների և ցանկությունների վերաբերյալ:
Կայքի համապատասխան հատվածում երեխաները կարող են նաև ներկայացնել իրենց
առաջարկություններն՝ այդպիսով յուրովի մասնակցություն ունենալով կայքի ձևին ու
բովանդակությանը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/01/Kids-president-am/

Մանկական կայքի հղումը՝
https://kids.president.am/hy

Ξ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

24.09.2020թ.

Նախագահական նստավայրում ցուցադրվել
են իտալական արվեստի բացառիկ նմուշներ
Հայաստանի Հանրապետության և Իտալիայի Հանրապետության
նախագահների հովանու ներքո Հանրապետության նախագահի
նստավայրում բացվել է իտալական արվեստի բացառիկ նմուշների
ցուցադրությունը: «Պաոլո և Կարոլինա Ձանի» հիմնադրամից բերված
և Վենետիկի Սուրբ Մարկոսի հրապարակը պատկերող 18-րդ դարի
չորս կտավները պատկանում են անվանի վարպետներ Ջովանի
Անտոնիո Կանալետոյի, Բերնարդո Բելոտոյի, Ֆրանչեսկո Գվարդիի և
Միկելե Մարիեսկիի վրձնին:
Բացելով ցուցահանդեսը՝ Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանը նշել է, որ այն Հայաստանի և Իտալիայի ժողովուրդների
միջև թե՛ պատմական, թե՛ ներկայիս խորը, սերտ բարեկամական ու
ջերմ հարաբերությունների վկայությունն է:
Անդրադառնալով ցուցադրված կտավներին՝ նախագահ Սարգսյանը
դրանք համաշխարհային գեղանկարչության լավագույն նմուշներից է
համարել:
Հանրապետության նախագահը բարձր է գնահատել Հայաստանում
Իտալիայի դեսպանության և անձամբ դեսպան Վինչենցո Դել Մոնակոյի
դերը ցուցահանդեսի կազմակերպման գործում:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/09/24/Exhibition-in-Presidential-Palace/

Ξ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

20.10.2020թ.

Արցախցի երեխաները հյուրընկալվել են
նախագահական նստավայրում
Հանրապետության նախագահի նստավայրում հյուրընկալվել են
արցախցի մի խումբ երեխաներ, ովքեր Արցախի Հանրապետության
նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական
ագրեսիայի հետևանքով ժամանակավորապես ապաստանել են
Հայաստանում:
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը, Երևանի Հակոբ
Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի
հետ համագործակցությամբ, արցախցի երեխաների համար
ժամանցային միջոցառում է կազմակերպել: Թատրոնի դերասանների
մասնակցությամբ նախագահական նստավայրում բեմադրվել
է մանկական գեղեցիկ ներկայացումներից մեկը՝ «Բրեմենյան
երաժիշտները»:
Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ, Հակոբ
Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի գլխավոր
ռեժիսոր Հակոբ Ղազանչյանն այս նախաձեռնությունը հոգեբանական
աջակցության տեսանկյունից կարևոր է համարել դժվարին
պայմաններում հայտնված երեխաների համար:
Ներկայացումից հետո երեխաներին նաև նվերներ են փոխանցվել
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/20/Artsakhs-children-in-Presidential-palace/

Ξ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

24.12.2020 թ.

Ամանորյա անակնկալ Գեղարքունիքի և
Սյունիքի մարզերի մի շարք բնակավայրերի
երեխաներին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
նախաձեռնությամբ Հանրապետության նախագահի
աշխատակազմը, «Երևան, իմ սեր» հիմնադրամի հետ համատեղ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար և Սյունիքի մարզի Տեղ
խոշորացված համայնքների մեջ մտնող տասնյակից ավելի
գյուղերի երեխաներին են հանձնել ամանորյա նվեր-փաթեթներ:
Այս նախաձեռնությունը հերթական ապացույցն է, որ
սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքները և հատկապես
երեխաները գտնվում են Հանրապետության նախագահի և
նախագահի աշխատակազմի շարունակական ուշադրության
կենտրոնում: Նման նախաձեռնություն իրականացրել էր նաև
2019թ.-ին։
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Բարեգործական ծրագրերի իրականացումը գտնվում է Հանրապետության նախագահ
Արմեն Սարգսյանի մշտական ուշադրության կենտրոնում:

2020թ. ծրագրերը հիմնականում վերաբերել են Covid-19 համավարակով և Արցախի
դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված
իրավիճակին և առաջացած խնդիրների լուծմանը:

Ընտրվել են համապատասխան թիրախային խմբերը, այդ թվում՝ հասարակական
կազմակերպություններ, ընտանիքներ, անհատներ, որոնց, Հանրապետության
նախագահի հաձնարարությամբ, նախագահի աշխատակազմը հաշվետու

ժամանակահատվածում ցուցաբերել է անհրաժեշտ ֆինանսական և նյութական
աջակցություն:

16 Covid-19
18 Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմ
19 Այլ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Covid-19
Հաշվի
առնելով
կորոնավիրուսի
համավարակը՝
Հանրապետության
նախագահի
աշխատակազմը
սոցիալական աջակցության նոր մոտեցումներ է որդեգրել:
Հանրապետության
նախագահի
հանձնարարությամբ
առանձնակի ուշադրության կենտրոնում են եղել հատկապես
սահմանամերձ և հեռավոր բնակավայրերի, ինչպես նաև
1988թ. երկրաշարժից տուժած սոցիալապես ամենախոցելի
և կարիքավոր խմբերը:
Շահառուներն ընտրվել են՝ հաշվի առնելով Հանրապետության
նախագահի մարզային այցերի ժամանակ քաղաքացիների
հետ
շփումների ընթացքում ձեռք բերված, ինչպես
նաև
նախագահի
աշխատակազմի
ստացած
մյուս
տեղեկությունները, հանրապետության նախագահին ուղղված
նամակները և դրանց վերլուծությունը։
Աջակցության ծրագրերն իրականացվել են մի քանի փուլերով:
Առաջին փուլն ընդհանուր առմամբ ընդգրկել է շուրջ
200 շահառու սոցիալական տարբեր խմբերից: Այս փուլում
առաջնային էին հեռավար կրթությանը մասնակցելու
հնարավորություն չունեցող, հատկապես՝ սահմանամերձ
համայնքների և սոցիալապես ավելի խոցելի խավերի
երեխաները, բազմազավակ ընտանիքներն ու տարեցները:

աշխատանքային այցերից մեկի ժամանակ:
Տավուշի մարզի շահառուները եղել սահմանամերձ մի
շարք համայնքներում բնակվող, զոհված կամ կարիքավոր
զինծառայողների երեխաները, որոնք 2019թ. դեկտեմբերին
հյուրընկալվել
էին
հանրապետության
նախագահի
նստավայրում:
Աջակցության ծրագրերում ընդգրկված են եղել նաև 6-14
երեխա երեխա ունեցող մի խումբ բազմազավակ ընտանիքներ
Երևանից, ինչպես նաև Արարատի, Արմավիրի, Սյունիքի,
Տավուշի, Կոտայքի մարզերից:
Շահառուներին հատկացվել են առաջին անհրաժեշտության
պարագաներ, գրենական պիտույքներ և սնունդ:
Հեռավար կրթությունը հասանելի դարձնելու նպատակով
Տավուշի
մարզի
սահմանամերձ
Չինարի,
Ներքին
Կարմիրաղբյուր, Մովսես, Չորաթան, Այգեպար համայնքների
զոհված կամ կարիքավոր զինծառայողների ընտանիքների
երեխաներին տրամադրվել են համակարգիչներ։
Համակարգիչներ են տրամադրվել նաև «Շիրակ կենտրոն»
հասարակական
կազմակերպության
5
սաների
և
բազմազավակ 7 ընտանիքների:

Աջակցություն է տրամադրվել Շիրակի և Տավուշի՝
սոցիալապես
անապահով,
Շիրակի
մարզում՝
նաև
տնակներում բնակվող ընտանիքների երեխաներին:
Շիրակի մարզում շահառուներ են դարձել «Շիրակ կենտրոն»
հասարակական
կազմակերպության
«Շալե
Գյումրի»
կենտրոնի սաները, որոնց հետ նախագահ Արմեն Սարգսյանն
անձամբ հանդիպել էր մարզկենտրոն Գյումրի կատարած
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը կորոնավիրուսի համավարակի
ընթացքում շարունակելով սոցիալական աջակցության ծրագրերը՝ ուշադրության
կենտրոնում է պահել հատկապես տարեցներին և սահմանամերձ համայնքների
ընտանիքներին: Նախագահի աշխատակազմը պաշտպանիչ բժշկական դիմակներ է
հատկացրել Երևանում և Շիրակի մարզում՝ Գյումրի և Ախուրյան բնակավայրերում,
ինչպես

նաև

Կոտայքի

մարզում՝

Աբովյանում

գործող

տարեցների

խնամքի

հաստատություններին, «Առաքելություն Հայաստան» կազմակերպության՝ Երևանում
և մարզերում գործող տարեցների խնամքի 21 կենտրոնների: Մոտ 2500 շահառուների
հատկացվել է շուրջ 5000 դիմակ:
Աջակցություն (դիմակներ, քաղցրավենիք, գրքեր) է տրամադրվել նաև «Մարի
Իզմիրլյան» մանկատանը:
Մարզերում

հեռավար

կրթությանն

աջակցելու

նպատակով

Հանրապետության

նախագահի աշխատակազմը, Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ
և հանձնարարությամբ, շարունակել է համակարգչային տեխնիկա տրամադրել
սահմանամերձ համայնքների դպրոցականներին: Այս անգամ պլանշետներ, ինչպես
նաև սննդի փաթեթներ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ են ստացել Տավուշի
մարզի սահմանամերձ Ոսկեվան, Կոթի, Դովեղ գյուղերի մի շարք ընտանիքներ:
Նույն մարզի Բերքաբեր գյուղում նախագահի աշխատակազմի «Հայրենիքի պաշտպան»
նախաձեռնության ներկայացուցիչներն այցելել են Խուդավերդյանների ընտանիքին,
որոնց տունը վնասվել էր ադրբեջանական կրակահերթերից: Նրանք նվերներ են հանձնել
ընտանիքի փոքրիկներին և փոխանցել նախագահ Արմեն Սարգսյանի խոսքը, որ նրանց
խնդիրները Հանրապետության նախագահի ուշադրության կենտրոնում են:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/05/25/President-Armen-Sarkissians-present/

Ξ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմ

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմն աջակցություն է ցուցաբերել
նաև Արցախի Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված
ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ժամանակավորապես Հայաստանում
ապաստանած արցախցի ընտանիքներին:
Մասնավորապես սնունդ է մատակարարվել ավելի քան 80 արցախցիների / արցախցի
ընտանիքների: Արցախցի երեխաների համար Հանրապետության նախագահի
նստավայրում կազմակերպվել է միջոցառում, նրանց փոխանցվել են նվերներ:
Առաջինն արձագանքելով ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով իրենց
բնակավայրերից տեղահանված և կացարանից ու ունեցվածքից զրկված
հադրութցիների խնդիրներին՝ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը,
նախագահի հանձնարարությամբ, հանդիպում-քննարկումներ է անցկացրել
հադրութցիների ներկայացուցիչների հետ, որոնց արդյունքում որոշվել է առաջնային
լուծում տալ անօթևան մնացածների խնդիրներին, միաժամանակ, շարունակելով
ջանքերը մյուս հարցերի լուծման ուղղությամբ:
Հադրութից տեղահանված ավելի քան 170 մարդու կեցության և սննդի հարցերի
լուծման նպատակով Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի, «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի և «Երևան, իմ սեր» հիմնադրամի աջակցությամբ
տրամադրվել է աջակցություն:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Այլ
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի

Սարգսյանների նվիրատվությամբ դպրոցին

բարեգործական ծրագրերի շրջանակում սոցիալական

հատկացվել են գույք (սեղաններ, աթոռներ,

աջակցություն է տրամադրվել 2020թ. հուլիսի 13-

պահարաններ), ինչպես նաև համակարգչային

ին տեղացած հորդառատ անձրևի ու կարկուտի

տեխնիկա:

հետևանքներից տուժած մի շարք ընտանիքների:
***
Այդ ընտանիքներին, Հանրապետության նախագահի

Ամանորին ընդառաջ՝ առանձին ուշադրության

հանձնարարությամբ, նախագահի աշխատակազմի

և աջակցության են արժանացել ՀՀ մի շարք

կողմից տրամադրվել է աջակցություն,

սահմանամերձ համայնքների երեխաները:

մասնավորապես, նրանց է նվիրաբերվել կենցաղային

Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար և Սյունիքի

տեխնիկա:

մարզի Տեղ խոշորացված համայնքների մեջ մտնող
տասնյակից ավելի գյուղերի երեխաներին են

***

տրամադրվել ամանորյա նվեր-փաթեթներ:

Աջակցություն է ցուցաբերվել նաև Տավուշի մարզի
սահմանամերձ Չինարի, Մովսես և Այգեպար

***

համայնքներին՝ դպրոցական գույքի, համակարգչային

Աջակցություն է տրամադրվել նաև մի շարք

տեխնիկայի և սննդի փաթեթների տեսքով:

մշակութային գործիչների և արվեստագետների,
քաղաքացիների և կազմակերպությունների՝

Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում ադրբեջանական

մասնավորապես արձագանքելով նրանց անձնական

կրակահերթերի հետևանքով զգալիորեն տուժել է

դիմումներին և կատարելով համապատասխան

դպրոցի շենքը, վնասվել նաև գույքը: Նախագահ

ուսումնասիրություններ:

Արմեն Սարգսյանի որդիների՝ Հայկ և Վարդան
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ
ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

21 Այցեր Արցախի հանրապետություն

26 Այցեր Շիրակի մարզ

32 Այց ՊՆ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ

33 Այց Տավուշի մարզ

34 Այց Արագածոտնի մարզ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

21.03.2020թ.

ԱՅՑԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն
աշխատանքային այցով ժամանել է Արցախի Հանրապետություն։
Նախագահը նշել է, որ թեև իր այցը որևէ կապ չունի Արցախում
կայանալիք ընտրությունների հետ, այնուամենայնիվ, հետաքրքրված է,
թե ինչպես է ընթանում քարոզարշավը, ինչպիսի նախապատրաստական
աշխատանքներ են կատարված։ Արցախի նախագահի հետ Հայաստանի
նախագահը պատրաստվում է զրուցել նաև այդ թեմայի շուրջ։
Նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև կորոնավիրուսի վարակին,
նշելով, որ Արցախը պետք է հաղթի նաև այս գլոբալ արհավիրքին։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/21/President-Armen-Sarkissian-visited-Artsakh/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն Ստեփանակերտում հանդիպում է
ունեցել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/21/President-Armen-Sarkissian-met-with-Bako-Sahakyan/

Հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները մտքեր են փոխանակել
այդ օրերի ամենահրատապ խնդրի՝ նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածման
հետևանքով ստեղծված իրավիճակի, վարակի կանխարգելման և հաղթահարման
ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների վերաբերյալ։ Կորոնավիրուսի
տարածումը կանխարգելելու առումով շատ էական է համարվել խնդրի լրջության
հասարակական և անհատական գիտակցումը, յուրաքանչյուրի զգոնությունն ու
պատասխանատվությունն, ինչպես նաև կարևորվել է համագործակցությունը
միջազգային գործընկերների հետ։
Նախագահներ Արմեն Սարգսյանը և Բակո Սահակյանն անդրադարձել են
Հայաստանի և Արցախի համագործակցությանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։
Նախագահ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Բակո Սահակյանի մեծ ներդրումն
արցախյան ազատագրական պայքարում, ինչպես նաև Արցախի պետականության
կայացման, պետական կառավարման և ժողովրդավարական ինստիտուտների
ձևավորման ու ամրապնդման գործում:

Գանձասարի վանական համալիր
Արցախի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Գանձասարի վանական համալիր։ Հայ
Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգև արքեպիսկոպոս
Մարտիրոսյանի ուղեկցությամբ նախագահը շրջել է հնագույն վանական
համալիրում, մոմ վառել և աղոթք հնչեցրել։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/21/President-Armen-Sarkissian-visited-Gandzasar/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

10.07.2020թ.

ԱՅՑԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային
այցով ժամանել է Արցախ: Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Հայաստանի
նախագահի հանդիպումը Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ
Հարությունյանի հետ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/10/President-Armen-Sarkissian-met-with-Araik-Harutyunian/

Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել և հաջողություններ է մաղթել Արայիկ
Հարությունյանին՝ վստահություն հայտնելով, որ նա իր փորձով ու գիտելիքներով
հաջողությամբ կշարունակի ծառայել հայրենիքին:
Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Արցախի Հանրապետության հզորացման
և զարգացմանն ուղղված ընթացիկ և հեռանկարային մի շարք ծրագրերի:

Ընդլայնված հանդիպում
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Արցախի
Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի՝ Ստեփանակերտում տեղի
ունեցած առանձնազրույցին հաջորդել է ընդլայնված հանդիպումը, որին մասնակցել
են Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը,
պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, արտաքին գործերի նախարար
Մասիս Մայիլյանը, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը,
պաշտոնատար այլ անձինք:
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Հայաստանի և Արցախի փոխգործակցությանն,
Արցախի զարգացմանն ուղղված ծրագրերին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/10/President-Armen-Sarkissian-visited-Artsakh/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Լրագրողների հետ զրույց
Ստեփանակերտում ունեցած հանդիպումներից հետո Նախագահ Արմեն Սարգսյանը
զրուցել է լրագրողների հետ: Զրույցում Նախագահը նշել է, որ նախագահական և
խորհրդարանական ընտրություններից հետո առաջին անգամ է այցելում Արցախ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/10/President-Armen-Sarkissians-interview/

Նախագահ Սարգսյանը Ստեփանակերտում ունեցած հանդիպումները շատ
օգտակար է համարել՝ նշելով, որ քննարկումների առանցքում միասնականության
գաղափարն էր:

Գանձասարի վանական համալիր
Արցախի Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն Հայ Առաքելական
եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի
ուղեկցությամբ այցելել է Գանձասարի վանական համալիր։ Նախագահը շրջել է
միջնադարյան վանական համալիրում, մոմ վառել և աղոթք հնչեցրել։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/10/President-Armen-Sarkissian-visited-Gandzasar/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը խոսելով Արցախի զարգացման
հեռանկարների մասին՝ քանիցս շեշտել է հատկապես ժողովրդագրական խնդիրը,
նշելով, որ այն որպես կարևոր գործոն հիմք է հանդիսանում անվտանգության,
քաղաքական, տնտեսական և բազմաթիվ այլ խնդիրների լուծման համար։
Նախագահի խոսքով՝ Արցախն ունի ավելի քան բավարար ռեսուրսներ՝ զգալիորեն
մեծացնելու իր մարդկային կապիտալն ու ավելի զարգանալու։

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/10/President-Armen-Sarkissian-in-Artsakh-/

Արցախի Հանրապետություն աշխատանքային այցի ընթացքում նախագահ
Սարգսյանը կրկին կարևորել է ժողովրդագրական խնդիրը՝ ասելով, որ Արցախը
պետություն է, որը կարող է 2-3 անգամ ավելի շատ բնակչություն ունենալ,
հետևաբար՝ նաև մի քանի անգամ ավելի մեծ տնտեսություն։ Որպես գործնական
քայլ՝ նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ իր անձնական միջոցներով
կօժանդակի Ստեփանակերտի ծննդատան վերազինմանը։

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Բակո Սահակյանի հետ
Աշխատանքային այցով Արցախի Հանրապետությունում գտնվող՝ Հայաստանի
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Արցախի նախկին
նախագահ Բակո Սահակյանի հետ:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/10/President-Armen-Sarkissian-met-with-Bako-Sahakyan/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

06.07.2020թ.

Հայաստանի պետական սահման
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Հայաստանի
պետական սահման, եղել Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի ջոկատում, որը,
համաձայն 1992թ. սեպտեմբերի 30-ի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջպետական
համաձայնագրի, իրականացնում է Թուրքիայի և Իրանի հետ Հայաստանի
Հանրապետության պետական սահմանի հսկողությունը:
Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության
սահմանապահ վարչության պետ, գեներալ-լեյտենանտ Ռոման Գոլուբիցկին զեկուցել
է սահմանին տիրող իրավիճակի, սահմանապահների օպերատիվ-ծառայողական
գործունեության, սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների և հայ գործընկերների հետ
սերտ համագործակցության մասին:
Նախագահ Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ եղել է նաև Նոր Շեն
(Խարկով) գյուղում, որտեղից երևում են հայոց հինավուրց Անի մայրաքաղաքի
ավերակները: Նրանք զրուցել են գյուղի միակ բնակչի՝ Վահանդուխտ տատի հետ:
ընտանիքների համար ձեռք է բերվել կենցաղային տեխնիկա, որը շուտով կհանձնվի
հասցեատերերին:
Նախագահ Սարգսյանը մարզային և քաղաքային իշխանություններին հորդորել է
ավելի պատրաստված լինել, ենթակառուցվածքները վերանորոգելիս կամ նորը
կառուցելիս հաշվի առնել նաև նման տարերքների հավանականությունը.
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/06/President-Armen-Sarkissian-visited-border/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

24.07.2020թ.

Գյումրի
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն կարճատև աշխատանքային
այցով եղել է Գյումրիում՝ ծանոթանալու հուլիսի 13-ին տեղացած հորդառատ անձրևի
ու կարկուտի հետևանքներին և քննարկելու առաջացած խնդիրներն ու դրանք
լուծելու հնարավորությունները։
Գյումրիի Երևանյան խճուղու սկզբնամասում գտնվող կամրջի մոտ Շիրակի
մարզային փրկարարական վարչության պետ տեղակալ Կարեն Եղշաջյանը
Հանրապետության նախագահին ներկայացրել է իրավիճակը:
Այնուհետև նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է բնական աղետից տուժած
ընտանիքների հետ, անմիջապես տուժածներից տեղեկացել նրանց կրած վնասների
մասին:
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանի, Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի
թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տ. Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի, Գյումրիի
քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպմանը Հանրապետության
նախագահին տեղեկություններ են հաղորդվել հորդառատ անձրևի և ուժեղ
կարկուտի հետևանքով առաջացած՝ քաղաքացիների խնդիրների և դրանց լուծման
ուղղությամբ ձեռնարկված և ձեռնարկվող միջոցառումների մասին: Նախագահը
հետաքրքրվել է տուժած ընտանիքների վիճակով։
Հանրապետության նախագահն ասել է, որ իր հանձնարարությամբ նախագահի
աշխատակազմի կողմից արդեն իսկ ծրագրվել են և ընթացքի մեջ են տուժած
ընտանիքներին աջակցության որոշակի ծրագրեր: Մասնավորապես, այդ
ընտանիքների համար ձեռք է բերվել կենցաղային տեխնիկա, որը շուտով կհանձնվի
հասցեատերերին:
Նախագահ Սարգսյանը մարզային և քաղաքային իշխանություններին հորդորել
է ավելի պատրաստված լինել, ենթակառուցվածքները վերանորոգելիս կամ նորը
կառուցելիս հաշվի առնել նաև նման տարերքների հավանականությունը.
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Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնք
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Շիրակի մարզի
Մարմաշեն համայնքում բնակվող Էլբակյանների ընտանիքին։ Նրանց
որդին՝ հայկական զինված ուժերի կապիտան Սոս Էլբակյանն, զոհվել էր հայադրբեջանական պետական սահմանի հյուսիս-արևելյան՝ Տավուշի հատվածում՝
Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների հետևանքով։
Նախագահ Սարգսյանն իր խորին ցավակցությունն է հայտնել կապիտան
Էլբակյանի ծնողներին, նշել, որ նրանց որդին իր երիտասարդ կյանքն է զոհաբերել՝
անձնվիրաբար պաշտպանելով հայրենիքի սահմանը և բոլորիս խաղաղությունն ու
անվտանգությունը։
Հանրապետության նախագահը նաև երախտագիտություն է հայտնել կապիտան
Սոս Էլբակյանի ծնողներին՝ այդպիսի քաջ ու հայրենասեր զավակ դաստիարակելու
համար:
Մարմաշենի վանքում նախագահ Արմեն Սարգսյանը մոմ է վառել կապիտան
Սոս Էլբակյանի և հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր
զինծառայողների հիշատակին։
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Գյումրի

Հանդիպում Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ
Տ. Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի հետ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային այց է կատարել
Գյումրի:
Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդարանում նախագահ
Սարգսյանը հանդիպել է թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Միքայել արքեպիսկոպոս
Աջապահյանի հետ:
Հանրապետության նախագահը և Շիրակի թեմի առաջնորդն անդրադարձել են
պատերազմի ընթացքում մեր կրած ցավալի կորուստներին և երկրում ստեղծված
ճգնաժամային իրավիճակին՝ համակարծիք լինելով, որ, որպես ժողովուրդ և
պետություն, մենք այլ ընտրություն չունենք, քան միասնական ուժերով ոտքի
կանգնելը:
Նշելով, որ իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր՝ զրուցակիցներն իրենց
մտահոգությունն ու անհանգստությունն են հայտնել երկրի առջև ծառացած
լրջագույն ու բազմաբնույթ մարտահրավերների ու խնդիրների առնչությամբ,
անդրադարձել դրանց հաղթահարման ուղիներին:
Նրանք հատկապես կարևորել են պետության սահմանների ու սահմանամերձ
համայնքների անվտանգությունն ու պաշտպանությունը, գերիների, պատանդների
վերադարձի և անհայտ կորածների հայտնաբերման հետ կապված խնդիրների
լուծումը:
Հանրապետության նախագահը Շիրակի թեմի առաջնորդի ուղեկցությամբ այցելել է
Գյումրիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի։
Նախագահ Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել նաև Շիրակի մարզպետ Տիգրան
Պետրոսյանի և Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ:
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Հանդիպում պատերազմին մասնակցած շիրակցի մի խումբ ժամկետային
և պայմանագրային զինծառայողների ու կամավորականների հետ
Գյումրի աշխատանքային այցի շրջանակում նախագահ Արմեն Սարգսյանն Շիրակի
թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնում հանդիպել է պատերազմին մասնակցած
շիրակցի մի խումբ ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողների ու
կամավորականների հետ:
Հանդիպմանը մասնակցել է Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը:
Շնորհակալություն հայտնելով հայրենիքը պաշտպանելու և անձնուրաց
ծառայության համար՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ պատերազմում մեր
զինվորը չի պարտվել, մեր ժողովուրդը չի պարտվել:
Նախագահը նշել է, որ պետության պարտավորությունն ու բոլորիս պարտքն է
հոգ տանել պատերազմում զոհված հերոսների ընտանիքների, ինչպես նաև
վիրավորված և հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների ու կամավորների
մասին։ Արմեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ Հանրապետության նախագահի
աշխատակազմը պատրաստակամ է հնարավորինս աջակցել նրանց խնդիրների
լուծմանը:
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Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գյումրիում
հանդիպել է հասարակայնության ներկայացուցիչների հետ
Շուրջ երկու ժամ տևած զրուցի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը և հանդիպման
ավելի քան երկու տասնյակ մասնակիցները՝ գիտության, կրթության, մշակույթի,
իրավական, գործարար, հասարակական ոլորտների ներկայացուցիչներ, մտքեր
են փոխանակել երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ներկայացրել
իրենց մտահոգությունները և տեսակետները, անդրադարձել առկա ճգնաժամը
հանգուցալուծելու ուղիներին:
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https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/25/President-Armen-Sarkissian-visited-Gyumri-/

Խոսելով երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին՝ Հանրապետության նախագահն
ասել է, որ խորը փոսի մեջ ենք, որը կարող է ավելի խորանալ։

Հանդիպում հասարակայնության ներկայացուցիչների հետ
Գյումրի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է հասարակայնության ներկայացուցիչների
հետ և քննարկել երկրում ստեղծված իրավիճակը:
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ հանդիպել է վարչապետին, նաև
ընդդիմախոսներին, շարունակելու է հանդիպել և փորձելու է բոլորին բերել մի
սեղանի շուրջ։
Հանդիպման մասնակիցներն իրենց տարաբնույթ հարցերն են ուղղել
Հանրապետության նախագահին։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/28/President-Armen-Sarkissian-in-Gyumri-/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

18.07.2020թ.

ՊՆ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական
զինվորական հոսպիտալ, որտեղ բուժում են ստանում հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում
մարտական ծառայություն իրականացնելիս ադրբեջանական զինուժի կիրառած զենքերից տարբեր աստիճանի
վիրավորում ստացած մի խումբ զինծառայողներ:
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի, ՀՀ զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ
Սահակ Օհանյանի ուղեկցությամբ նախագահը տեսակցել է զինծառայողներին, հետաքրքրվել նրանց առողջությամբ,
բուժումով և շուտափույթ կազդուրում մաղթել:
Բուժանձնակազմի ներկայացուցիչները ներկայացրել են զինծառայողների առողջական վիճակն ու ապաքինման ընթացքը:
Արմեն Սարգսյանը զրուցել է զինծառայողների ու հոսպիտալում գտնվող նրանց ծնողների հետ: Նախագահն ասել է, որ մեր
ժողովուրդը հպարտանում է իր բանակով, նրա խիզախ զինվորով, սպայով ու գեներալով և համոզված է, որ նրանց շնորհիվ
թշնամու ցանկացած ոտնձգության փորձ դատապարտված է ձախողման։

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/18/President-Armen-Sarkissian-visited-hospital/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

07.08.2020թ.

ԱՅՑ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ
Տավուշի մարզ աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մի խումբ զինծառայողների բարեխիղճ ծառայության, հայրենասիրության ու նվիրումի, բարձր պատասխանատվության և պրոֆեսիոնալիզմի
համար պարգևատրել է Հանրապետության նախագահի անվանական ժամացույցներով՝ մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ
նրանք են մեր այսօրվա հերոսները:
Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ մեր ժողովուրդը հպարտանում է իր բանակով, նրա խիզախ զինվորով, սպայով ու
գեներալով և համոզված է, որ նրանց շնորհիվ թշնամու ցանկացած ոտնձգության փորձ դատապարտված է ձախողման։
Նախագահը նշել է, որ պատմության իրական և իսկական կերտողները մեր զինծառայողներն են, որոնց բոլորս պարտական
ենք խաղաղության և մեր անվտանգության համար։
Առավել մանրամասն այստեղ՝

Այց Բերդ քաղաք

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/08/07/President-Armen-Sarkissian-in-Tavush/

Տավուշի մարզ աշխատանքային այցի շրջանակում նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Բերդ քաղաք: Սահմանամերձ
այս քաղաքում Հանրապետության նախագահն այցելել է շինարարական ձեռնոցների արտադրությամբ զբաղվող «Տավուշ
տեքստիլ» ընկերության Բերդի արտադրամաս:
2020թ. հուլիս ամսին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունների ժամանակ կրակոցներ էին
արձակվել նաև այս գործարանի ուղղությամբ:
Շինարարական ձեռնոցների արտադրությամբ զբաղվող այս ընկերությունը, կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված, զբաղված է նաև բժշկական դիմակների արտադրությամբ: Նախագահ Սարգսյանը շրջել է արտադրամասում, զրուցել
աշխատակիցների հետ, ծանոթացել արտադրության ընթացքին ու ծավալներին:
Ընկերության ղեկավարները ներկայացրել են ձեռնոցների արտադրության ամբողջական ընթացքը, նշել, որ դրանց հիմնական խմբաքանակը արտահանվում է ԵԱՏՄ երկրներ: Նրանք ներկայացրել են նաև արտադրամասերի և արտադրության
ծավալների ընդլայնման ուղղությամբ ծրագրերն ու աշխատանքները, նշել, որ շուտով սահմանամերձ ևս մեկ գյուղում՝
Պառավաքարում, իր գործունեությունը կսկսի «Տավուշ տեքստիլ» ՍՊԸ-ի նոր արտադրամասը:
Առավել մանրամասն այստեղ՝

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

33

https://www.president.am/hy/press-release/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

22.08.2020թ.

ԱՅՑ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ
այցելել է Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի։
Նախագահ Սարգսյանի աջակցությամբ վերականգնվել է եկեղեցու «Փառք հայ գրի և
դպրության» որմնանկարը: Որմնանկարը վերականգնելուն օժանդակելու խնդրանքով
դեռևս 2019թ. Հանրապետության նախագահին էր դիմել Հայ առաքելական եկեղեցու
Արագածոտնի թեմը: Քսաներորդ դարի հայկական մոնումենտալ արվեստի լավագույն
ստեղծագործություններից մեկը համարվող եռապատկեր հորինվածքով որմնանկարը
1964–1966 թթ., հեղինակել են նկարիչներ Հովհաննես Մինասյանը և Հենրիկ Մամյանը։
Տարիների ընթացքում խոնավության հետևանքով այն զգալիորեն վնասվել էր, որոշ
հատվածներում ներկաշերտը փոշիացել էր և թափվել, փոշու շերտը մգեցրել և
խամրեցրել էր որմնանկարների գույները:
Վերականգնողական աշխատանքներն իրականացրած Որմնանկարների
վերականգնման գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արժանիկ Հովհաննիսյանը
ներկայացնելով վերականգնված աշխատանքները՝ նշել է, որ «Փառք հայ գրի և
դպրության» որմնանկարը 20-րդ դարի հայկական որմնանկարչության լավագույն
նմուշներից մեկն է:
Հայ առաքելական եկեղեցու Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մկրտիչ
եպիսկոպոս Պռոշյանը և Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր
Վիգեն քահանա Մանուկյանը շնորհակալություն են հայտնել նախագահ Սարգսյանին՝
արվեստի այս գոհարը փրկելու հանձնառության և գործն ավարտին հասցնելու համար:
Որմնանկարի հեղինակների ժառանգները՝ Մարտին Մինասյանը և Լուսին Մամյանը,
շնորհակալություն հայտնելով նախագահ Արմեն Սարգսյանին նշել են, որ մեծ
ոգևորությամբ են հետևել աշխատանքների ընթացքին:
Օշականի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին կառուցվել է 19-րդ դարում՝ Մեսրոպ Մաշտոցի
դամբարանի վրա:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/08/22/President-Armen-Sarkissian-visited-Oshakan/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԱՐՑԱԽ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

«Արմենիա Վայն» ընկերության գործարան
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Արագածոտնի
մարզի Սասունիկ համայնքում գտնվող «Արմենիա Վայն» ընկերության
գործարան: Նախագահ Սարգսյանը շրջել է գործարանի արտադրամասերում,
զրուցել աշխատակիցների հետ, ծանոթացել ընկերության արտադրական
հզորություններին, իրականացված ներդրումներին, գործարանի զարգացման
հեռանկարային ծրագրերին, ինչպես նաև ընթացիկ իրավիճակով
պայմանավորված խնդիրներին:
Ընկերության համահիմնադիրն ասել է, որ ձգտում են զարգացնել հայկական
գինեգործական հարուստ մշակույթն ու ավանդույթները, հայկական գինին
մրցունակ դարձնել միջազգային շուկայում, և, նկատի առնելով նախագահ
Սարգսյանի կենսափորձն ու գիտելիքները, այդ առումով իրենց համար հետաքրքիր
կլիներ ծանոթանալ նրա կարծիքին ոլորտի զարգացման, արտահանման
շուկաների ընդլայնման, աշխարհում հայկական գինին ավելի ճանաչելի դարձնելու
մասին:
Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ նման ընկերությունների
հաջողությունը մեր երկրի հաջողությունն է, և խոստացել է իր
հնարավորությունների շրջանակում նպաստել ոլորտի առաջընթացին:
Ի պատիվ նախագահ Արմեն Սարգսյանի, գործարանում տեղադրվել է կոնյակի
անվանական տակառ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

35

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/08/22/President-Armen-Sarkissian-visited-Armenia-Wine/

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ԵՎ
ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ԱՅՑԵՐ

37 Հյուրընկալած

42 Արտերկրյա
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ԵՎ ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ԱՅՑԵՐ

ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՀԱՇԻՄՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐ ՆՈՐԻՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԲԴԱԼԼԱՀ ԵՐԿՐՈՐԴ ԻԲՆ ԱԼ-ՀՈՒՍԵՅՆ ԱԼ-ՀԱՇԻՄԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

. 38 Դիմավորում օդանավակայանում
. 39 Դիմավորման պաշտոնական արարողությունը Հանրապետության
նախագահի նստավայրում
. 40 Ուղերձ «Կրոնը և հանդուրժողականությունը» թեմայով
. 41 Հանդիպում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ԵՎ ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ԱՅՑԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՀԱՇԻՄՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐ ՆՈՐԻՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԲԴԱԼԼԱՀ ԵՐԿՐՈՐԴ ԻԲՆ ԱԼ-ՀՈՒՍԵՅՆ ԱԼ-ՀԱՇԻՄԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
10 - 11.02.2020թ.

Դիմավորում օդանավակայանում
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով 2020թ, փետրվարի
10-11-ը պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Հորդանանի Հաշիմյան
Թագավորության թագավոր Աբդալլահ Երկրորդ Իբն Ալ Հուսեյն Ալ Հաշիմին:
Թագավոր Աբդալլահ Երկրորդի գլխավորած պատվիրակության կազմում եղել
են նրա եղբայր, արքայազն Ալի բին Ալ Հուսեյնը, թագավորի կրոնական ու
մշակութային հարցերով խորհրդական և անձնական պատվիրակ արքայազն Ղազի
բին Մոհամմեդը, Հորդանանի արտաքին գործերի և արտագաղթյալների հարցերով
նախարար Այման Սաֆադին, թագավորի հաղորդակցության և համակարգման
հարցերով խորհրդական Բիշեր Ալ Խասավնեհը, արդյունաբերության, առևտրի և
մատակարարումների նախարար Տարեկ Համմուրին:
Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանում բարձրաստիճան հյուրին
դիմավորել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը և Հորդանանի թագավորը հանդիպել էին 2019թ.
ապրիլին Հայաստանի նախագահի՝ Հորդանան աշխատանքային այցի ժամանակ,
որի ընթացքում էլ Հայաստանի նախագահը հրավիրել էր նրան այցելել Հայաստան։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ԵՎ ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ԱՅՑԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՀԱՇԻՄՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐ ՆՈՐԻՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԲԴԱԼԼԱՀ ԵՐԿՐՈՐԴ ԻԲՆ ԱԼ-ՀՈՒՍԵՅՆ ԱԼ-ՀԱՇԻՄԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
11.02.2020թ.

Դիմավորման պաշտոնական արարողությունը
Հանրապետության նախագահի նստավայրում
Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել Հորդանանի
թագավոր Աբդալլահ Երկրորդ Իբն Ալ Հուսեյն Ալ Հաշիմիի դիմավորման
պաշտոնական արարողությունը:
Զինվորական նվագախմբի կատարմամբ հնչել են Հորդանանի Հաշիմյան
Թագավորության և Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգերը:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը և թագավոր Աբդալլահ Երկրորդը պատվո
պահակախմբի հրամանատարի ուղեկցությամբ կատարել են զինվորական
նվագախմբի և պատվո պահակախմբի ստուգայց։ Նախագահն ու
թագավորը միմյանց են ներկայացրել երկու երկրների պաշտոնական
պատվիրակություններին և ընդունել են պատվո պահակախմբի քայլերթը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ԵՎ ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ԱՅՑԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՀԱՇԻՄՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐ ՆՈՐԻՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԲԴԱԼԼԱՀ ԵՐԿՐՈՐԴ ԻԲՆ ԱԼ-ՀՈՒՍԵՅՆ ԱԼ-ՀԱՇԻՄԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

11.02.2020թ.

Ուղերձ «Կրոնը և հանդուրժողականությունը»
թեմայով
Աբդալլահ Երկրորդը նախագահական նստավայրում երկու երկրների
պաշտոնական պատվիրակությունների, տեղացի և օտարերկրյա դիվանագետների,
միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների, արևելագետ-գիտնականների
ներկայությամբ ուղերձ է հղել «Կրոնը և հանդուրժողականությունը» թեմայով:
Մինչ այդ նախագահ Սարգսյանն իր խոսքում պատմական համարելով Նորին
Մեծության այցը Հայաստան, որպես հայ՝ իր երախտիքի խոսքն է հղել Հորդանանի
ժողովրդին և թագավորի ընտանիքին՝ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած
հայերին ապաստան տալու նրա նախապապի արված կոչի համար:
Նորին Մեծություն Աբդալլահ Երկրորդը հորդանանյան պատվիրակության անունից
իր խորին երախտիքն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար և ընդգծել երկու
երկրների միջև առկա համագործակցության մեծ ներուժը:
Աբդալլահ Երկրորդն ասել է, որ Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորությունը
նախապատրաստվում է իր առաջին 100-ամյակը նշելուն: «Մենք հպարտորեն ենք
հետահայաց նայում ծագումով հայ հորդանանցիներին, որոնք իրենց ներդրումն են
ունեցել մեր հայրենիքի առաջընթացի և բարգավաճման համար,-նշել է նա:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/11/President-Armen-Sarkissianand-Abdullah-II-had-a-speach/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ԵՎ ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ԱՅՑԵՐ

ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՀԱՇԻՄՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐ ՆՈՐԻՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԲԴԱԼԼԱՀ ԵՐԿՐՈՐԴ ԻԲՆ ԱԼ-ՀՈՒՍԵՅՆ ԱԼ-ՀԱՇԻՄԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
11.02.2020թ.

Հանդիպում Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հետ
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում
կայացել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Հորդանանի
Հաշիմյան Թագավորության թագավոր, Նորին Մեծություն
Աբդալլահ Երկրորդ Իբն Ալ Հուսեյն Ալ Հաշիմիի հանդիպումը:

Սարգսյանի այցը Հորդանան:
Հանդիպմանը Արմեն Սարգսյանը բարձրացրել է Հայաստանի
քաղաքացիների համար Հորդանան մուտքի արտոնագրային
ռեժիմի վերացման, ինչպես նաև երկու երկրների միջև

Ողջունելով բարձրաստիճան հյուրին՝ նախագահ Սարգսյանը,

կրկնակի

մասնավորապես, ասել է, որ Հորդանանի թագավորի այցը

ստորագրման հարցը:

պատմական է և հույս է հայտնել, որ շատ այլ առիթներ
կլինեն Նորին Մեծությանը հյուրընկալելու Հայաստանում:
Նախագահ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ այն
ներուժը, որին ապագայում կարող են հասնել երկու երկրները,
շատ ավելի մեծ է լինելու, քան կա այժմ:

հարկումը

Զրուցակիցները

նշել

համագործակցության
բարձր

բացառելու

մեծ

տեխնոլոգիաների,

են,

մասին
որ

պայմանագրի
արդյունավետ

հնարավորություններ
կրթության,

կան

գիտության

և

առողջապահության ոլորտներում: Կարևորվել է արդեն իսկ
գործող ուսանողների փոխանակման ծրագրի ընդլայնումը,

Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ Երկրորդն ասել է, որ

ինչպես նաև ուղիղ օդային հաղորդակցության բացումը

երկու երկրներին միավորում են լավ բարեկամությունը,

երկու երկրների մայրաքաղաքների՝ Երևանի և Ամմանի միջև:

պատմությունը: «Մեծ հարգանք ենք տածում ամենահին
քրիստոնյա եկեղեցու նկատմամբ, որը ներկայացված է ոչ
միայն Երուսաղեմում, այլ նաև մեր երկրում: Այն ներկայացնում
է մեր անցյալի մեծ մասը, և ոչ միայն մեր ներկայի, այլև
ապագայի գեղեցիկ մասն է»,-ընդգծել է նա:
Աբդալլահ Երկրորդը ջերմությամբ է հիշել նախագահ Արմեն
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/11/President-Armen-Sarkissian-met-with-Abdullah-II/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ԵՎ ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ԱՅՑԵՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ
43 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
(12-16.01.2020)
58 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Շվեյցարիայի Համադաշնություն (20-22.01.2020)
70 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Իսրայելի Պետություն (22-26.01.2020)
84 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն
(14-16.02.2020)
87 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Բելգիայի Թագավորություն (21-23.10.2020)
91 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի Հանրապետություն (23-26.10.2020)
95 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
(14-15.11.2020)
97 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն
(23-24.11.2020)
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

. 44 Մասնակցություն «Աբու Դաբի կայունության շաբաթ» միջազգային հեղինակավոր ֆորումի բացման
հանդիսավոր արարողությանը

. 45 Հանդիպում Աբու Դաբիի թագաժառանգ, ԱՄԷ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ շեյխ
Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ

. 47 Հանդիպում Ինդոնեզիայի Հանրապետության նախագահ Ջոկո Վիդոդոյի հետ
. 49 Հանդիպում Սերբիայի վարչապետ Անա Բռնաբիչի հետ
. 51 Հանդիպում Ռուանդայի նախագահ Փոլ Կագամեի հետ
. 52 Այլ հանդիպումներ և այցեր
. 57 ԱՄԷ կատարած այցի արդյունքները
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13.01.2021թ.

Մասնակցություն «Աբու Դաբի կայունության շաբաթ»
միջազգային հեղինակավոր ֆորումի բացման
հանդիսավոր արարողությանը
Աշխատանքային այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող՝
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է
«Աբու Դաբի կայունության շաբաթ» միջազգային հեղինակավոր ֆորումի բացման
հանդիսավոր արարողությանը:
Ֆորումի բացման շրջանակում տեղի է ունեցել «Զայեդ կայունության մրցանակ»-ի
շնորհման արարողությանը:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մրցանակ է հանձնել «Ալ Ամալի» դպրոցին: «Ալ
Ամալի»-ն Մարոկկոյի այն սակավաթիվ դպրոցներից է, որը կրթում է ուսանողներին
ամռանը ջրի սակավության խնդիրները հաղթահարելու և գյուղատնտեսության
ուղղություններով: Դպրոցը փորձում է նաև դրական ազդեցություն ապահովել
համայնքի համար՝ իրականացնելով մի քանի ծրագրեր, որոնք ուղղված են շրջակա
միջավայրի, կայունության ոլորտներում իրազեկվածության բարձրացմանը:
Դպրոցի առաջարկած նախագծերից մեկը միտված է մաքուր էներգիայի
կիրառմամբ ջրի ապահովմանը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/01/13/President-Armen-Sarkissian-in-Sustainability-Week-forum-in-Abu-Dhabi/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13.01.2021թ.

Հանդիպում Աբու Դաբիի թագաժառանգ, ԱՄԷ
զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ
շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ
Աշխատանքային այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվելու
ընթացքում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Աբու
Դաբիի թագաժառանգ, ԱՄԷ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ
շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ
Ալ Նահյանին «Աբու Դաբի կայունության շաբաթ» համաժողովին մասնակցելու
հրավերի համար։
Նախագահ Սարգսյանը կարևորել է 2019 թվականի դեկտեմբերին ԱՄԷ իր այցի
ընթացքում վերականգնվող էներգետիկայի առաջատար «Մասդար» ընկերության
և Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի միջև համատեղ
զարգացման մասին համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանում 400 ՄՎտ
ընդհանուր հզորությամբ արևային էներգիայի նախագծեր մշակելու և զարգացնելու
վերաբերյալ, որի համաձայն՝ Հայաստանում կատարվելու են շուրջ 320 մլն ԱՄՆ
դոլարի ներդրումներ: Նշելով, որ Հայաստանն ունի գեղեցիկ բնություն՝ նախագահն
ասել է, որ այս նախագիծը, որը կարևոր քայլ է Հայաստանի էներգետիկ համակարգի
դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ, կնպաստի Հայաստանն ավելի կանաչ
դարձնելուն։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը և թագաժառանգ շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանն
անդրադարձել են հայ-էմիրաթական փոխգործակցության ողջ սպեկտորին: Նրանք
հեռանկարային են համարել փոխգործակցությունը նորարարության, տեղեկատվական և
բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Այս համատեքստում նախագահը ներկայացրել է
Հայաստանում տեխնոլոգիաների ու գիտության զարգացմանն ուղղված ՝ATOM (Advanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնությունը և նշել, որ բազմաբաղադրիչ այս
ծրագրով, մասնավորապես, նախատեսվում է ունենալ երեխաների համար նախատեսված՝
Հայաստանում առաջին արհեստական բանականության «Դիսնեյ լենդը», ինչպես նաև
տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում միջազգային խոշոր տեխնոլոգիական
ընկերություններին բերել Հայաստան՝ մեր երկիրը դարձնելով արհեստական բանականության
և մաթեմատիկական մոդելավորման ոլորտում առաջատար կենտրոններից մեկը: «Ուրախ
կլինենք այս ծրագրի շրջանակում համագործակցել նաև էմիրաթական ընկերությունների
հետ»,- ընդգծել է Հայաստանի նախագահը:
Զրուցակիցները նշել են նաև սննդի անվտանգության, գյուղատնտեսության ոլորտներում
շահավետ համագործակցության մեծ ներուժը, մտքեր փոխանակել միջուկային
էներգետիկայի, միջուկային վառելիքի և միջուկային թափոնների կառավարման խնդիրների
վերաբերյալ։
Փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտների թվում նշվել է նաև
զբոսաշրջությունը: Նախագահ Սարգսյանը զբոսաշրջության, գործարար կապերի
ակտիվացման տեսակետից կարևորել է Աբու Դաբիի և Երևանի միջև ուղիղ օդային կապի
հաստատումը։ Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանը հանձնարարել է համապատասխան
կառույցի ղեկավարին՝ քննարկել և կոնկրետ լուծում տալ հարցին:
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Հանդիպում Ինդոնեզիայի Հանրապետության
նախագահ Ջոկո Վիդոդոյի հետ
Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է նաև Ինդոնեզիայի Հանրապետության նախագահ Ջոկո Վիդոդոյի հետ։
Բարձր գնահատելով Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպումը՝ Ինդոնեզիայի նախագահն անդրադարձել է հայինդոնեզական պատմական առնչություններին՝ մասնավորապես հիշատակելով Սարգիս ընտանիքի մասին:
Կարևորելով ավանդույթների շարունակումը՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ իր նպատակն է քաջալերել երկու
երկրների փոխգործակցության ընդլայնումը, առկա ներուժի ու հնարավորությունների լիարժեք օգտագործումը:
Նշելով, որ հայերը գլոբալ և սերտորեն փոխկապակցված ազգ են` Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ հայերի և հայկական
բիզնեսի տարածվածության շնորհիվ համագործակցության ներուժն անհամեմատ մեծանում է։
Երկու երկրների նախագահներն առանձնահատուկ կարևորել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ստեղծագործ
կրթության, նորարարության ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը և փորձի փոխանակումը: Այս
համատեքստում նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է Հայաստանում նորագույն տեխնոլոգիաների և գիտության
զարգացմանն ուղղված՝ նախագահական ATOM (Advanced Tomorrow) նախաձեռնությանը:
Նախագահները մտքեր են փոխանակել նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության հեռանկարների
շուրջ: Ինդոնեզիայի նախագահն ասել է, որ իր երկիրն ակնկալում է Հայաստանի աջակցությունը Եվրասիական
տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ։
Հայաստանի նախագահն ընդգծել է, որքան մեծ ու դինամիկ լինի կազմակերպությունը, այնքան դա շահեկան
կլինի անդամ երկրների փոխշահավետ համագործակցության ընդլայնման համար։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է
Հայաստանի մրցակցային առավելությունները, որոնց շնորհիվ ինդոնեզական ներդրողների համար նոր շուկաներ
մուտք գործելու լայն հնարավորություններ կբացվեն։
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Հանդիպմանը խոսվել է նաև երկու երկրների քաղաքացիների փոխայցելությունների
և շփումների դյուրացման, զբոսաշրջության խթանման կարևորության, Հայաստանի՝
որպես հետաքրքիր ու պատմամշակութային առումով հարուստ զբոսաշրջային
ուղղության մասին։
Անդրադարձ է եղել նաև գյուղատնտեսության, սննդի անվտանգության ոլորտներում
համագործակցության հնարավորություններին: Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ
Հայաստանը կարող է արտահանել բարձրորակ միրգ և բանջարեղեն, ջրային հիմքի վրա
պատրաստված արտադրանք ու ապրանքներ, որոնք մրցունակ կլինեն Ինդոնեզիայում։
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13.01.2020թ.

Հանդիպում Սերբիայի վարչապետ
Անա Բռնաբիչի հետ
Աշխատանքային այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող՝ Հայաստանի
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է «Աբու Դաբի
կայունության շաբաթ» միջազգային հեղինակավոր ֆորումին մասնակցող Սերբիայի
վարչապետ Անա Բռնաբիչի հետ:
Ընդգծելով վերջին շրջանի արդյունավետ հանդիպումներն ու քննարկումները՝
զրուցակիցներն անդրադարձել են ձեռք բերված համաձայնությունների
իրականացման ընթացքին։ Նրանք գոհունակությամբ ընդգծել են, որ հայ-սերբական
հարաբերությունները քայլ առ քայլ առաջընթաց են գրանցում: Արդեն իսկ Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիների համար գործում է առանց մուտքի արտոնագրի
ռեժիմը, որի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել նախագահ Արմեն
Սարգսյանի՝ Սերբիա պաշտոնական այցի ընթացքում:
Սերբիայի վարչապետը տեղեկացրել է, որ փետրվարի վերջին կբացվի Հայաստանի
Հանրապետությունում Սերբիայի Հանրապետության դեսպանությունը: Նշվել է,
որ դրանք կարևոր քայլեր են երկու երկրների հարաբերություններն ամրապնդելու
ուղղությամբ։
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Զրուցակիցները գոհունակությամբ են արձանագրել ևս մեկ
պայմանավորվածություն՝ սերբական Նովի Սադ քաղաքում ամեն տարի
անցկացվող երաժշտական EXIT փառատոնին զուգահեռ՝ հայկական
«Սիսայդ Ստարտափ Սամմիթ» անցկացնելու վերաբերյալ:
Հայաստանի նախագահը և Սերբիայի վարչապետն անդրադարձել են
երկկողմ համագործակցության համար հեռանկարային ուղղություններին:
Նշելով, որ թե Հայաստանի, և թե Սերբիայի համար շատ կարևոր են
բնապահպանական խնդիրներն ու կանաչ տեխնոլոգիաները՝ նախագահ
Սարգսյանն ասել է, որ այս ոլորտում ևս երկու երկրները կարող են
փոխշահավետ համագործակցել: Կողմերն ընդգծել են նաև փոխշահավետ
գործակցության մեծ ներուժը տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների,
արհեստական բանականության ոլորտներում: Այս համատեքստում նրանք
խոսել են ATOM (Advanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնության
շրջանակում համագործակցության հնարավորությունների մասին:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13.01.2020թ.

Հանդիպում Ռուանդայի նախագահ
Փոլ Կագամեի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/01/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-President-of-Rwanda/

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է նաև Ռուանդայի նախագահ Փոլ Կագամեի հետ:
Երկու երկրների նախագահները համակարծիք են եղել, որ Հայաստանը և Ռուանդան ունեն բազմաթիվ ընդհանրություններ,
նույնանման պատմություն ու խնդիրներ, երկուսն էլ ցեղասպանություն վերապրած ժողովուրդներ են, երկուսն էլ փոքր են, բայց
ուժեղ, ունեն բազմաթիվ առավելություններ, որոնք կարող են վերածել հաջողության, ունեն համընկնող հետաքրքրություններ:
Կողմերը համաձայնել են, որ երկու երկրները միմյանց բացահայտելու, միմյանց հնարավորություններին ծանոթանալու կարիք
ունեն, և անհրաժեշտ է ակտիվորեն աշխատել այդ ուղղությամբ:
Կարևորելով Հայաստանի և Ռուանդայի միջև հարաբերություններում առկա ներուժի լիարժեք իրացումը՝ նախագահներն
անդրադարձել են համագործակցության ուղղություններին։ Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ փոխգործակցության
խոստումնալից ուղղություն կարող է լինել էլեկտրոնային կառավարման ոլորտը, որը Ռուանդայում բավականին զարգացած
է: Հայաստանի նախագահը կարևորել է այս ոլորտում փորձի փոխանակմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը:
Համագործակցության համար հեռանկարային են համարվել նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և նորարարության,
ստեղծագործ կրթության, գյուղատնտեսության, սննդի անվտանգության ոլորտները, ուսանողների փոխանակման ծրագրերի
նախաձեռնումը:
Նշելով, որ 2020 թվականին Հայաստանում տեղի են ունենալու միջազգային մի քանի կոնֆերանսներ, մասնավորապես
«Մտքերի հայկական գագաթնաժողովը», STARMUS 6-րդ միջազգային փառատոնը՝ նախագահ Սարգսյանը հրավիրել է
ռուանդացի գործընկերներին մասնակցել դրանց:
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Այլ հանդիպումներ և այցեր
Առավել մանրամասն այստեղ՝

• Հանդիպում ԱՄԷ սննդի անվտանգության պետնախարար
Մարիամ Ալ-Մուհեյրի հետ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է ԱՄԷ սննդի
անվտանգության պետնախարար Մարիամ Ալ-Մուհեյրի հետ։
Շարունակելով նախորդ հանդիպումների, մասնավորապես, նախագահ Սարգսյանի՝
ԱՄԷ նախորդ աշխատանքային այցի ընթացքում ձեռք բերված գործնական
պայմանավորվածությունների շուրջ քննարկումները՝ Հայաստանի նախագահը և ԱՄԷ
պետնախարարն անդրադարձել են սննդի անվտանգության ոլորտում երկու երկրների
համագործակցությանը, այդ թվում՝ սննդի անվտանգության ոլորտում Հայաստանը
տարածաշրջանային հարթակ դարձնելու ուղղությամբ նախատեսվող քայլերին:
Նախագահ Սարգսյանն ԱՄԷ սննդի անվտանգության պետնախարարին հրավիրել է
Հայաստան՝ ևս մեկ անգամ քննարկելու իրականացվելիք ծրագրերը, ինչպես նաև
տեղում ծանոթանալու մեր երկրի մրցակցային հնարավորություններին։
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•

Մասնակցություն կայունության, շրջակա միջավայրի և վերականգնվող էներգիայի խնդիրներին և դրանց մեջ

կանանց ներգրավվածությանը նվիրված քննարկմանը

Կարևորելով նման քննարկումները՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ բարձրացվող հարցերը վերաբերում են ապագային ու
սպասվող մարտահրավերներին, այն ռիսկերին, որոնց առնչվելու ենք վաղը:
Խոսելով կայունության մասին և այն համարելով էական գործոն երկրների զարգացման համար՝ նախագահ Սարգսյանն
այդ համատեքստում կարևորել է կանանց դերակատարությունը կայունության ապահովման և հանդուրժողականության
մթնոլորտի ձևավորման գործում։ Յուրահատուկ և անգնահատելի համարելով կանանց դերն ընտանիքում՝ նախագահ
Սարգսյանն ընդգծել է նրանց մեծ ներդրումը երեխայի դաստիարակության, մշակույթի, լեզվի, ազգային արժեքների և
ավանդույթների պահպանության հարցերում։ Նախագահը միաժամանակ նշել է, որ փոփոխվող աշխարհում կանանց համար
շատ ավելի լայն հնարավորություններ կան՝ ներգրավվելու և ցույց տալու իրենց որակները, մասնակցելու կյանքի տարբեր
ոլորտներում որոշումների ընդունմանը, հաջողության հասնելու տարբեր հարթակներում, այդ թվում՝ տեխնոլոգիաների,
քաղաքականության և գործարարության ասպարեզներում:

•

Այցելություն Շարժայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի

Գոհաբանական աղոթքից հետո Հայաստանի նախագահը ծաղիկներ է դրել եկեղեցու բակում ի հիշատակ Հայոց
ցեղասպանության 100-ամյակի կանգնեցված հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին:
Օհաննէսեան հայկական վարժարանի սրահում նախագահ Սարգսյանը դիտել է վարժարանի սաների փոքրիկ համերգը,
այնուհետև հանդիպել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Նախագահ Սարգսյանը հորդորել է այցելել Հայաստան, Արցախ, ճանաչել հայրենիքը և երեխաներին ծանոթացնել հայրենիքին,
որովհետև նրանք Հայաստանի Հանրապետության ապագա քաղաքացիներն են։ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը
դահլիճում գտնվող երեխաները հնչեցրել են մեծն Թումանյանի խոսքերը, որոնք փոքր-ինչ ձևափոխելով Արմեն Սարգսյանը
դիմել է նրանց. «Ապրե՛ք, երեխե՛ք, և մե՛զ պես ապրեք, որովհետև մենք հաղթող և ուժեղ ժողովուրդ ենք։ Ապրե՛ք, երեխե՛ք և
մեզնից լա՛վ ապրեք։ Ապրե՛ք, երեխե՛ք և մեզնից ավելի մեծ հաղթանակներ ունեցե՛ք»:
Արձանագրելով, որ 21-րդ դարում աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում, նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ այն ժողովուրդները,
որոնք ունեն որոշակի որակներ, պահպանել են իրենց ազգային մշակույթը, ինքնությունը, եկեղեցին, կրոնը, մշակույթը, լեզուն,
կապված են իրենց հայրենիքի հետ, կարող են հաջողել։
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

•

Ելույթ «Երիտասարդները հանուն կայունության» խորագրով համաժողովում՝ որպես գլխավոր բանախոս

Աշխատանքային այցով Միացյալ Արաբական Էմիրություններում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանն ԱՄԷ-ի մայրաքաղաքում անցկացվող «Աբու Դաբի կայունության շաբաթ» ֆորումի
շրջանակում որպես գլխավոր բանախոս հանդես է եկել նաև «Երիտասարդները հանուն կայունության» խորագրով
համաժողովում:

•

Հանդիպում էմիրաթական «Թավազուն» տնտեսական խորհրդի գործադիր տնօրեն Թարեք Աբդուլ Ռահիմ

ալ Հոսանի հետ

Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է նաև էմիրաթական «Թավազուն» տնտեսական խորհրդի գործադիր տնօրեն Թարեք
Աբդուլ Ռահիմ ալ Հոսանի հետ:
«Թավազուն» տնտեսական խորհուրդը հիմնադրվել է 1992 թվականին Աբու Դաբիում և գործունեություն է
ծավալում հիմնականում ռազմարդյունաբերական ոլորտի ժամանակակից տեխնոլոգիական ու նորարարական
լուծումների ուղղությամբ:
Նախագահ Սարգսյանը և «Թավազուն»-ի գործադիր տնօրենը շարունակել են իրենց նախկին հանդիպումներին
սկսված քննարկումները համագործակցության համար հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտների և խորհրդի
պատվիրակության հայաստանյան այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շուրջ:
Խորհրդի գործադիր տնօրենը նշել է, որ ակնկալում են գործնական, արագ, երկարատև ու արդյունավետ
համագործակցություն և մտադիր են առաջիկայում Երևանում բացել խորհրդի ներկայացուցչություն:
Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև նորագույն տեխնոլոգիաների, ստարտափերի, կրթական,
գիտահետազոտական ոլորտներում փոխգործակցության հնարավորություններին, մասնավորապես,
նախագահական ATOM (Advanced Tomorrow) նախաձեռնության շրջանակում համատեղ ծրագրերի իրականացմանը:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•

Հանդիպում ALNOWAIS Investments ընկերության հիմնադիր անդամ և նախագահ,

«ROTANA HOTEL MANAGEMENT CORPORATION»-ի նախագահ Նասսեր Ալ Նովեյսի հետ
Արմեն Սարգսյանն Աբու Դաբիում հանդիպել է ALNOWAIS Investments ընկերության հիմնադիր անդամ և նախագահ, «ROTANA
HOTEL MANAGEMENT CORPORATION»-ի նախագահ Նասսեր Ալ Նովեյսի հետ։
Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում հյուրանոցների և անշարժ գույքի, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի
բնագավառներում, ունի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում տարբեր նախագծերի իրականացման մեծ փորձառություն։
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նշված ոլորտներում համագործա¬կցու¬թյան հնարավորությունների շուրջ:

•

Հանդիպում hայ-էմիրաթական միջկառավարական հանձնաժողովի էմիրաթական կողմի համանախագահ

Ահմադ Ալի Ալ-Սայեղի հետ

Զրուցակիցներն անդրադարձել են hայ-էմիրաթական միջկառավարական հանձնաժողովի առաջին նիստի ընթացքում ձեռք
բերված պայմանավորվածությունների ընթացքին:
Պետնախարար Ահմադ Ալի Ալ-Սայեղը ներկայացրել է կատարված գործնական քայլերն ու նախատեսվող անելիքները:
Կարևորելով միջկառավարական հանձնաժողովի դերը՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ այն գործնական միջոց և կարևոր
հարթակ է՝ բացահայտելու և կանոնավոր հիմքերի վրա դնելու երկկողմ կապերի նոր հնարավորությունները բազմաթիվ
ոլորտներում։
Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև hայ-էմիրաթական միջկառավարական հանձնաժողովի առաջիկա աշխատանքների
վերաբերյալ:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•

Այցելություն Բարաքա ատոմային էլեկտրակայան

Նախագահ Սարգսյանը շրջել է կայանում, ծանոթացել գործունեությանը: Տեղեկացվել է, որ
ատոմակայանի նախագծում մեծ ուշադրություն է դարձվել անվտանգության կանոնների պահպանմանը։
Համապատասխան պետական կառույցի ղեկավարների հետ Հայաստանի նախագահը զրուցել է միջուկային
էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության մասին։ Նշելով Հայաստանի Հանրապետությունում
ատոմակայանի առկայության փաստը՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ մեր երկիրն ունի ինչպես
ատոմակայանը կառավարելու և կայուն պահելու, այնպես էլ դրա անվտանգությամբ զբաղվելու գիտական
և ինժեներական երկարամյա փորձառություն։
Զրուցակիցները կարևորել են միջուկային էներգետիկայի ոլորտում երկու երկրների կայուն և երկարատև
համագործակցությունը:
Զրույցի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը կարևորել է նաև հայկական ատոմակայանի
համագործակցության ընդլայնումը համաշխարհային միջուկային կենտրոնների հետ:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՄԷ կատարած այցի արդյունքները
• Նախագահ Սարգսյանը հրավիրել է ինդոնեզական, սերբական, էմիրաթական ընկերություններին

համագործակցելու Հայաստանում նորագույն տեխնոլոգիաների և գիտության զարգացմանն ուղղված ATOM (Advanced Tomorrow) ծրագրի շրջանակներում:

• Սեբիայի վարչապետի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել սերբական Նովի Սադ քաղաքում ամեն տարի

անցկացվող երաժշտական EXIT փառատոնին զուգահեռ՝ հայկական «Սիսայդ Ստարտափ Սամմիթ» անցկացնելու
վերաբերյալ:

• Նախագահ Սարգսյանը հրավիրել է ռուանդացի գործընկերներին մասնակցել 2020 թվականին Հայաստանում

տեղի ունեցող միջազգային մի քանի կոնֆերանսների, մասնավորապես «Մտքերի հայկական գագաթնաժողովին»,
STARMUS 6-րդ միջազգային փառատոնին:

• Նախագահ Սարգսյանն ԱՄԷ սննդի անվտանգության պետնախարարին հրավիրել է Հայաստան՝ ևս մեկ

անգամ քննարկելու իրականացվելիք ծրագրերը, ինչպես նաև տեղում ծանոթանալու մեր երկրի մրցակցային
հնարավորություններին։
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ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ
ՇՎԵՅՑԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ

. 59 Մասնակցություն Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի բացմանը
. 60 Մասնակցություն «Հավասարակշռելով ներքին և գլոբալ անհավասարությունը» թեմայով քննարկմանը՝
որպես բանախոս

. 61 Հանդիպում Շվեյցարիայի Համադաշնության Ազգային խորհրդի նախագահ Իզաբել Մորեի հետ
. 62 Հանդիպում Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրի պալատի անդամների և շվեյցարացի,
այդ թվում՝ շվեյցարահայ գործարարների հետ

. 64 Այլ հանդիպումներ և այցեր
. 69 Շվեյցարիայի Համադաշնություն կատարած այցի արդյունքները
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20.01.2020թ.

Մասնակցություն Համաշխարհային տնտեսական
համաժողովի բացմանը
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում
մասնակցել է Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի բացմանը, որն անցկացվում էր
«Շահագրգիռ կողմերը՝ հանուն աշխարհի համախմբման և կայունության» խորագրով:
Գործունեության 50 տարիների ընթացքում Դավոսի ամենամյա հանդիպումը դարձել է աշխարհի
ամենաազդեցիկ բարձր մակարդակի հավաքներից մեկը, որն ամեն տարի համախմբում է
պետությունների, կառավարությունների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների,
գործարար հանրության ներկայացուցիչների ու հեղինակավոր փորձագետների՝ քննարկելու
գլոբալ, տարածաշրջանային և արդյունաբերական օրակարգերը, լուծումներ առաջարկելու առկա
խնդիրների ու մարտահրավերների վերաբերյալ: Ֆորումին այս տարի մասնակցում են աշխարհի
տարբեր երկրներից ժամանած շուրջ 700 բանախոսներ և ավելի քան 3000 մասնակիցներ:
Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի 2020 թվականի ամենամյա հանդիպումը
պաշտոնապես բացել է Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հիմնադիր և նախագահ
պրոֆեսոր Կլաուս Շվաբը։
Հայաստանի նախագահը ներկա է գտնվել նաև Դավոսի համաժողովի շրջանակում անցկացվող
26-րդ ամենամյա Crystal Award մրցանակաբաշխությանը: Այս տարի ֆորումը հաղթողներ
է ճանաչել արվեստագետներ Թիսթեր Գեյթսին, Լինեթ Ուոլվորթին, պարուսույց Ջին Շինին
և դերասանուհի Դիփիկա Պադուկոնեին՝ հասարակության կայունության ապահովման,
ներառականության, հոգեկան առողջության վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացման
գործում ունեցած բացառիկ ներդրման համար:
Դավոսի ֆորումի 50-րդ ամենամյա հանդիպման բացման առիթով կազմակերպված համերգում
միասնության և ուրախության միջազգային կոչով հանդես է եկել Եվրամիության պատանեկան
նվագախումբը՝ Սան Պաուլոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի երգչախմբի և մենակատարների
մասնակցությամբ։
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Մասնակցություն «Հավասարակշռելով ներքին և գլոբալ
անհավասարությունը» թեմայով քննարկմանը՝ որպես
բանախոս
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Դավոսի
համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակում որպես բանախոս
մասնակցել է «Հավասարակշռելով ներքին և գլոբալ անհավասարությունը» թեմայով
քննարկմանը:
Հայաստանի նախագահի հետ որպես բանախոս հանդես է եկել տնտեսագիտության
նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Ժոզեֆ
Ստիգլիցը: Հաշվի առնելով, որ համաժողովի՝ 2020-ի համաշխարհային ռիսկերի
զեկույցում անհավասարությունը նշվում է որպես ռիսկի գլխավոր գործոն, քննարկվել է,
թե ինչպես որոշում կայացնողները կարող են բարելավել հավասարակշռությունը
ներքին քաղաքական առաջնահերթությունների ու գլոբալ տնտեսական իրավիճակի
միջև։
Անդրադառնալով համաշխարհային ռիսկերին՝ նախագահ Սարգսյանը խոսել է դրանց
քվանտային վարքագծի և քվանտային քաղաքականության հիմքերի մասին։
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21.01.2020թ.

Հանդիպում Շվեյցարիայի Համադաշնության
Ազգային խորհրդի նախագահ Իզաբել Մորեի հետ
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Դավոսում
մեկնարկած Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակում հանդիպել
է Շվեյցարիայի Համադաշնության Ազգային խորհրդի նախագահ Իզաբել Մորեի
հետ, որը նաև Հայաստան-Շվեյցարիա խորհրդարանական բարեկամության խմբի
ղեկավարն է։
Ջերմությամբ հիշելով շուրջ երկու տարի առաջ Հայաստան կատարած իր այցը՝
տիկին Մորեն նշել է, որ Հայաստանն ու Շվեյցարիան պատմականորեն ձևավորված
բարեկամական հարաբերություններ ունեն։
Հանրապետության նախագահը և Շվեյցարիայի Ազգային խորհրդի նախագահն
անդրադարձել են հայ-շվեյցարական հարաբերությունների օրակարգին, կարևորել
են ակտիվ միջխորհրդարանական համագործակցության դերը, ինչպես նաև
մտքեր փոխանակել նորագույն տեխնոլոգիաների ու նորարարությունների,
գիտատեխնիկական, սննդի անվտանգության ոլորտներում փոխգործակցության
զարգացման հնարավորությունների ու համատեղ ծրագրերի իրականացման շուրջ։
Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ։
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20.01.2020թ.

Հանդիպում Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրի պալատի
անդամների և շվեյցարացի, այդ թվում՝ շվեյցարահայ
գործարարների հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ցյուրիխում աշխատանքային ճաշի շուրջ հանդիպում է ունեցել
Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրի պալատի անդամների և շվեյցարացի, այդ թվում՝ շվեյցարահայ գործարարների
հետ: Այն կազմակերպել է Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրա-արդյունաբերական պալատը՝ Շվեյցարիայի
Համադաշնությունում ՀՀ դեսպանության աջակցությամբ։
Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ Մայք Բարոնյանը շնորհավորել
է Հայաստանի նախագահին և ժողովրդին 2019 թվականի հաջողությունների համար և նշել, որ նախագահ
Սարգսյանի ներկայությունը միջոցառմանը մեծ նշանակություն ունի համայնքի և առևտրի պալատի անդամների
համար:
ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի ներդրումների և ձեռնարկատիրության բաժնի տնօրենը
շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Սարգսյանին Հայաստանի ներդրումային միջավայրի վերաբերյալ զեկույցը
կազմելն իրենց վստահելու համար։ Նա նշել է, որ այն կօգնի Հայաստանին բարելավել ներդրումային միջավայրը և
համաշխարհային մրցունակ դաշտում լինել առաջնագծում
Իր խոսքում նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Ջեյմս Ժանին՝ ՄԱԿ-ի Առևտրի և
զարգացման համաժողովի կատարած աշխատանքի համար:
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Նշելով, որ ապագան արհեստական բանականությունը, քվանտային
տեխնոլոգիաներն են՝ նախագահ Սարգսյանն այդ համատեքսում ներկայացրել է
իր նախագահական նախաձեռնությունը, որը կոչվում է АТОМ (Advanced Tomorrow):
«Այն բաղկացած է լինելու երեք մասից, որից մեկը կլինի ապագայի «Դիսնեյ լենդը»,մանրամասնել է նախագահը:- Եթե ցանկանում ենք Հայաստանը գրավիչ դարձնել
զբոսաշրջիկների համար, պետք է այնպես անել, որ նրանք գան ապագան տեսնելու:
Այդ վայրն ունենալու է նաև Վաղվա թանգարան, որտեղ կկարողանանք տեսնել,
թե ինչպիսին է լինելու վաղը: Երկրորդ մասը գիտական, բիզնես հարթակ է, որտեղ
մենք ունենալու ենք միջազգային մեծ ընկերություններ, որոնք հետազոտություններ
կիրականացնեն մաթեմատիկական մոդելավորման և արհեստական
բանականության ոլորտներում: Կլինեն մեծ ընկերություններ ոչ միայն Եվրոպայից, այլ
նաև ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Հնդկաստանից և Չինաստանից: Երրորդ մասը լինելու է
կրթական հատվածը:
Դիմելով մեր հայրենակիցներին՝ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է․
«Հայաստանը յուրաքանչյուրիս տունն է։ Մեզնից ոմանք մեր ամբողջ կյանքը ապրում
ենք Հայաստանում, ոմանք՝ ժամանակավորապես այլ վայրում, բայց, միևնույն է, ձեր
սիրտը, ինչպես, Վիլիամ Սարոյանն է ասել, լեռներում է, հայրենիքում: Ձեր միտքը, ձեր
դրամը, դուք ֆիզիկապես այստեղ եք, բայց ձեր սիրտը, հոգին՝ Հայրենիքում: Դուք այս
երկրի լավ քաղաքացիներն եք, և ես համոզված եմ, որ դուք լավ քաղաքացիներ կլինեք
նաև Հայաստանում»:
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Այլ հանդիպումներ և այցեր
•

Հանդիպում ֆրանսիական Thales Group-ի՝ միջազգային զարգացման հարցերով

Լատինական Ամերիկայում և Եվրասիայում գլխավոր փոխնախագահ Հերվե Դեմանի և
ընկերության նախկին փոխնախագահ Ռաֆայել Էսկինազի հետ

Զրուցակիցները շարունակել են ընկերության ղեկավարության հետ նախորդ
հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների և
համագործակցության հավանական ուղղությունների շուրջ քննարկումները:
Նրանք անդրադարձել են նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում գործակցությանը,
մասնավորապես, արհեստական բանականության, թվային տվյալների կառավարման և
մի շարք այլ ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացմանը:
Եվս մեկ անգամ ընդգծելով Հայաստանում նորագույն տեխնոլոգիաների և գիտության
զարգացմանն ուղղված՝ նախագահական ATOM (Advanced Tomorrow) նախաձեռնության
շրջանակում համագործակցության իրենց պատրաստակամությունը` ընկերության
ներկայացուցիչներն ասել են, որ Հայաստանը ունի բարձրակարգ մարդկային կապիտալ,
լավ կրթական ու տեխնոլոգիական հիմքեր, ինչը Thales-ի նման ընկերության համար
շատ կարևոր է և ամուր հիմք է ստեղծում արդյունավետ համագործակցության համար:
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•

Հանդիպում Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահ Սումա Չակրաբարտիի հետ

Նշելով, որ Հայաստանը և ՎԶԵԲ-ն երկարաժամկետ գործընկերներ են՝ նախագահ Սարգսյանը գոհունակությամբ
փաստել է Հայաստանի և ՎԶԵԲ-ի արդյունավետ համագործակցությունը և տարբեր ոլորտներում հաջողված
նախագծերի իրականացումը։
Սումա Չակրաբարտին իր հերթին ընդգծել է Հայաստանի կառավարության հետ արդյունավետ
համագործակցությունը և ասել, որ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը հաստատակամ է
շարունակել օժանդակությունը։
Նախագահ Սարգսյանը վերահաստատել է 2021 թ. ՎԶԵԲ տարեկան ժողովը Հայաստանում հյուրընկալելու՝ մեր
երկրի առաջարկությունը։
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համատեղ նոր նախագծերի իրականացման հեռանկարների շուրջ,
անդրադարձել ֆինանսական շուկայի զարգացման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համագործակցության նոր
հնարավորություններին։
•

Հանդիպում Apple ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Թիմ Քուքի հետ

Հայաստանի նախագահը և Apple-ի գործադիր տնօրենը մտքեր են փոխանակել տեղեկատվական և թվային
տեխնոլոգիաների, նորարարությունների ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունների վերաբերյալ։
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•

Հանդիպում Կատարի ներդրումային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն

Մանսուր բին Էբրահիմ ալ Մահմուդի հետ

Զրուցակիցներն անդրադարձել են նախագահ Սարգսյանի՝ վերջերս Կատարի Պետություն
կատարած արդյունավետ այցերին և ձեռք բերված պայմանավորվածություններին՝
նշելով, որ Կատարում Հայաստանի դեսպանության բացումը, մուտքի արտոնագրային
ռեժիմի չեղարկումը, ինչպես նաև ուղիղ օդային հաղորդակցության առկայությունը լավ
նախադրյալներ են ստեղծում երկու երկրների միջև գործարար շփումների ակտիվացման
համար: Նրանք խոսել են համագործակցության ուղղությունների ու ներդրումային
ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների մասին՝ մասնավորապես
հեռանկարային համարելով առողջապահության, գիտության, կրթության և
տեխնոլոգիաների, սննդի անվտանգության, զբոսաշրջության և մի շարք այլ ոլորտներ։
Կատարի պետական ներդրումային հիմնադրամը ներդրումային ծրագրեր է
իրականացնում ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։
Ներդրումային հիմնական ուղղություններից են համարվում անշարժ գույքի,
արժեթղթերի և այլ ոլորտներ։ Նրա կողմից կառավարվող ակտիվների ծավալը
գնահատվում է շուրջ 335 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը
նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նշել է, որ իրենց կառույցը հետաքրքրված
է Հայաստանի հետ տնտեսական կապերի զարգացմամբ և պատրաստակամ է
համագործակցել մեր երկրի համապատասխան կառույցների հետ:
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•

Հանդիպում ճապոնական Mitsubishi Group ընկերության խորհրդի անդամ, Mitsubishi Heavy Industries

ընկերության խորհրդի նախագահ Շունիչի Միանագայի հետ

Նախագահ Սարգսյանը և Շունիչի Միանագան ջերմությամբ են հիշել իրենց նախորդ հանդիպումը Տոկիոյում:
Նրանք խոսել են փոխգործակցության, Հայաստանում Mitsubishi Heavy Industries-ի առաջատար տեխնոլոգիաների,
ինչպես նաև փորձի կիրառման հնարավորությունների մասին։
Անդրադառնալով ATOM (Advanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնությանը, որի նպատակն է զարգացնել
նորագույն տեխնոլոգիաները՝ հիմնված արհեստական բանականության, մեծ տեղեկատվության կառավարման և
մաթեմատիկական մոդելավորման վրա, զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ այս ոլորտում կարող են լինել
գործընկերներ։
Նախագահ Սարգսյանը և Շունիչի Միանագան մտքեր են փոխանակել նաև միջուկային վառելիքի և միջուկային
թափոնների կառավարման խնդիրների վերաբերյալ:
•

Հանդիպում Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարիայի հետ

Գեորգի Գախարիան նախագահ Սարգսյանին է փոխանցել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի ջերմ
բարեմաղթանքները:
Հայաստանի նախագահը և Վրաստանի վարչապետը մտքեր են փոխանակել հայ-վրացական հարաբերությունների
օրակարգի շուրջ: Նրանք նշել են, որ երկու երկրներն ունեն համագործակցության շատ լայն սպեկտր և հսկայական
ներուժ: Ընդգծելով, որ փոխշահավետ համագործակցության արդյունքները ծառայելու են երկու երկրների
քաղաքացիների բարեկեցությանը՝ զրուցակիցները կարևորել են գործնական քայլերի և համատեղ ծրագրերի
իրականացումը:
Կողմերը նշել են, որ համագործակցության մեծ ներուժ են տեսնում բարձր տեխնոլոգիաների,
գյուղատնտեսության, սննդի արդյունաբերության և մատակարարման, զբոսաշրջության և մի շարք այլ
ոլորտներում:
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•

Հանդիպում «Սիմենս»-ի տնօրենների խորհրդի անդամներ Ռոլանդ Բուշի և Սեդրիկ Նեյկի հետ

Զրուցակիցները խոսել են համագործակցության, Հայաստանում «Սիմենս»-ի առաջատար տեխնոլոգիաների,
ինչպես նաև փորձի կիրառման հնարավորությունների մասին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը և «Սիմենս» ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամները, մասնավորապես,
անդրադարձել են Հայաստանում տեխնոլոգիաների և գիտության զարգացմանն ուղղված ATOM
(Advanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնության շրջանակում փոխգործակցությանը, նշել, որ մեծ
հնարավորություններ կան արհեստական բանականության մշակման, մաթեմատիկական մոդելավորման, թվային
տվյալների կառավարման և մի շարք այլ ոլորտներում: Նրանք համակարծիք են եղել, որ «Սիմենս»-ը և ATOM
ծրագիրը նշված ուղղությունների շրջանակում կարող են արդյունավետ համագործակցություն ծավալել:
•

Հանդիպում Իրաքյան Քուրդիստանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանիի հետ

Նշելով, որ Հայաստանն ուշադրությամբ հետևում է Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում ընթացող
զարգացումներին՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ մեր երկիրը կարևորում է բարեկամ Իրաքի, այդ թվում՝
Իրաքյան Քուրդիստանի հետ բազմաբնույթ հարաբերությունների զարգացումը և երկու երկրների դինամիկ
հարաբերությունների համատեքստում շարունակելու է ակտիվացնել ու խորացնել կապերը նաև անմիջականորեն
Իրաքյան Քուրդիստանի հետ։ Որպես դրան նպաստող կարևոր գործոն՝ Հայաստանի նախագահը նշել է հայերի
ներկայությունը, որոնք, ապրելով Իրաքյան Քուրդիստանում, իրենց նպաստն են բերում նրա զարգացմանը։
Հնարավոր համագործակցության ոլորտներ են դիտարկվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ստեղծագործ
կրթությունը, զբոսաշրջությունը, էլեկտրոնային կառավարումը։ Հայաստանի նախագահը նշել է, որ հայկական
կողմը պատրաստակամ է տրամադրել իր փորձը էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում։
Առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումից բացի որպես համագործակցության ոլորտ
զրուցակիցները հեռանկարային են համարել բարձրագույն կրթությունը, այդ թվում՝ Հայաստանի
համալսարաններում Իրաքից, մասնավորապես՝ Իրաքյան Քուրդիստանից ուսանողներին ուսանումը։
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Շվեյցարիայի Համադաշնություն կատարած այցի
արդյունքները
• Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահ Սումա Չակրաբարտիի հետ հանդիպմանը

նախագահ Սարգսյանը վերահաստատել է 2021 թ. ՎԶԵԲ տարեկան ժողովը Հայաստանում հյուրընկալելու՝ մեր
երկրի առաջարկությունը

• Ճապոնական Mitsubishi Group ընկերության խորհրդի անդամ, Mitsubishi Heavy Industries ընկերության խորհրդի

նախագահ Շունիչի Միանագայի և «Սիմենս»-ի տնօրենների խորհրդի անդամներ Ռոլանդ Բուշի և Սեդրիկ Նեյկի
հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով ATOM (Advanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնությանը, Արմեն
Սարգսյանը առաջարկել է զրուցակիցներին համագործակցել այս ոլորտում:
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Հանդիպում Իսրայելի Պետության նախագահ
Ռեուվեն Ռիվլինի հետ
Աշխատանքային այցով Իսրայելի Պետությունում գտնվող՝ Հայաստանի
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Իսրայելի Պետության
նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինի հետ։
Իսրայելի Պետության նախագահն ողջունել է Արմեն Սարգսյանի այցը Երուսաղեմ,
որին ի պատասխան Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Հոլոքոստի
հիշատակին նվիրված 5-րդ միջազգային համաժողովին մասնակցելու հրավերի
համար։
Անդրադառնալով Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը՝
Հայաստանի նախագահը կարևոր է համարել, որ Իսրայելն առաջնային դեր ունենա
և ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը: Ընդգծելով, որ պատմության այս ամոթալի
էջի ճանաչումն ու դատապարտումը չպետք է պայմանավորված լինի քաղաքական
նպատակահարմարություններով՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ ճանաչումն
ու դատապարտումն անհրաժեշտ են, որպեսզի նման մարդկային աղետներ այլևս
երբեք չլինեն և երբևէ չկրկնվեն։
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Ինչ վերաբերում է համագործակցության հեռանկարներին, նախագահ Սարգսյանը
նշել է, որ ապագան նորագույն տեխնոլոգիաներն են։ Հայաստանի նախագահը
վստահություն է հայտնել, որ երկու երկրները կարող են հաջողությամբ
համագործակցել այս ոլորտում, և իր նպատակն է սերտ կապեր հաստատել
Իսրայելի տեխնիկական համալսարանների հետ: Այս համատեքստում
ներկայացնելով Հայաստանում տեխնոլոգիաների և գիտության զարգացմանն
ուղղված՝ ATOM (Advanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնությունը՝
նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ բազմաբաղադրիչ այս ծրագրի նպատակն
է Հայաստան բերել տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում
միջազգային ընկերություններ, գիտահետազոտական կենտրոններ՝
զբաղվելու արհեստական բանականության զարգացմամբ, մաթեմատիկական
մոդելավորմամբ և այլ ուղղություններով։ Նա նշել է, որ ուրախ կլինեն այս
հարթակում, ի թիվս տեխնոլոգիական այլ գործընկերների, տեսնել նաև
իսրայելական ընկերություններ, գիտակրթական հաստատություններ:
Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ փոխգործակցության ներուժը
բավականին մեծ է և պետք է շատ աշխատել՝ ներգրավվելով նաև երկու երկրների
սփյուռքների ներկայացուցիչներին:
Համագործակցության առումով հեռանկարային են համարվել նաև կրթության,
մշակույթի, տուրիզմի ոլորտները։
Հայաստանի նախագահը Իսրայելի նախագահին հրավիրել է այցելել Հայաստան։
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Այցելություն Իսրայելի խորհրդարան՝ Կնեսետ
Աշխատանքային այցով Իսրայելի Պետությունում գտնվող՝ Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն այցելել են Իսրայելի
խորհրդարան՝ Կնեսետ, որտեղ նրանց հյուրընկալել է Կնեսետի նախագահ Յուլի
Էդելշտեյնը և տիկին Իրինա Նևզլինը:
Ողջունելով Հայաստանի նախագահին՝ Յուլի Էդելշտեյնը վստահություն է հայտնել,
որ նախագահ Սարգսյանի այցը, ինչպես նաև Իսրայելում դեսպանություն բացելու՝
Հայաստանի որոշումը կարևոր անկյունաքար կլինեն երկկողմ հարաբերությունների
հետագա զարգացման համար:
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ եղել է Իսրայելի հետ դիվանագիտական
հարաբերությունների հաստատման ակունքներում:
Նշելով, որ պատմության շատ էջեր ողբերգական են հայ և հրեա ժողովրդի
համար՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ պետք է համատեղել ջանքերը, որպեսզի
նման մարդկային աղետներ այլևս երբեք չլինեն և երբևէ չկրկնվեն։ Հայաստանի
նախագահը բարձրացրել է Իսրայելի Կնեսետի կողմից Հայոց ցեղասպանության
ճանաչման հարցը՝ ընդգծելով, որ պատմության այս ամոթալի էջի ճանաչումն ու
դատապարտումը չպետք է պայմանավորված լինի այսօրվա քաղաքական շահերով
ու իրողություններով:
Այցի ավարտին Հայաստանի նախագահը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի
գրքում։ Այնուհետև նախագահ Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը շրջայց են
կատարել խորհրդարանի շենքում:
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23.01.2020թ.

Մասնակցություն Հոլոքոսթի հիշատակին նվիրված
5-րդ միջազգային համաժողովին
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Երուսաղեմում մասնակցել է Հոլոքոսթի հիշատակին
նվիրված 5-րդ միջազգային համաժողովին։
«Հիշելով Հոլոքոսթը, պայքարելով ընդդեմ հակասեմականության» խորագրով համաժողովը Յադ Վաշեմում՝ Հոլոքոսթի
զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրում համախմբել էր աշխարհի ավելի քան 40 պետությունների ղեկավարների
և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների: Համաժողովը բացել է Իսրայելի Պետության նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը, որի
հովանու ներքո էլ, «Հոլոքոսթի հիշատակի համաշխարհային ֆորում» հիմնադրամի և Յադ Վաշեմի համագործակցությամբ,
տեղի է ունենում համաժողովը: Շնորհակալություն հայտնելով համաժողովի մասնակից երկրներին համերաշխության
համար՝ նա ուղերձ է հղել՝ հիշել և երբեք չմոռանալ:
Ելույթներով հանդես են եկել Իսրայելի Պետության վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն, Ռուսաստանի Դաշնության
նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ԱՄՆ-ի փոխնախագահ
Մայք Փենսը, Միացյալ Թագավորության արքայազն Չարլզը, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահ ՖրանկՎալտեր Շտայնմայերը, ինչպես նաև Յադ Վաշեմի խորհրդի նախագահ, Հոլոքոսթը վերապրած ռաբբի Յիսրաել Մեյր Լաուն:
Ելույթ ունեցողները նշել են, որ պատահական չէ, որ համաժողովը տեղի է ունենում Յադ Վաշեմում՝ Հոլոքոսթի զոհերի
հիշատակին նվիրված հուշահամալիրում: Նշանավորելով Աուշվից-Բիրկենաուի ազատագրման 75-ամյակը՝ համաժողովը
ևս մեկ անգամ հղել է այն ուղերձը, որ հակասեմականությունը, այլատյացությունը, ռասիզմը, անհանդուրժողականությունը չեն կարող տեղ ունենալ ժամանակակից աշխարհում: Դրանց հիշատակումը, ճանաչումը և աներկբա
դատապարտումը բոլորի բարոյական պարտքն է և առաջնային պարտականությունը՝ հանուն անցյալի և մարդկության
ապագայի։
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Բազմազգ նվագախումբը և երգչախումբը մաեստրո Վլադիմիր Սպիվակովի
ղեկավարությամբ երաժշտության համամարդկային լեզվով ուղերձ են հնչեցրել
հանուն խաղաղության և ներդաշնակության:
Համաժողովի շրջանակում նախագահ Սարգսյանը զրույցներ է ունեցել
ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսի, Միացյալ Թագավորության արքայազն
Չարլզի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետության նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի, Իտալիայի
նախագահ Սերջիո Մատարելլայի, Պորտուգալիայի նախագահ Մարսելու Ռեբելու
դե Սոզայի, ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի,
Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Սասոլիի հետ:
Հայաստանի նախագահը և համաժողովի մասնակից մյուս պետությունների
ղեկավարները ծաղկեպսակներ են դրել Վարշավայի գետտոյի ապստամբության
հուշակոթողին, որի հեղինակն աշխարհահռչակ հրեա քանդակագործ և նկարիչ
Նաթան Ռապապորտն է, ինչպես նաև հարգանքի տուրք մատուցել Հոլոքոստի
զոհերի հիշատակին:
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Այլ հանդիպումներ և այցեր
• Հանդիպում Կանադայի գեներալ-նահանգապետ Ժուլի Պայետի հետ
Նշելով, որ Կանադայի ու Հայաստանի միջև բարեկամությունն ունի լավ
պատմություն, նախագահ Սարգսյանը միաժամանակ ասել է, որ երկու երկրների
հարաբերություններն ապագայի շատ ավելի մեծ ներուժ ունեն: Նա նշել է, որ
ակնկալում են առաջընթաց Հայաստանում Կանադայի դեսպանության բացման
ուղղությամբ, ինչի շնորհիվ երկկողմ հարաբերությունները նոր խթան կստանան:
Զրուցակիցներն ընդգծել են Կանադայում իր ուրույն դերակատարությամբ և
կազմակերպվածությամբ աչքի ընկնող հայկական համայնքի մեծ ներդրումն այդ
երկրի հաջողության պատմության գործում՝ նշելով, որ այն երկու բարեկամ երկրները
միմյանց կապող հուսալի կամուրջ է: Այդ համատեքստում նախագահ Սարգսյանը
բարձր է գնահատել ջերմ ու մարդասիրական վերաբերմունքը Սիրիայից Կանադա
տեղափոխված մեր հայրենակիցների նկատմամբ:
Նա նշել է, որ ուրախ կլինեն այս հարթակում, ի թիվս տեխնոլոգիական այլ
գործընկերների, տեսնել նաև կանադական ընկերություններ:
Հայաստանի նախագահը Կանադայի նահանգապետին, նաև որպես
տիեզերագնացության և տիեզերագիտության ոլորտի մասնագետ-գիտնականի,
հրավիրել է Հայաստան՝ իր մասնակցությունը բերելու STARMUS 6-րդ միջազգային
փառատոնին, որի շրջանակում Հայաստան կայցելեն նոբելյան մրցանակի
դափնեկիրներ, աշխարհահռչակ գիտնականներ, տիեզերագնացներ, երաժիշտներ։
Փառատոնի նպատակը գիտության հանրաճանաչությունն է, երիտասարդ սերնդին
ոգեշնչելն ու գիտությամբ զբաղվելը նրանց համար գրավիչ դարձնելը։
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•

Այցելություն Հոլոնի տեխնոլոգիական համալսարան

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել համալսարանի ղեկավարության հետ, այնուհետև հանդես է
եկել «Աշխարհաքաղաքական իրողությունները արհեստական բանականության դարաշրջանում» թեմայով
դասախոսությամբ:
Համալսարանի նախագահ Էդուարդ Յակուբովը նշելով, որ մեծ պատիվ է հյուրընկալել Հայաստանի
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին:
•

Այցելություն Բեթղեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն այցելել
են Բեթղեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար: Նրանց դիմավորել է Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքության
լուսարարապետ Գերշնորհ Տեր Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը:
Նախագահը և տիկինը շրջել են տաճարում, մոմ վառել, ունկնդրել հայ հոգևորականների կատարած շարականը
և նրանց հետ միասին աղոթք հնչեցրել առ Աստված:
Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության անունից լուսարարապետ սրբազանը ողջունել է Հայաստանի
նախագահի և տիկնոջ այցը սուրբ քաղաք՝ Բեթղեհեմ և նշել, որ ազգային մեծ հպարտություն է հայերի այստեղ
գտնվելը:
Նախագահ Սարգսյանի խոսքով՝ «շատ էական է, որ ամեն ինչ անենք Սուրբ Էջմիածին և Երուսաղեմ կապն
ավելի խորացնելու և ավելի կենդանի դարձնելու համար, միաժամանակ, ավելի խորանա ու ամրանա ձեր կապը
հայրենիքի հետ»:
Հանրապետության նախագահը և Սրբազան Հայրը խոսել են նաև Սուրբ Երկրում հայկական ներկայության և
իրականացվող առաքելության մասին:
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•

Այցելություն Սուրբ Հարության տաճար

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն այցելել են
Երուսաղեմի և ողջ քրիստոնեական աշխարհի ամենանվիրական և գլխավոր սրբավայրերից մեկը՝ Սուրբ
Հարության տաճար: Այն կառուցված է Քրիստոսի գերեզմանի, Գողգոթայի խաչելության տեղի, Խաչգյուտի
քարայրի և մի շարք այլ սրբավայրերի վրա։ Քրիստոսի գերեզմանը գտնվում է Ս. Հարության տաճարի մեծ
գմբեթի տակ: Տաճարը համատեղ տնօրինում են Հայ, Հույն և Կաթոլիկ եկեղեցիները:
Հայաստանի նախագահին և տիկնոջը դիմավորել են Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության լուսարարապետ
Գերաշնորհ տեր Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը, հայ հոգևոր դասի այլ ներկայացուցիչներ։
Նախագահ Սարգսյանը և տիկին Սարգսյանը շրջել են տաճարում, եղել սրբավայրերում, մոմ վառել, աղոթք
հնչեցրել, զրուցել հոգևորականների հետ:
Հայ հոգևորականների հետ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ հայ ժողովուրդը հսկայական
մշակութային, հոգևոր արժեքներ ունի այս հողում և կարիք կա այդ ամենը շատ ավելի լավ ցուցադրելու և
Երուսաղեմի այցելուներին, և աշխարհին ընդհանրապես: Նախագահի խոսքով՝ այս սրբազան հողն ու վայրը
կարող են կամուրջ դառնալ, որ այն մարդիկ, ովքեր այցելում են այստեղ, նաև Երուսաղեմի միջոցով ճանաչեն
Հայաստանը, հայ հոգևոր ու մշակութային մեծ ժառանգությունն ու արժեքները:
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•

Այցելություն Սուրբ Հակոբեանց Մայր տաճար

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն այցելել են
Երուսաղեմի հայ հոգևոր ժառանգության կենտրոն՝ Սիոն լեռան բարձունքի վրա խոյացող փառահեղ
Սուրբ Հակոբեանց Մայր տաճար:
Նախագահ Սարգսյանը ծաղկեպսակ է դրել տաճարի հարևանությամբ կանգնեցված՝ Հայոց ցեղասպանության
զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին:
Սուրբ Հակոբեանց Մայր տաճարում Հանրապետության նախագահին են ներկայացվել տաճարի պատմությունը,
պատմամշակութային արժեքները: Նշվել է, որ հատկապես առանձնահատուկ նշանակություն ունի Երուսաղեմի
Սրբոց Հակոբեանց վանքի ձեռագրատունը, որտեղ շուրջ երեք հազար ձեռագիր մատյան է պահվում։
Դա Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանից հետո երկրորդ ամենամեծ հավաքածուն է։
Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանում նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք
Ամենապատիվ Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ:
Հանրապետության Նախագահը և Ամենապատիվ պատրիարքը զրուցել են ազգային-եկեղեցական հարցերի,
Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության գործունեության մասին:
Նախագահ Սարգսյանը մեծապես կարևորել է սուրբ հողում բազմադարյա պատմություն և հարուստ
ավանդույթ ունեցող Երուսաղեմի նվիրապետական Աթոռի գործունեությունը հայոց հոգևոր և մշակութային
ժառանգությունը պահպանելու և այն գալիք սերունդներին փոխանցելու գործում:
Այնուհետև տեղի է ունեցել ընդունելություն ի պատիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, որին
մասնակցել են հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Երուսաղեմի կրոնական տարբեր համայնքների
ղեկավարներ:
Հայաստանի նախագահն իսրայելահայերին կոչ է արել որքան հնարավոր է հաճախ այցելել Հայաստան:
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•

Այցելություն Technion տեխնոլոգիական ինստիտուտ

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել ինստիտուտի ղեկավարության, այնուհետև՝ հանդիպել
ուսանողության հետ: Ինստիտուտի նախագահ, պրոֆեսոր Ուրի Սիվան ասել է, որ մեծ պատիվ է հյուրընկալել
Հայաստանի նախագահին և կրկնակի պատիվ՝ հյուրընկալել գիտնական-նախագահի:
Շնորհակալություն հայտնելով հյուրընկալության համար՝ նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ ինքն առաջին
անգամ այս համալսարան է այցելել դեռ անցյալ դարի 90-ականների սկզբին, երբ հետազոտություն էր անում
աստղաֆիզիկայի և ձգողականության ոլորտում։
Հայաստանի նախագահը նշել է, որ այսօր երիտասարդների մեծ մասը ցանկանում է ստարտափ ստեղծել,
ունենալ նոր տեխնոլոգիաների ընկերություն:
Նախագահի խոսքով՝ այսօր մենք ապրում ենք նոր աշխարհում. «Մեզանից յուրաքանչյուրը փոխկապակցված է,
ինչպես տարրական մասնիկները։ Մենք հաղորդակցվում ենք լույսի արագությամբ և սկսում ենք քվանտային
առարկաների վարքագիծ դրսևորել։ Այսօր մենք բոլորս փոխկապակցված և շաղկապված ենք, գլոբալ ռիսկերը
դառնում են քվանտային»։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ ասվածը վերաբերում է նաև քաղաքականությանը:
Խոսելով արհեստական բանականության մասին և անդրադառնալով աշխարհի վրա նրա ազդեցությանը՝
նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ արհեստական բանականության զարգացման պայմաններում ևս
ամենակարևոր էակը մնալու է մարդ արարածը:
Անդրադառնալով հայաստանյան համալսարանների հետ համագործակցությանը՝ նախագահ Սարգսյանն
այդ համատեքստում խոսել է նախագահական ATOM (Advanced Tomorrow) նախաձեռնության մասին: «Այն
նպատակ ունի համախմբելու միջազգային մեծ ընկերությունների արհեստական բանականության և
մաթեմատիկական մոդելավորման ոլորտներում, ինչպես նաև կամուրջներ ստեղծել հայտնի համալսարանների
հետ: Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել և զրուցել է նաև Technion տեխնոլոգիական
ինստիտուտում սովորող հայ ուսանողների հետ:
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•

Այցելություն Սուրբ Նիկողայոս հայկական եկեղեցի

Նախագահը և տիկինը շրջել են եկեղեցական համալիրում, մոմ վառել, զրուցել հոգևորականների հետ:
Եկեղեցին կառուցվել է ավելի քան 10 դար առաջ: Ժամանակին հայ ուխտավորները երկար ճանապարհ կտրելով՝
Յաֆֆայով էին հասնում Երուսաղեմ, գիշերում, ապա շարունակում ճանապարհը: Այդ իսկ պատճառով
եկեղեցին ստացել է ուխտավորների և ծովագնացների հովանավոր սուրբ Նիկողայոսի անունը:
•

Հանդիպում Իսրայելի նորարարությունների կենտրոնի (Israel Innovation Authority) նախագահ

Ամիրամ Ապելբաումի գլխավորած պատվիրակության հետ

Իսրայելի Պետություն աշխատանքային այցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ
Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Իսրայելի նորարարությունների կենտրոնի (Israel Innovation Authority)
նախագահ Ամիրամ Ապելբաումի գլխավորած պատվիրակության հետ: Կառույցն աջակցում է նաև Իսրայելի
կառավարությանը երկրի զարգացմանն ուղղված նախաձեռնություններում, հանդես է գալիս մասնավորապես
շրջակա միջավայրի, վերականգնվող էներգիայի, թվային առողջապահության, գյուղատնտեսության ոլորտների
զարգացման մի շարք նորարարական լուծումներով:
Հանդիպմանը քննարկվել է նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում փոխգործակցու¬թյան
հնարավորություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ: Մասնավորապես՝ նախագահ Սարգսյանը
ներկայացրել է Հայաստանում տեխնոլոգիաների և գիտության զարգացմանն ուղղված ATOM (Advanced
Tomorrow) նախագահական նախաձեռնությունը: Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ այս ծրագրի
շրջանակում փոխգործակցության մեծ հնարավորություններ կան:
Ամիրամ Ապելբաումն ընդգծել է, որ հանդիպումը հրաշալի հնարավորություն էր քննարկելու, թե ինչպես կարող
են երկու փոքր երկրներ միասին աշխատելով, միմյանցից սովորելով փոքրը դարձնել մեծ առավելություն:
Հայաստանի նախագահը Իսրայելի նորարարությունների կենտրոնի ղեկավարին հրավիրել է Հայաստան:
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•

Այցելություն Ռոքֆելլեր հնագիտական թանգարան և հայկական հախճապակուն նվիրված

ցուցադրության դիտում

Իսրայելի Պետություն աշխատանքային այցի շրջանակում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը
և տիկին Նունե Սարգսյանը Երուսաղեմում այցելել են Ռոքֆելլեր հնագիտական թանգարան և դիտել այնտեղ
բացված՝ հայկական հախճապակուն նվիրված ցուցադրությունը, որը կազմակերպել է հախճապակու
ստեղծմամբ զբաղվող Բալյանների հայտնի ընտանիքի չորրորդ սերնդի ներկայացուցիչ Սեդրակ Բալյանը:
Հայկական հախճապակին իր պայծառ գույներով Սուրբ քաղաքի մշակութային լանդշաֆտի անբաժանելի մասն
է: Հայաստանի նախագահի հետ զրույցում Սեդրակ Բալյանը պատմել է, որ հախճապակու արվեստը Սուրբ
քաղաքում սկիզբ է առել 1919 թվականին, երբ 3 հայ ընտանիքներ բրիտանացիների օգնությամբ տեղափոխվել
են Երուսաղեմ և հիմնել գործարան: Այսօր հայկական ավանդույթները շարունակում են այս ընտանիքների
երիտասարդ սերունդները: Սեդրակ Բալյանի խոսքով՝ Երուսաղեմում բացված ցուցահանդեսը պատմում է
հայկական հախճապակու և Երուսաղեմում դրա դերի ու նշանակության մասին:
Նախագահ Սարգսյանը և տիկին Սարգսյանը դիտել են ցուցադրությունը, որի բոլոր ցուցանմուշները
պատրաստվել են Երուսաղեմում, զրուցել են Հայաստանում ևս նման ցուցադրություն կազմակերպելու,
ինչպես նաև հայկական հախճապակու արվեստը Հայաստան վերադարձնելու հնարավորությունների մասին:
Սեդրակ Բալյանը նշել է, որ ցանկություն ունեն իրենց փորձառությունը ներդնել և հախճապակի արտադրել նաև
Հայաստանում:
•

Հանդիպում Israir Airlines ավիաընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ուրի Սիրկիսի և ընկերության

գործառնությունների տնօրեն Դորիթ Կալիմիի հետ

Զրուցակիցները, մասնավորապես, խոսել են օդային հաղորդակցության ոլորտում համագործակցության,
մասնավորապես Թել Ավիվի և Երևանի միջև կանոնավոր օդային չվերթների կազմակերպման
հնարավորությունների մասին:
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Իսրայելի Պետություն կատարած այցի արդյունքները
• Արմեն Սարգսյանը հրավիրել է իսրայելական և կանադական ընկերություններին, գիտակրթական

հաստատություններին համագործակցելու ATOM (Advanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնության
շրջանակներում:

• Հայաստանի նախագահը Իսրայելի նախագահին հրավիրել է այցելել Հայաստան։
• Հայաստանի նախագահը Իսրայելի նորարարությունների կենտրոնի ղեկավարին հրավիրել է Հայաստան:
• Հայաստանի նախագահը Կանադայի նահանգապետին, նաև որպես տիեզերագնացության և

տիեզերագիտության ոլորտի մասնագետ-գիտնականի, հրավիրել է Հայաստան՝ իր մասնակցությունը բերելու
STARMUS 6-րդ միջազգային փառատոնին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

83

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

. 85 Մասնակցություն Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում
անցկացվող քննարկումների շարքին՝ որպես հիմնական բանախոս

. 86 Հանդիպում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության
գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Հեբրեյեսուսի հետ
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15.02.2020թ.

Մասնակցություն Մյունխենի անվտանգության
համաժողովի շրջանակում անցկացվող քննարկումների
շարքին՝ որպես հիմնական բանախոս

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/15/President-Armen-Sarkissian-attended-Munich-Security-Conference/

Աշխատանքային այցով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանը որպես հիմնական բանախոս հանդես է եկել Մյունխենի անվտանգության համաժողովի
շրջանակում անցկացվող քննարկումների շարքում։
Քննարկումների շարքում իրենց դասախոսություններն են ներկայացրել համաշխարհային մեծ համբավ վայելող հայտնի
գործիչներ, որոնց թվում՝ ամերիկացի ականավոր քաղաքագետ, Հարվարդի համալսարանի Քենեդու անվան Պետական
կառավարման դպրոցի հանրային քաղաքականության կենտրոնի պրոֆեսոր Ժոզեֆ Նայը (որը շրջանառել է «փափուկ
ուժ» եզրույթը և տեսությունը), ամերիկացի հանրահայտ քաղաքագետ, փիլիսոփա և գրող Ֆրենսիս Ֆուկույաման, հայտնի
քաղաքագետ, Հարվարդի համալսարանի Քենեդու անվան Պետական կառավարման դպրոցի պրոֆեսոր Գրահամ Ալիսոնը
և այլք:
Որպես հիմնական բանախոս, մասնակցելով քվանտային քաղաքականությանն առնչվող քննարկմանը, նախագահ Արմեն
Սարգսյանը խոսել է իր քվանտային տեսության, աշխարհում տեղի ունեցող սրընթաց զարգացումների, համաշխարհային
ռիսկերի, նոր քվանտային տեխնոլոգիաների ու համակարգերի, քաղաքականության քվանտային վարքագծի մասին:
Քննարկմանը ներկա են եղել Ժոզեֆ Նայը, Լեհաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին,
Գերմանիայում հավատարմագրված տարբեր երկրների դեսպաններ, բազմաթիվ հայտնի վերլուծական կենտրոնների
ղեկավարներ, քաղաքական, հասարակական գործիչներ, դիվանագետներ, հեղինակավոր վերլուծաբաններ ու
փորձագետներ:
«Աշխարհը փոխվել և փոխվում է շատ արագ: Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, հասկանանք
անվտանգության խնդիրներն ու մարտահրավերները, պետք է գնալ խորքերը, գտնել պատճառները, որովհետև այն ամենն,
ինչ այսօր մենք տեսնում ենք հետևանքներ են,-ասել է Հայաստանի նախագահը։
Ելույթի վերջում, նախագահը պատասխանել է հնչած հարցերին:
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15.02.2020թ.

Հանդիպում Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս
Ադհանոմ Հեբրեյեսուսի հետ
Աշխատանքային այցով Մյունխենում գտնվող’ Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Հեբրեյեսուսի հետ։
ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը ներկայացրել է կորոնավիրուսի հետևանքով աշխարհում
ստեղծված իրավիճակը, դրա հետ կապված վտանգների, վիրուսի դեմ պայքարի
և տարածման կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները:
Այդ համատեքստում զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև Հայաստանին: Նշվել
է, լուրջ քայլեր են ձեռնարկվում կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման, մեր
երկիր դրա ներթափանցումը թույլ չտալու ուղղությամբ:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/15/President-Armen-Sarkissian-met-with-Tedros-Adhanom/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ
ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

. 88 Հանդիպում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ
. 89 Հանդիպում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ
. 90 Հանդիպում Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության
քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելի հետ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

21.10.2020թ.

Հանդիպում Եվրոպական խորհրդի նախագահ
Շառլ Միշելի հետ
Հայաստանի նախագահը մանրամասնորեն անդրադարձել է սեպտեմբերի 27ից սկսած՝ Արցախի Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած
լայնածավալ ռազմական ագրեսիային, դրանում Թուրքիայի ներգրավվածությանն
ու ռազմաքաղաքական օժանդակությանը:
«Բռնությունը Լեռնային Ղարաբաղում պետք է դադարեցվի»,-ասել է Եվրոպական
խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը: Նա հետաքրքրվել է հակամարտության
համատեքստում տեղի ունեցող տարածաշրջանային զարգացումներով։
Հայաստանի նախագահը հանգամանորեն ներկայացրել է իրավիճակը՝ նշելով, որ
Թուրքիայի քաղաքականությունը տարածաշրջանում ապակայունացնող է և լուրջ
սպառնալիք՝ տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգության համար։
Զրուցակիցներն իրենց խորը մտահոգությունն են հայտնել շարունակվող
ռազմական գործողությունների առնչությամբ, ինչը կարող է հանգեցնել մեծ
հումանիտար աղետի։ Շառլ Միշելն ասել է, որ պետք է հարգել հրադադարը և
առանց նախապայմանների վերադառնալ բանակցային սեղան:
Նախագահ Սարգսյանը շատ կարևոր է համարել, որ միջազգային գործընկերներն
ամբողջությամբ հասկանան հակամարտության էությունը և պատերազմը
դադարեցնելու հստակ կոչ հնչեցնեն։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/21/President-Armen-Sarkissian-met-with-Charles-Michel/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

21.10.2020թ.

Հանդիպում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար
Յենս Ստոլտենբերգի հետ
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն անդրադարձել է Արցախի Հանրապետության
դեմ ու Հայաստանի սահմաններին Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական
ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությանը և հատկապես իր
մտահոգությունը հայտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին
ցուցաբերվող բացահայտ ռազմաքաղաքական աջակցության առնչությամբ:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն անհանգստություն է հայտնել
իրավիճակի վերաբերյալ և առանձնապես՝ քաղաքացիական բնակչությանը
թիրախավորելու առնչությամբ՝ հույս հայտնելով, որ կողմերը կհարգեն
հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները և կվերադառնան ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահությամբ բանակցային սեղանի շուրջ։
Հանդիպումից հետո նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր
քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հանդես են եկել մամուլի համար
հայտարարությամբ:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/21/President-Armen-Sarkissian-in-Brussel/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

22.10.2020թ.

Հանդիպում Եվրամիության արտաքին գործերի և
անվտանգության քաղաքականության հարցերով
բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելի հետ
Նախագահ Սարգսյանը հանգամանալից անդրադարձել է սեպտեմբերի 27-ից
սկսած՝ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի ռազմաքաղաքական աջակցությամբ
Արցախի Հանրապետության նկատմամբ սանձազերծած լայնածավալ ռազմական
ագրեսիային, ադրբեջանական զինուժի կողմից Արցախի բնակավայրերը, խաղաղ
բնակչությանը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելուն։
Հայաստանի նախագահը նշել է, որ այս ամենը տեղի է ունենում Թուրքիայի
ուղղակի և անմիջական ներգրավվածության պայմաններում, որն
արտահայտվում է նաև նրա կողմից տարածաշրջան իսլամիստ զինյալ
ահաբեկիչների ներմուծմամբ, ինչը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային և
միջազգային կայունության ու անվտանգության համար:
Ժոզեպ Բորելը խորը մտահոգություն է հայտնել շարունակվող ռազմական
գործողությունների և ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ: Նա ընդգծել
է լարվածությունը լիցքաթափելու, կրակը դադարեցնելու և ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահությամբ բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու
անհրաժեշտությունը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/22/President-Armen-Sarkissian-in-Brussels/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ
ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

. 92 Հանդիպում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ
. 94 Հանդիպում ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ, Ֆրանսիայի հայկական
կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ
Փափազյանի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ)
Ֆրանսիայի և ՀԲԸՄ Եվրոպայի նախագահ Նադյա Գործունյանի հետ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

23.10.2020թ.

Հանդիպում Ֆրանսիայի Հանրապետության
նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ
Ելիսեյան պալատում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Ֆրանսիայի
Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը:
Զրույցի

ընթացքում

Հայաստանի

և

Ֆրանսիայի

նախագահները

քննարկել

են

իրավիճակը

ղարաբաղյան

հակամարտության գոտում:
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Մակրոնին՝ նշելով, որ Հայաստանը բարձր է
գնահատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի և անձամբ նախագահ Մակրոնի ջանքերն ու
դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման հարցում:
Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի աջակցությամբ Արցախի/Լեռնային Ղարաբաղի
նկատմամբ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիան շարունակվում է, թիրախավորվում են Արցախի
բնակավայրերը, խաղաղ բնակչությունը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով կան զոհեր ու
վիրավորներ քաղաքացիական բնակչության մեջ։ Հայաստանի նախագահը խորը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայի
կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող ռազմաքաղաքական աջակցության առնչությամբ, ընդգծելով, որ Թուրքիայի՝
որպես երրորդ կողմի նման ծավալի ներգրավվածությունն ավելի է սրում իրավիճակը և վտանգում տարածաշրջանի
կայունությունն ու անվտանգությունը: Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ տարածաշրջանի համար առանձնակի
սպառնալիք են Թուրքիայի կողմից Ադրբեջան բերված և այնուհետև այդ երկրի բանակի կազմում Արցախի դեմ
ռազմական գործողություններին մասնակցող իսլամիստ ահաբեկիչները, որոնք, չի բացառվում, որ ինչ-որ ժամանակ
հետո հայտնվեն նաև այլ երկրներում, այդ թվում` նաև Եվրոպայում:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագահ Մակրոնը նույնպես մտահոգություն է հայտնել շարունակվող
ռազմական գործողությունների և ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ:
Նախագահ Սարգսյանն ու նախագահ Մակրոնը համակարծիք են եղել, որ
հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլընտրանք չունի, և կարևորել են
հրադադարի հաստատման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների
իրականացման անհրաժեշտությունը:
Նախագահներն ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը հակամարտության
կարգավորման գործում և կարևորել Մինսկի խմբի համանախագահությամբ
հնարավորինս շուտ բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու
անհրաժեշտությունը:
Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները նաև ուրախությամբ փաստել են,
որ երկու ժողովուրդների բազմադարյա կապերի ու բարեկամության հենքի
վրա կառուցված հայ-ֆրանսիական առանձնահատուկ հարաբերությունները
շարունակում են զարգանալ բարեկամության և փոխըմբռնման ոգով:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/23/President-Armen-Sarkissian-met-with-Emmanuel-Macron/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
24.10.2020թ.

Հանդիպում ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ, Ֆրանսիայի
հայկական կազմակերպությունների համակարգող
խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի և
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության
(ՀԲԸՄ) Ֆրանսիայի և ՀԲԸՄ Եվրոպայի նախագահ
Նադյա Գործունյանի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/24/President-Armen-Sarkissian-in-Paris/

Նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է Թուրքիայի ռազմաքաղաքական աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից
Արցախի Հանրապետության նկատմամբ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիային և ներկայացրել
ստեղծված իրավիճակը։ Կարևորելով Սփյուռքի հայկական կառույցների կողմից կատարված և կատարվող
աշխատանքներն, ինչպես նաև սփյուռքահայության համախմբված տարաբնույթ աջակցությունը Հայրենիքին՝
Հայաստանի նախագահն այդ համատեքստում բարձր է գնահատել նաև Ֆրանսիայի հայկական կառույցների
կողմից կատարվող քայլերը:
Միաժամանակ,

նախագահ

Սարգսյանը

նշել

է,

որ

անելիքները

դեռևս

շատ

են

ինչպես

միջազգային

հանրությանն ու տարբեր երկրների ղեկավարներին ու հասարակություններին արցախյան հակամարտության
և ադրբեջանաթուրքական ռազմական ագրեսիայի վերաբերյալ ողջ ճշմարտությունը հասցնելու, այնպես էլ
Հայրենիքին աջակցության առումով։ Նախագահն ասել է, որ վերջին իրադարձությունները վերստին վկայում են
մեր ժողովրդի միասնականության և ինքնակազմակերպվելու որակների մասին։
Մուրադ Փափազյանը և Նադյա Գործունյանը նշել են, որ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները, ողջ
ֆրանսահայ համայնքն այսուհետ ևս կշարունակեն աջակցության գործողությունները Հայրենիքին և բոլոր
ջանքերը կգործադրեն ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվությունը տեղի հանրությանը
ներկայացնելու համար։
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ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

. 96 Հանդիպում Աբու Դաբիի թագաժառանգ, ԱՄԷ զինված ուժերի գլխավոր
հրամանատարի տեղակալ, շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15.11.2020թ.

Հանդիպում Աբու Դաբիի թագաժառանգ, ԱՄԷ
զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ,
շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/15/President-Armen-Sarkissian-visited-UAE/

Աբու Դաբիում նախագահ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Աբու Դաբիի թագաժառանգ, ԱՄԷ զինված ուժերի գլխավոր
հրամանատարի տեղակալ, շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ԱՄԷ նախագահի
ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Տահնուն Բին Զայեդ Ալ Նահյանը։
Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանը ողջունել է նախագահ Սարգսյանի այցն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ՝
հաղորդելով ԱՄԷ նախագահ, շեյխ Խալիֆա Բին Զայեդ Ալ Նահյանի բարեմաղթանքները․ ԱՄԷ նախագահն առաջընթաց և
բարգավաճում է մաղթել Հայաստանին և հայ ժողովրդին։
Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ ալ Նահյանը ԱՄԷ աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված
զինադադարին՝ հույս հայտնելով, որ այն կնպաստի տարածաշրջանի անվտանգությանը և կայունությանը։
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ ալ Նահյանին՝ աջակցության խոսքերի
և

երկու

երկրների

միջև

բոլոր

մակարդակներում

հարաբերությունների

առավել

զարգացման

շարունակական

պատրաստակամության ու գործնական քայլերի համար։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր երախտագիտությունն է հայտնել նաև կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի
շրջանակում ԱՄԷ-ի կողմից Հայաստանին ցուցաբերված աջակցության և օժանդակության համար։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների և ժողովուրդների միջև բարեկամության ու փոխշահավետ
համագործակցության սերտացմանը վերաբերող հարցեր՝ որպես զարգացման հիմնական ուղղություններ կարևորելով
հատկապես տնտեսության և ներդրումների ոլորտները։
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։
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. 98 Առանձնազրուց Հորդանանի թագավոր, Նորին Մեծություն Աբդալլահ Երկրորդ
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Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ
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23.11.2020թ.

Առանձնազրուց Հորդանանի թագավոր, Նորին
Մեծություն Աբդալլահ Երկրորդ իբն Ալ Հուսեյնի հետ
և ընդլայնված կազմով հանդիպում

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/23/President-Armen-Sarkissian-metwith-His-Majesty-King-Abdullah-II-ibn-Al-Hussein/

Հորդանանի թագավորական ընդունելությունների պալատում տեղի է ունեցել Հայաստանի նախագահի դիմավորման
պաշտոնական արարողությունը։ Զինվորական նվագախմբի կատարմամբ հնչել են Հայաստանի և Հորդանանի
Հաշիմյան Թագավորության պետական օրհներգերը:
Դիմավորման արարողությունից հետո կայացել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Հորդանանի թագավոր,
Նորին Մեծություն Աբդալլահ Երկրորդ իբն Ալ Հուսեյնի առանձնազրուցը, որին հետևել է ընդլայնված կազմով
հանդիպումը: Հանդիպմանը մասնակցել են Հորդանանի վարչապետ Բիշեր Խասավնեհը, արտաքին գործերի և
արտագաղթյալների նախարար Այման Սաֆադին, արդյունաբերության, առևտրի և մատակարարումների նախարար
Մահա Ալին և այլ պաշտոնյաներ։
Ողջունելով Հայաստանի նախագահի այցը՝ Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ Երկրորդն ասել է, որ երկու երկրներին
միավորում են ամուր բարեկամությունն ու պատմական կապերը:
Նշվել է, որ Հայաստանն այսօր առերեսվում է բազմաթիվ մարտահրավերների և, որպես լավ ընկեր ու բարեկամ,
ակնկալում են սերտորեն աշխատել ու աջակցություն ցուցաբերել:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության, աջակցության խոսքերի
ու երկու երկրների միջև բոլոր մակարդակներում հարաբերություններն առավել զարգացնելու շարունակական
պատրաստակամության համար։ Նա հիշել է ամիսներ առաջ Հորդանանի թագավորի հետ Երևանում կառուցողական
քննարկումներն ու ապագային միտված ծրագրերը: Նշելով, որ ցանկացած դժվար վիճակից ելքի հույս կա՝ նախագահը
վստահություն է հայտնել, որ նախանշված ծրագրերը կյանքի կկոչվեն, կստեղծվի ավելի խոր համագործակցություն:
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Ջերմ ու բարեկամական մթնոլորտում անդրադառնալով երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և տարբեր
ոլորտներում

առկա

ներուժն

առավել

արդյունավետ

օգտագործելու

հնարավորություններին՝

Հայաստանի

նախագահն ու Հորդանանի թագավորը պատրաստակամություն են հայտնել առաջ մղելու երկկողմ փոխշահավետ
համագործակցությունը: Նրանց խոսքով՝ երկու երկրներն ունեն բազմաթիվ ընդհանրություններ, հնագույն քաղաքակրթությունների կրողներ են, կարևորում ու գնահատում են մարդկային ռեսուրսները․ Հորդանանը, ինչպես Հայաստանը,
մարդկային ներուժը դարձրել է զարգացում տանող իր հիմնական շարժիչ ուժը:
Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ Հայաստանն ու Հորդանանը կարող են հաջողությամբ համագործակցել
մասնավորապես նորագույն տեխնոլոգիաների, կրթության, գիտության, առողջապահության, սննդի անվտանգության,
զբոսաշրջության ոլորտներում, Հայաստանի համար ուսանելի կարող է լինել տեղահանվածների հետ աշխատանքի
Հորդանանի փորձը:
Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում համատեղ ջանքերին, դրա
առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքներին, ինչպես նաև փոխադարձ մտահոգություն առաջացնող
տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերին, մասնավորապես՝ կապված Մերձավոր Արևելքում խաղաղության
հաստատման ջանքերի հետ:
Նախագահ

Սարգսյանը

Հորդանանի

թագավորին

հանգամանորեն

տեղեկացրել

է

Արցախի

նկատմամբ

ադրբեջանաթուրքական ռազմական ագրեսիայի հետևանքների, և, այդ համատեքստում, ստեղծված իրավիճակի
մասին: Հորդանանյան կողմը նշել է, որ օգտագործել է միջազգային հարթակներում ունեցած իր կապերն ու
հեղինակությունը՝ նպաստելու խաղաղության հաստատման ջանքերին:
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ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՀԱՇԻՄՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

24.11.2020թ.

Հանդիպում Հորդանանի հայ համայնքի
ներկայացուցիչների հետ
Հորդանանի հայ համայնքի հոգևոր հովիվ, հոգեշնորհ տեր Ավետիս վրդ. Իփրաճյանը ողջունել է Հայաստանի
նախագահի այցը՝ նշելով, որ համայնքը հետևում է հայրենիքում կատարվող իրադարձություններին և քաջատեղյակ
է արցախյան պատերազմի մանրամասներին: Նա տեղեկացրել է, որ այդ դժվարին օրերին Հորդանանի համայնքը
նույնպես ձգտել է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի և Արցախի հայրենակիցներին:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել հյուրընկալության ու դժվարին պահին հայրենիքին
ցուցաբերած աջակցության համար: Նա խոսել է Արցախի նկատմամբ սանձազերծված ադրբեջանաթուրքական
պատերազմի, երկրում ստեղծված իրավիճակի, Հորդանան կատարած այցի նպատակների մասին, ինչպես նաև
պատասխանել համայնքի ներկայացուցիչների հարցերին:
Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ դեպի հաղթանակ լավագույն ճանապարհը սեփական արժեքներն ու սեփական
հնարավորությունները ճիշտ գնահատելն է։
Խոսելով ապագայի անելիքների մասին՝ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է. «Չնայած մենք այսօր պարտվել
ենք, բայց մեր բարեկամները, կարծում եմ, հավատում են, որ մենք կկարողանանք ոտքի կանգնել և ցույց տալ, որ մեզ
հաղթել հնարավոր չէ, որովհետև ճակատամարտում պարտվելը մի բան է, բայց դրանից հետո ոտքի կանգնելը, ուժ
գտնելը, պատրաստվելը կյանքի հաջորդ մարտահրավերներին, ուղղակի անհրաժեշտություն է»։
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Ξ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ
ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՀԱՇԻՄՅԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անդրադառնալով
նախագահը

նշել

այցի
է,

որ

ընթացքում

ունեցած

հանդիպումների

հանդիպումներին՝

առանցքում

Հայաստանի

համագործակցության

խորացման հարցերն են եղել:
Հորդանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նախագահ
Սարգսյանը նաև տեղեկացրել է, որ թագավոր Աբդալլահ Երկրորդը կաջակցի Սուրբ
Կարապետ հայկական առաքելական եկեղեցին ամբողջովին ավարտուն տեսքի
բերելուն։ Հորդանանի թագավորի հետ խոսել են նաև հայկական մշակութային և
հոգևոր արժեքների պահպանության վերաբերյալ։
Պատասխանելով հայ համայնքի ներկայացուցիչների հարցերին՝ նախագահ Սարգսյանն
անդրադարձել է երկրում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքերին՝ կարևորելով
ճգնաժամը

սահմանադրական

ճանապարհով

հանգուցալուծելը:

Խոսելով

իր

ներկայացրած՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու և
ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու առաջարկությունների
մասին՝

նախագահն

ընդգծել

է,

որ

խորհրդարանական

երկրում

ճգնաժամի

լուծման ճանապարհը միշտ եղել են արտահերթ ընտրությունները։ Ազգային
համաձայնության կառավարության ձևավորման գաղափարը նույնպես նոր չէ։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/24/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-communit-in-Jordan/

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

103 Արաբական Միացյալ Էմիրություններ (14.01.2020)

104 Իսրայելի Պետություն (24-26.01.2020)

108 Ֆրանսիայի Հանրապետություն (24.10.2020)

109 Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն (23-24.11.2020)
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

14.01.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Այցելություն Շարժայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ
եկեղեցի և հանդիպում հայ համայնքի հետ
Աշխատանքային

այցով

Արաբական

Միացյալ

Էմիրություններում

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/01/14/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community-in-Abu-Dhabi/

գտնվող՝

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հունվարի 14-ին
այցելել է Շարժայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի:
Գոհաբանական

աղոթքից

հետո

Հայաստանի

նախագահը

ծաղիկներ

է

դրել

եկեղեցու բակում ի հիշատակ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կանգնեցված
հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին:
Օհաննէսեան հայկական վարժարանի սրահում նախագահ Սարգսյանը դիտել է
վարժարանի սաների փոքրիկ համերգը, այնուհետև հանդիպել հայ համայնքի
ներկայացուցիչների հետ։
Նախագահ Սարգսյանը հորդորել է այցելել Հայաստան, Արցախ, ճանաչել հայրենիքը
և

երեխաներին

ծանոթացնել

հայրենիքին,

որովհետև

նրանք

Հայաստանի

Հանրապետության ապագա քաղաքացիներն են։
Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը դահլիճում գտնվող երեխաները
հնչեցրել են մեծն Թումանյանի խոսքերը, որոնք փոքր-ինչ ձևափոխելով Արմեն
Սարգսյանը դիմել է նրանց. «Ապրե՛ք, երեխե՛ք, և մե՛զ պես ապրեք, որովհետև մենք
հաղթող և ուժեղ ժողովուրդ ենք։ Ապրե՛ք, երեխե՛ք և մեզնից լա՛վ ապրեք։ Ապրե՛ք,
երեխե՛ք և մեզնից ավելի մեծ հաղթանակներ ունեցե՛ք»:
Արձանագրելով, որ 21-րդ դարում աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում, նախագահ
Սարգսյանն ասել է, որ այն ժողովուրդները, որոնք ունեն որոշակի որակներ,
պահպանել են իրենց ազգային մշակույթը, ինքնությունը, եկեղեցին, կրոնը,
մշակույթը, լեզուն, կապված են իրենց հայրենիքի հետ, կարող են հաջողել։
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24.01.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Այցելություն Բեթղեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար
Աշխատանքային

այցով

Իսրայելի

Պետությունում

գտնվող՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/01/24/President-Armen-Sarkissian-visited-Bethlehem/

Հայաստանի

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն
հունվարի 24-ին այցելել են Բեթղեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար: Նրանց դիմավորել է
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքության լուսարարապետ Գերշնորհ Տեր Սևան
արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը:
Նախագահը

և

տիկինը

շրջել

են

տաճարում,

մոմ

վառել,

ունկնդրել

հայ

հոգևորականների կատարած շարականը և նրանց հետ միասին աղոթք հնչեցրել
առ Աստված:
Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության անունից լուսարարապետ սրբազանը
ողջունել է Հայաստանի նախագահի և տիկնոջ այցը սուրբ քաղաք՝ Բեթղեհեմ և
նշել, որ ազգային մեծ հպարտություն է հայերի այստեղ գտնվելը:
Նախագահ Սարգսյանի խոսքով՝ «շատ էական է, որ ամեն ինչ անենք Սուրբ
Էջմիածին և Երուսաղեմ կապն ավելի խորացնելու և ավելի կենդանի դարձնելու
համար, միաժամանակ, ավելի խորանա ու ամրանա ձեր կապը հայրենիքի հետ»:
Հանրապետության նախագահը և Սրբազան Հայրը խոսել են նաև Սուրբ Երկրում
հայկական ներկայության և իրականացվող առաքելության մասին:
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25.01.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Այցելություն Սուրբ Հարության տաճար
Աշխատանքային

այցով

Իսրայելի

Պետությունում

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/01/25/President-Armen-Sarkissian-in-Jeruslam/

գտնվող՝

Հայաստանի

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն
հունվարի 25-ին այցելել են Երուսաղեմի և ողջ քրիստոնեական աշխարհի
ամենանվիրական և գլխավոր սրբավայրերից մեկը՝ Սուրբ Հարության տաճար: Այն
կառուցված է Քրիստոսի գերեզմանի, Գողգոթայի խաչելության տեղի, Խաչգյուտի
քարայրի և մի շարք այլ սրբավայրերի վրա։ Քրիստոսի գերեզմանը գտնվում է Ս.
Հարության տաճարի մեծ գմբեթի տակ: Տաճարը համատեղ տնօրինում են Հայ,
Հույն և Կաթոլիկ եկեղեցիները:
Հայաստանի

նախագահին

և

տիկնոջը

դիմավորել

են

Երուսաղեմի

Հայոց

պատրիարքության լուսարարապետ Գերաշնորհ տեր Սևան արքեպիսկոպոս
Ղարիբյանը, հայ հոգևոր դասի այլ ներկայացուցիչներ։
Նախագահ

Սարգսյանը

և

տիկին

Սարգսյանը

շրջել

են

տաճարում,

եղել

սրբավայրերում, մոմ վառել, աղոթք հնչեցրել, զրուցել հոգևորականների հետ:
Հայ հոգևորականների հետ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ հայ
ժողովուրդը հսկայական մշակութային, հոգևոր արժեքներ ունի այս հողում և
կարիք կա այդ ամենը շատ ավելի լավ ցուցադրելու և Երուսաղեմի այցելուներին,
և աշխարհին ընդհանրապես: Նախագահի խոսքով՝ այս սրբազան հողն ու վայրը
կարող են կամուրջ դառնալ, որ այն մարդիկ, ովքեր այցելում են այստեղ, նաև
Երուսաղեմի միջոցով ճանաչեն Հայաստանը, հայ հոգևոր ու մշակութային մեծ
ժառանգությունն ու արժեքները:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

25.01.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Այցելություն Սուրբ Հակոբեանց
Մայր տաճար
Հայաստանի

Հանրապետության

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/01/25/President-Armen-Sarkissian-met-with/

նախագահ

Արմեն

Հանրապետության

Նախագահը

և

Ամենապատիվ

Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն այցելել են

պատրիարքը զրուցել են ազգային-եկեղեցական հարցերի,

Երուսաղեմի հայ հոգևոր ժառանգության կենտրոն՝

Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության գործունեության

Սիոն լեռան բարձունքի վրա խոյացող փառահեղ Սուրբ

մասին:

Հակոբեանց Մայր տաճար:

Նախագահ Սարգսյանը մեծապես կարևորել է սուրբ

Նախագահ Սարգսյանը ծաղկեպսակ է դրել տաճարի

հողում

հարևանությամբ կանգնեցված՝ Հայոց ցեղասպանության

ավանդույթ

զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին:

Աթոռի գործունեությունը հայոց հոգևոր և մշակութային

Սուրբ Հակոբեանց Մայր տաճարում Հանրապետության

ժառանգությունը

բազմադարյա
ունեցող

պատմություն
Երուսաղեմի

և

հարուստ

նվիրապետական

պահպանելու

և

այն

գալիք

նախագահին են ներկայացվել տաճարի պատմությունը,

սերունդներին փոխանցելու գործում:

պատմամշակութային

Այնուհետև տեղի է ունեցել ընդունելություն ի պատիվ

հատկապես

արժեքները:

առանձնահատուկ

Նշվել

է,

նշանակություն

որ
ունի

Հայաստանի

Հանրապետության

նախագահի,

որին

Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբեանց վանքի ձեռագրատունը,

մասնակցել են հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, ինչպես

որտեղ շուրջ երեք հազար ձեռագիր մատյան է պահվում։

նաև Երուսաղեմի կրոնական տարբեր համայնքների

Դա Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանից հետո

ղեկավարներ:

երկրորդ ամենամեծ հավաքածուն է։

Հայաստանի նախագահն իսրայելահայերին կոչ է արել

Երուսաղեմի

Հայոց

պատրիարքարանում

նախագահ

Սարգսյանը հանդիպել է Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք
Ամենապատիվ Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի
հետ:
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26.01.2020թ.

Այցելություն Սուրբ Նիկողայոս հայկական եկեղեցի
Իսրայելի

Պետություն

աշխատանքային

այցի

շրջանակում

Հայաստանի

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն
հունվարի 26-ին այցելել են Յաֆֆայում գտնվող Սուրբ Նիկողայոս հայկական
եկեղեցի:
Նախագահը և տիկինը շրջել են եկեղեցական համալիրում, մոմ վառել, զրուցել
հոգևորականների հետ:
Եկեղեցին կառուցվել է ավելի քան 10 դար առաջ: Ժամանակին հայ
ուխտավորները

երկար

ճանապարհ

կտրելով՝

Յաֆֆայով

էին

հասնում

Երուսաղեմ, գիշերում, ապա շարունակում ճանապարհը: Այդ իսկ պատճառով
եկեղեցին ստացել է ուխտավորների և ծովագնացների հովանավոր սուրբ
Նիկողայոսի անունը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/01/26/President-Armen-Sarkissian-visited-Armenian-Church/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

24.10.2020թ.

Հանդիպում ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ, Ֆրանսիայի
հայկական կազմակերպությունների համակարգող
խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի և
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության
(ՀԲԸՄ) Ֆրանսիայի և ՀԲԸՄ Եվրոպայի նախագահ
Նադյա Գործունյանի հետ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/24/President-Armen-Sarkissian-in-Paris/

Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հոկտեմբերի 24-ին
հանդիպել է ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ
Մուրադ Փափազյանի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) Ֆրանսիայի և ՀԲԸՄ Եվրոպայի նախագահ
Նադյա Գործունյանի հետ:
Նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է Թուրքիայի ռազմաքաղաքական աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի
Հանրապետության նկատմամբ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիային և ներկայացրել ստեղծված
իրավիճակը։ Կարևորելով Սփյուռքի հայկական կառույցների կողմից կատարված և կատարվող աշխատանքներն, ինչպես նաև
սփյուռքահայության համախմբված տարաբնույթ աջակցությունը Հայրենիքին՝ Հայաստանի նախագահն այդ համատեքստում
բարձր է գնահատել նաև Ֆրանսիայի հայկական կառույցների կողմից կատարվող քայլերը:
Միաժամանակ, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ անելիքները դեռևս շատ են ինչպես միջազգային հանրությանն ու տարբեր
երկրների ղեկավարներին ու հասարակություններին արցախյան հակամարտության և ադրբեջանաթուրքական ռազմական
ագրեսիայի վերաբերյալ ողջ ճշմարտությունը հասցնելու, այնպես էլ Հայրենիքին աջակցության առումով։ Նախագահն ասել է,
որ վերջին իրադարձությունները վերստին վկայում են մեր ժողովրդի միասնականության և ինքնակազմակերպվելու որակների
մասին։
Մուրադ Փափազյանը և Նադյա Գործունյանը նշել են, որ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները, ողջ ֆրանսահայ
համայնքն այսուհետ ևս կշարունակեն աջակցության գործողությունները Հայրենիքին և բոլոր ջանքերը կգործադրեն
ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվությունը տեղի հանրությանը ներկայացնելու համար։
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Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

24.11.2020թ.

Հանդիպում Հորդանանի հայ համայնքի
ներկայացուցիչների հետ
Աշխատանքային այցով Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորությունում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանը նոյեմբերի 24-ին Հորդանանի մայրաքաղաք Ամմանում հանդիպում է ունեցել
Հորդանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Հորդանանի հայ համայնքի հոգևոր հովիվ, հոգեշնորհ տեր Ավետիս վրդ. Իփրաճյանը ողջունել է Հայաստանի
նախագահի այցը՝ նշելով, որ համայնքը հետևում է հայրենիքում կատարվող իրադարձություններին և քաջատեղյակ
է արցախյան պատերազմի մանրամասներին: Նա տեղեկացրել է, որ այդ դժվարին օրերին Հորդանանի համայնքը
նույնպես ձգտել է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի և Արցախի հայրենակիցներին:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել հյուրընկալության ու դժվարին պահին հայրենիքին
ցուցաբերած աջակցության համար: Նա խոսել է Արցախի նկատմամբ սանձազերծված ադրբեջանաթուրքական
պատերազմի, երկրում ստեղծված իրավիճակի, Հորդանան կատարած այցի նպատակների մասին, ինչպես նաև
պատասխանել համայնքի ներկայացուցիչների հարցերին:
Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ դեպի հաղթանակ լավագույն ճանապարհը սեփական արժեքներն ու սեփական
հնարավորությունները ճիշտ գնահատելն է։
Խոսելով ապագայի անելիքների մասին՝ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է. «Չնայած մենք այսօր պարտվել
ենք, բայց մեր բարեկամները, կարծում եմ, հավատում են, որ մենք կկարողանանք ոտքի կանգնել և ցույց տալ, որ մեզ
հաղթել հնարավոր չէ, որովհետև ճակատամարտում պարտվելը մի բան է, բայց դրանից հետո ոտքի կանգնելը, ուժ
գտնելը, պատրաստվելը կյանքի հաջորդ մարտահրավերներին, ուղղակի անհրաժեշտություն է»։
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Անդրադառնալով

այցի

ընթացքում

ունեցած

հանդիպումներին՝

Հայաստանի

նախագահը նշել է, որ հանդիպումների առանցքում համագործակցության խորացման
հարցերն են եղել:
Հորդանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նախագահ
Սարգսյանը նաև տեղեկացրել է, որ թագավոր Աբդալլահ Երկրորդը կաջակցի Սուրբ
Կարապետ հայկական առաքելական եկեղեցին ամբողջովին ավարտուն տեսքի
բերելուն։ Հորդանանի թագավորի հետ խոսել են նաև հայկական մշակութային և
հոգևոր արժեքների պահպանության վերաբերյալ։
Պատասխանելով

հայ

համայնքի

ներկայացուցիչների

հարցերին՝

նախագահ

Սարգսյանն անդրադարձել է երկրում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքերին՝
կարևորելով

ճգնաժամը

Խոսելով

ներկայացրած՝

իր

անցկացնելու

և

սահմանադրական

ազգային

արտահերթ

ճանապարհով

խորհրդարանական

համաձայնության

հանգուցալուծելը:
ընտրություններ

կառավարություն

ձևավորելու

առաջարկությունների մասին՝ նախագահն ընդգծել է, որ խորհրդարանական երկրում
ճգնաժամի լուծման ճանապարհը միշտ եղել են արտահերթ ընտրությունները։
Ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորման գաղափարը նույնպես
նոր չէ։
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114 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Ջուն
Յամադայի հետ (30.01.2020թ.)
115 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Իտալիայի դեսպան Վինչենցո
Դել Մոնակոյի հետ (06.02.2020թ.)
116 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Շվեդիայի Թագավորության
դեսպան Ուլրիկ Թիդեստրոմի հետ (06.02.2020թ.)
117 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության
ղեկավար, դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ (17.02.2020թ.)
118 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Չինաստանի դեսպան Թիան
Էրլունի հետ (18.02.2020թ.)
119 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիի հետ
(18.02.2020թ.)
120 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Ջուն
Յամադայի հետ (06.03.2020թ.)
121 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ
Կոպիրկինի հետ (06.03.2020թ.)
122 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան
Լաքոտի հետ (13.03.2020թ.)
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123 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Ջուն
Յամադայի հետ (25.03.2020թ.)
124 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը ԱՄԷ դեսպան Մուհամմադ Ալ Զաաբիի հետ
(25.03.2020թ.)
125 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի տեսակավոպ զրույցը Գերմանիայի դեսպան Միխայել
Յոհաննես Բանցհաֆի հետ (31.03.2020թ.)
126 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոթի հետ
(14.07.2020թ.)
127 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Բելառուսի դեսպան Իգոր
Նազարուկի հետ (16.07.2020թ.)
128 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան
Լաքոթի հետ (01.10.2020թ.)
129 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության
դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ (02.10.2020թ.)
130 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիի հետ
(05.10.2020թ.)
131 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Իտալիայի դեսպան Վինչենցո
Դել Մոնակոյի հետ (06.11.2020թ.)
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132 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան
Լաքոտի հետ (10.11.2020թ.)
133 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ
Կոպիրկինի հետ (10.11.2020թ.)
134 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Բուլղարիայի դեսպան Մարիա
Պավլովա Ցոցորկովա-Կայմակտչիևայի հետ (13.11.2020թ.)
135 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիի հետ
(20.11.2020թ.)
136 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության
ղեկավար, դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ (20.11.2020թ.)
137 Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան
Լաքոտի հետ (20.11.2020թ.)
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30.01.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան
Ջուն Յամադայի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանում
Ճապոնիայի դեսպան Ջուն Յամադային:
Դեսպանը Ճապոնիայի կառավարության անունից երախտագիտություն է
հայտնել նախագահ Սարգսյանին՝ 2019թ. հոկտեմբերին իր երկիր այցելելու և
Տոկիոյում Ճապոնիայի կայսեր գահակալության արարողությանը մասնակցելու
համար: Նա նշել է, որ Տոկիոյում տեղի ունեցած հանդիպումները նոր խթան են
երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար:
Նախագահ Սարգսյանն իր հերթին ասել է, որ հրաշալի հիշողություններ և
տպավորություններ ունի Ճապոնիա այցից և կայսր Նարուհիթոյի գահակալության
պատմական իրադարձությունից:
Արդյունավետ գնահատելով իր հանդիպումները Ճապոնիայի վարչապետ Շինձո
Աբեի, ճապոնական խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ՝ նախագահ
Սարգսյանն ասել է, որ դրանք լավ հիմք են ստեղծում փոխգործակցության
ընդլայնման համար:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/01/30/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Japan/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

06.02.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Իտալիայի դեսպան
Վինչենցո Դել Մոնակոյի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի
Հանրապետությունում Իտալիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր
դեսպան Վինչենցո Դել Մոնակոյին:
Զրուցակիցները քննարկել են նախագահ Արմեն Սարգսյանի՝ 2020թ. սեպտեմբեր
ամսին Իտալիայի Հանրապետություն նախատեսվող պետական այցին առնչվող
հարցեր:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/06/President-Armen-Sarkissian-met-with-Ambassador-of-Italy/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

06.02.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Շվեդիայի
Թագավորության դեսպան Ուլրիկ Թիդեստրոմի
հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի
Հանրապետությունում Շվեդիայի Թագավորության արտակարգ և լիազոր
դեսպան Ուլրիկ Թիդեստրոմին:
Դեսպանը նշել է, որ 2019 թվականը արդյունավետ տարի էր հայ-շվեդական
հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից. այս ընթացքում տեղի
են ունեցել տարբեր մակարդակի փոխայցելություններ, երկու երկրների
համագործակցությունը նոր որակ է ստացել:
Հանրապետության նախագահը կարևորել է արձանագրված առաջընթացը
և նշել, որ փոխշահավետ գործակցության լայն հնարավորություններ
կան նաև նոր տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, սննդի
անվտանգության և զբոսաշրջության ոլորտներում:
Նախագահ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Շվեդիայի կառավարության
կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությունը ժողովրդավարական
հաստատությունների

ամրապնդման,

մարդու

իրավունքների

պաշտպանության և օրենքի գերակայության հաստատման ուղղությամբ:
Երկուստեք

կարևորվել

է

Հայաստանում

հաստատությունների կայացումն ու ամրապնդումը:
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ժողովրդավարական

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/06/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Sweden/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

17.02.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում ԵՄ
պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Անդրեա
Վիկտորինի հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

հանդիպել

է

Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան
Անդրեա Վիկտորինի հետ:
Զրուցակիցները

մտքեր

են

փոխանակել

Հայաստան-Եվրամիություն

համագործակցությանն առնչվող հարցերի շուրջ:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/17/President-Armen-Sarkissian-met-with-Andrea-Viktorina/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

18.02.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Չինաստանի դեսպան
Թիան Էրլունի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի
Հանրապետությունում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության դեսպան
Թիան Էրլունին:
Հայաստանի
անդրադարձել
և

նախագահը
են

և

Չինաստանի

կորոնավիրուսի

կանխարգելման

դեսպանը,

հետևանքով

ուղղությամբ

մասնավորապես,

ստեղծված

իրականացվող

իրավիճակին

միջոցառումներին:

Դեսպանը նախագահ Սարգսյանին է փոխանցել Չինաստանի Ժողովրդական
Հանրապետության

նախագահ

Սի

Ծինփինի

նամակը,

որով

վերջինս

իր

երախտագիտությունն է հայտնել նախագահ Սարգսյանին՝ նշելով, որ հայկական
կողմի աջակցությունը կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարում իր
ազդեցությունն է ունենում բարձր մակարդակում փոխադարձ վստահության,
երկու երկրների և ժողովուրդների բարեկամության վրա:
Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները բարձր են գնահատել միջպետական
հարաբերությունների առկա մակարդակը և վստահություն հայտնել, որ կողմերը
կշարունակեն համատեղ ջանքեր գործադրել հայ-չինական բարեկամության
զարգացման և գործընկերային հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/18/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-China/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

18.02.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին
Թրեյսիի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպել է Հայաստանում
ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիի հետ:
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի Հանրապետության և
Միացյալ Նահանգների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցությանն
առնչվող հարցերի շուրջ: Մասնավորապես, հեռանկարային են համարվել
նորագույն տեխնոլոգիաների, հատկապես՝ արհեստական բանականության
ոլորտում

համատեղ

ծրագրերի

իրականացումը:

Այդ

համատեքստում

անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում տեխնոլոգիաների և գիտության
զարգացմանն ուղղված ATOM նախագահական նախաձեռնության շրջանակում
հնարավոր

գործակցությանը,

արհեստական

որի

բանականության

նպատակն
և

է

Հայաստանը

մաթեմատիկական

դարձնել

մոդելավորման

ոլորտում առաջատար կենտրոն: Խոսվել է նաև նախագահական մի շարք
նախաձեռնությունների շրջանակում փոխգործակցության մասին, որոնք
միտված են Հայաստանի միջազգային հեղինակության բարձրացմանն ու մեր
երկրի նկատմամբ հետաքրքրության աճին:
Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել նաև ապրիլի 5-ին կայանալիք
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հանրաքվեի շուրջ:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/02/18/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-USA/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

06.03.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան
Ջուն Յամադայի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանում
Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջուն Յամադային:
Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Ճապոնիայի հետ հարաբերությունների
զարգացումը մեր երկրի առաջնահերթություններից է:
Շնորհակալություն հայտնելով հանդիպման համար՝ Ջուն Յամադան տեղեկացրել
է, որ ճապոնացի գործարարների պատվիրակության երևանյան այցին ընդառաջ՝
ներկայում իրականացվում են ակտիվ կազմակերպչական աշխատանքներ:
Ճապոնական

ընկերությունների

ներկայացուցիչների՝

Հայաստան

այցելելու

հնարավորությունը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը քննարկել էր
Ճապոնիայի վարչապետ Շինձո Աբեի հետ 2019թ. աշնանը Տոկիոյում կայացած
հանդիպման ժամանակ։
Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաև միջուկային անվտանգության,
սննդի արդյունաբերության ոլորտներում փոխգործակցության ուղղությամբ
գործնական քայլեր ձեռնարկելուն:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/06/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Japan/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

06.03.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան
Սերգեյ Կոպիրկինի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի
Հանրապետությունում

Ռուսաստանի

Դաշնության

արտակարգ

և

լիազոր

դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին:
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի Հանրապետության և
Ռուսաստանի Դաշնության միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցությանն
առնչվող հարցերի շուրջ:
Դեսպան

Կոպիրկինը

համերգաշար»-ի

շնորհակալություն

շրջանակում

է

հայտնել

նախագահական

«Նախագահական

նստավայրում

ռուսական

ռոմանսի երեկոյի կազմակերպման համար, որը նվիրված էր Մեծ հաղթանակի
75-ամյակին: Խոսվել է նաև Հաղթանակի 75-ամյակի առիթով համատեղ
միջոցառումներ անցկացնելու հնարավորությունների մասին:
Անդրադարձ է կատարվել նաև գիտության, կրթության, նոր տեխնոլոգիաների
ոլորտում համագործակցություն ծավալելուն:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/06/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Russia/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

13.03.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան
Ժոնաթան Լաքոտի հետ
Հանրապետության
հանդիպել

է

նախագահ

Հայաստանի

Արմեն

Սարգսյանն

Հանրապետությունում

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-France/

նախաձեռնությանը,
տեխնոլոգիաների,

ուղղած

է

կրթության

և

դեսպան Ժոնաթան Լաքոտի հետ:

տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում

Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել աշխարհում

առաջատար ընկերություններ՝ զբաղվելու արհեստական

է իրավիճակը Ֆրանսիայում և ձեռնարկվող քայլերը:
Անդրադարձ է կատարվել այս ուղղությամբ հնարավոր
համագործակցությանը:
Խոսելով երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում
համագործակցության
Հանրապետության
մասնավորապես
գործընկերությունը
ոլորտում:

Այդ

ծրագրերի

մասին՝

նախագահը

և

դեսպանը

հեռանկարային

են

դիտարկել

նորագույն
համատեքստում

տեխնոլոգիաների
անդրադարձ

է

կատարվել ATOM (Advanced Tomorrow) նախագահական
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ունի

գիտության

զարգացմանը

իրավիճակի վերաբերյալ: Դեսպան Լաքոտը ներկայացրել

նպատակ

Հայաստանում

Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր

նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածմամբ ստեղծված

և

որն

Հայաստան

բերել

բանականության, մաթեմատիկական մոդելավորման,
մեքենայական

ուսուցման

ոլորտների

զարգացմամբ

և կրթական ծրագրերի իրականացմամբ։ Նշվել է, որ
ֆրանսիական մի քանի հանրահայտ ընկերությունների
հետ

առաջիկայում

կստորագրվեն

փոխըմբռնման

հուշագրեր, իսկ որոշների հետ ձեռք են բերվել նախնական
պայմանավորվածություններ:
Զրուցակիցները

խոսել

են

նաև

նորագույն

տեխնոլոգիաների ոլորտում Ֆրանսիայի գիտակրթական
հաստատությունների

հետ

հնարավորությունների մասին:

համագործակցության

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

25.03.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան
Ջուն Յամադայի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանում
Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջուն Յամադային:
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հայ-ճապոնական համագործակցության
գործնական բաղադրիչների շուրջ՝ հաշվի առնելով ինչպես այսօրվա՝ նոր
կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, այնպես
էլ ապագա ծրագրերը: Դեսպան Յամադան ներկայացրել է համաճարակային
իրավիճակը Ճապոնիայում և դրան առնչվող միջոցառումները: Քննարկվել են
փոխօգնության հնարավորությունները ստեղծված պայմաններում: Նախագահ
Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Ճապոնիայի կողմից Հայաստանին
ցուցաբերվող

շարունակական

աջակցության,

և,

մասնավորապես,

նոր

կորոնավիրուսի ախտորոշման համար անհրաժեշտ թեստերի խմբաքանակի
տրամադրման համար:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/25/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Japan/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

25.03.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը ԱՄԷ դեսպան Մուհամմադ Ալ Զաաբիի
հետ
Ի

շարունակություն

Աբու

Դաբիի

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/25/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-UAE/

թագաժառանգ,

ակտիվացումը սննդի անվտանգության ոլորտում, ATOM

Արաբական Միացյալ Էմիրությունների զինված ուժերի

(Advanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնության

գլխավոր հրամանատարի տեղակալ շեյխ Մոհամմեդ

շրջանակում:

բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի՝

Հայաստանի

նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի
Հանրապետությունում

Արաբական

Միացյալ

Էմիրությունների դեսպան Մուհամմադ Ալ Զաաբիին:
Հանրապետության նախագահն անդրադարձել է Աբու
Դաբիի

թագաժառանգ

շեյխ

Մոհամմեդ

բին

Զայեդ

Ալ Նահյանի հետ հեռախոսազրույցում ձեռք բերված
պայմանավորվածություններին և նշել, որ առաջիկա
օրերի ընթացքում էմիրաթական կողմին կփոխանցվի
ՀՀ

առողջապահության

նախարարության

կազմած՝

անհրաժեշտ պարագաների ցանկը:
Հանդիպմանն

անդրադարձ

է

եղել

նաև

հայ-

էմիրաթական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման

ընթացքին,

կարևորվել

փոխգործակցության
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նախագահի

հետ

հանդիպումից

հետո

դեսպան Մուհամմադ Իսա Ալ Զաաբին ասել է, որ իր
երկիրը պատրաստ է աջակցել կորոնավիրուսի դեմ
պայքարին:
Հանրապետության

նախագահի

հետ

դեսպանի

հանդիպման ժամանակ նույնպես, ինչպես նախագահ
Սարգսյանի

նախորդ

համապատասխան
պահպանված եղել:

հանդիպումների

սոցիալական

դեպքում,

հեռավորություն

է

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

31.03.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
տեսակավոպ զրույցը Գերմանիայի դեսպան
Միխայել Յոհաննես Բանցհաֆի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/31/President-Armen-Sarkissianmet-had-a-skype-call-with-the-Ambassador-ofGermany/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն տեսակապով զրույց է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Միխայել Յոհաննես Բանցհաֆի հետ:
Հանրապետության նախագահը և դեսպանը տեղեկություններ են փոխանակել իրենց երկրներում նոր կորոնավիրուսի
վարակի տարածման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի, դրա կանխարգելման, հաղթահարման և բուժման
ուղղությամբ իրականացվող քայլերի վերաբերյալ։
Նախագահ Սարգսյանն իր ողջույններն ու բարեմաղթանքն է փոխանցել նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերին՝ հույս
հայտնելով, որ 2020թ. սեպտեմբերին նախատեսված նրա պաշտոնական այցը Հայաստան կկայանա: Այս առնչությամբ
դեսպանը նշել է, որ նախագահ Շտայնմայերի այցն օրակարգում է: Նախագահն իր լավագույն բարեմաղթանքներն է
հղել նաև իր լավ բարեկամ, կանցլեր Անգելա Մերկելին, որին ճանաչում է երկար տարիներ, դեռ 1990-ականներից:
Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև գլոբալ համավարակի դեմ պայքարում հնարավոր համատեղ քայլերին:
Նախագահ Սարգսյանն առաջարկել է դիտարկել Գերմանիայի կողմից Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերելու
հնարավորությունը, մասնավորապես՝ պաշտպանիչ միջոցներ, հանդերձանք, համապատասխան պարագաներ։ Բարձր
գնահատելով գերմանական ինժեներական փորձն ու գիտելիքները՝ նախագահն ասել է, որ հնարավորության դեպքում
ակնկալում է գերմանական ընկերությունների խորհրդատվությունը և նաև Հայաստանում թոքերի արհեստական
օդափոխության սարքերի համատեղ արտադրություն հիմնելու հնարավորությունը:
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Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

14.07.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի
դեսպան Ժոնաթան Լաքոթի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/14/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-France/

Ֆրանսիայի Ազգային տոնի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանն հյուրընկալել է Հայաստանում Ֆրանսիայի
արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լաքոթին:
Նախագահ Սարգսյանը պետական տոնի առթիվ շնորհավորել ու
հաջողություններ է մաղթել դեսպանին և, ի դեմս նրա, Ֆրանսիայի
բարեկամ ժողովրդին:
Գոհունակությամբ

ընդգծելով

տարբեր

ոլորտներում

դինամիկ

զարգացող հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը՝ զրուցակիցները
համոզմունք են հայտնել, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ երկկողմ
օրակարգը շարունակաբար կընդլայնվի՝ ընդգրկելով փոխշահավետ և
ապագային միտված նոր ծրագրեր:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

126

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

16.07.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Բելառուսի դեսպան
Իգոր Նազարուկի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանում
Բելառուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկին՝ մեր երկրում
նրա դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ:
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին՝ հայբելառուսական կապերի ամրապնդման գործում նրա անձնական ներդրման
ու արդյունավետ աշխատանքի համար և հետագա հաջողություններ մաղթել:
Նախագահը նշել է, որ հայ-բելառուսական հարաբերություները տարբեր
ոլորտներում զարգացման մեծ ներուժ ունեն, և վստահություն է հայտնել, որ
դրանք կշարունակեն ընդլայնվել ու ամրապնդվել:
Դեսպանը նշել է, որ առաքելությունն ավարտում է՝ մնալով Հայաստանի
լավագույն բարեկամներից և ընդգծել, որ հայ ժողովրդի նկատմամբ խորին
հարգանքի զգացողությունը մշտապես ուղեկցելու է իրեն:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/16/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Belarus/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

01.10.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում
Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոթի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է
ունեցել

Հայաստանի

Հանրապետությունում

Ֆրանսիայի

Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան
Լաքոտի հետ:
Նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի
սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը:
Նա իր խորը մտահոգությունն է հայտնել Թուրքիայի կողմից
Ադրբեջանին

ցուցաբերվող

բացահայտ

ռազմաքաղաքական

աջակցության առնչությամբ:
Հայաստանի
իրավիճակի

նախագահը

բարձր

հաղթահարման

է

ուղղված

գնահատել

ստեղծված

Ֆրանսայի

նախագահի

ջանքերը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/01/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-France/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

02.10.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Ռուսաստանի
Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան
Սերգեյ Կոպիրկինի հետ: Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել տարածաշրջանում
տիրող իրավիճակին, հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերություններին:
Զրուցակիցներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել Հայաստանի սահմաններին
և ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարված իրավիճակի առնչությամբ
և ընդգծել անհապաղ հանգուցալուծում գտնելու կարևորությունը:
Ընդգծվել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների՝ Ռուսաստանի,
Ֆրանսիայի

և

ԱՄՆ

նախագահների

համատեղ

կարևորությունը:
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հայտարարության

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/02/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Russia/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

05.10.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում
ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է
ունեցել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիի հետ:
Նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է Արցախում ու Հայաստանի
սահմաններին Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի
հետևանքով

ստեղծված

մտահոգություն
ցուցաբերվող

հայտնել

բացահայտ

իրադրությանը
Թուրքիայի

և

մասնավորապես

կողմից

ռազմաքաղաքական

Ադրբեջանին
աջակցության

առնչությամբ:
Հանդիպմանն ընդգծվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ
երկրների՝ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների
վերջին համատեղ հայտարարության կարևորությունը:
Միաժամանակ,

նախագահ

Սարգսյանն

իրավիճակի

կարգավորման տեսանկյունից անհրաժեշտ է համարել ծավալվող
գործողություններին

Թուրքիայի

մասնակցության

անվերապահ

դադարեցումը, այդ հարցում ընդգծել միջազգային հանրության
կարևոր դերը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/05/President-Armen-Sarkissian-met-with-Lynne-Tracy/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

06.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Իտալիայի դեսպան
Վինչենցո Դել Մոնակոյի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/06/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Italy/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան
Վինչենցո Դել Մոնակոյին, ով ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում:
Հանրապետության նախագահը բարձր է գնահատել դեսպան Դել Մոնակոյի աշխատանքը և շնորհակալություն հայտնել
հայ-իտալական հարաբերությունների զարգացման ու խորացման գործում նրա անձնական ներդրման ու ջանքերի
համար:
Հանդիպման ընթացքում խոսվել է նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից Արցախի նկատմամբ սանձազերծված
ռազմական ագրեսիայի մասին: Կողմերն ընդգծել են, որ հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, և խնդրի
կարգավորումը հնարավոր է միայն բանակցությունների միջոցով:
Անդրադարձ է եղել նաև հայ-իտալական հարաբերությունների ներկա մակարդակին և զարգացման ներուժին:
Նշվել է, որ վերջին տարիներին բարձր մակարդակով փոխայցելությունները, մշակութային, գիտատեխնիկական,
տեխնոլոգիական և մի շարք այլ ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ պայմանավորվածությունները,
երկու բարեկամ ժողովուրդների միջև պատմական և մշակութային կապերը լավ հիմք են ապագայում առավել սերտ
հարաբերությունների հաստատման համար:
Դեսպան

Վինչենցո

Դել

Մոնակոն

շնորհակալություն

է

հարաբերություններում ունեցած հսկայական ներդրումի համար:
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հայտնել

նախագահ

Սարգսյանին՝

երկկողմ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

10.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում
Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոտի
հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է
ունեցել

Հայաստանի

Հանրապետությունում

Ֆրանսիայի

Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան
Լաքոտի հետ:
Զրուցակիցներն անդրադարձել են ղարաբաղյան հակամարտության
շուրջ

վերջին

զարգացումներին

և

Հայաստանի

վարչապետի՝

Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ ստորագրած
փաստաթղթին, որը վերաբերում է հակամարտության գոտում բոլոր
ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցմանը:
Նախագահ Սարգսյանը մեկ անգամ ևս ընդգծել է, որ ղարաբաղյան
հակամարտության կարգավորումը համազգային կարևորության
հարց

է,

որը

վերջնականապես

կարող

է

լուծվել՝

համազգային կոնսենսուսի հիման վրա։
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միայն

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-France/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

10.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան
Սերգեյ Կոպիրկինի հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

հանդիպում

է

ունեցել

Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և
լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ:
Զրուցակիցներն անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության
գոտում կրակի և բոլոր ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման
վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների
ստորագրած հայտարարությանն ու դրա դրույթներին:
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը
համազգային նշանակության և կարևորության հարց է, և, բնական է, որ դրան
առնչվող ցանկացած որոշման ընդունում, առավել ևս՝ որևէ փաստաթղթի
ստորագրում առաջացնում է մարդկանց կտրուկ արձագանքն ու հաճախ նաև
ընդվզումը:
Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների
և

հատկապես

Ռուսաստանի

Դաշնության

կարևոր

միջնորդական

դերը

պատերազմական գործողությունների դադարեցման գործում:
Հանդիպմանը

կարևորվել

է

անվտանգության

անհրաժեշտությունը ողջ տարածաշրջանում:
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և

կայուն

խաղաղության

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-Russia/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

13.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում
Բուլղարիայի դեսպան Մարիա Պավլովա
Ցոցորկովա-Կայմակտչիևայի հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

ընդունել

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of/

է

Հայաստանում Բուլղարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարիա
Պավլովա Ցոցորկովա-Կայմակտչիևային՝ մեր երկրում դիվանագիտական
առաքելության ավարտի կապակցությամբ:
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին՝ երկկողմ
հարաբերությունների զարգացման գործում նրա անձնական ներդրման
համար և հաջողություններ մաղթել հետագա գործունեության մեջ:
Նախագահն ընդգծել է, որ հայ-բուլղարական հարաբերությունները
տարբեր ոլորտներում զարգացման մեծ ներուժ ունեն, և վստահություն է
հայտնել, որ դրանք կշարունակեն ընդլայնվել:
Դեսպանը խաղաղություն է մաղթել մեր երկրին ու ժողովրդին և
նշել, որ հեռանում է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մասին ջերմ
հիշողություններով:
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Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

20.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում ԱՄՆ
դեսպան Լին Թրեյսիի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին
Թրեյսիի հետ:
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել ղարաբաղյան հակամարտության
շուրջ

վերջին

զարգացումներին

և

դրանով

պայմանավորված՝

Հայաստանում ու Արցախում ստեղծված իրավիճակին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/20/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-US/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

20.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանում
ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան
Անդրեա Վիկտորինի հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը

հանդիպել

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/20/President-Armen-Sarkissian-met-with-Andrea-Victorin/

է

Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան
Անդրեա Վիկտորինի հետ:
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ
վերջին զարգացումներին և դրանով պայմանավորված՝ Հայաստանում
ու Արցախում ստեղծված իրավիճակին:
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Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

20.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հանդիպումը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան
Ժոնաթան Լաքոթի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
Հայաստանի

Հանրապետությունում

Ֆրանսիայի

Հանրապետության

արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լաքոտի հետ:
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ
վերջին զարգացումներին և դրանով պայմանավորված՝ Հայաստանում ու
Արցախում ստեղծված իրավիճակին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/20/President-Armen-Sarkissian-met-with-the-Ambassador-of-France/

COVID-19

139 Քննարկումներ միջազգային գործընկերների հետ
179 Տեղական քննարկումներ, հանդիպումներ, հեռավար զրույցներ
215 Ուղերձներ
221 Հեռավար դասախոսություններ
230 Օտարերկրյա աջակցություն ՀՀ-ին
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
. 137 Վեբինարներ և համաժողովներ
. 149 Հեռավար զրույցներ
. 171 Այլ քննարկումներ միջազգային գործընկերների հետ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Վեբինարներ և համաժողովներ
Առավել մանրամասն այստեղ՝

17.04.2020թ.

«Քվանտային առաջնորդությունը
համավարակի ժամանակ»
«Մտքերի

գագաթնաժողով»-ի

կազմակերպիչ

«The

Monthly

վերլուծական

հանդեսի

(«Summit

of

Barometer»

հրավերով

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/04/17/President-Armen-Sarkissian-had-a-video-conferencing/

Minds»)

հեղինակավոր

Հայաստանի նախագահի խոսքով՝ շատ ռիսկեր, ինչպես
համավարակը,

նույնպես

քվանտային

վարքագիծ

են

Հանրապետության

դրսևորում՝ հայտնվելով մեկ Չինաստանում, մեկ՝ Եվրոպայում։

նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է «Քվանտային

«Աշխարհը փոխվել է, և համավարակը, հավանական է, որ

առաջնորդությունը

արագացնի դասական աշխարհի վերափոխումը քվանտային

համավարակի

ժամանակ»

թեմայով

հեռավար վեբինարին:
«Ինչ
այն»
«The

է

սպասվում

խորագրով
Monthly

և

աշխարհի։ Համավարակի կամ ֆինանսական ճգնաժամերի,
ինչպես

լավագույնս

վեբինարների

Barometer»-ի

շարքը

հիմնադիր

հաղթահարել

նախաձեռնել
Թիերի

է

Մալըրեն՝

տարբեր այլ ռիսկերի դեմ պայքարելու համար մենք պետք
է

սկսենք

փոխել

մեր

ապրելակերպը։-նշել

է

նախագահ

Սարգսյանը։

հայտնի առաջնորդների, հեղինակավոր վերլուծաբանների

Նախագահի խոսքով՝ այս նոր աշխարհում արտաքին դաշտերը

կարծիքները

կարող են մեզ ուղղորդել, և, հնարավոր է, մենք դա նույնիսկ

նոր

լսելու,

կորոնավիրուսի

իրավիճակի

և

փորձագիտական
համավարակով

դրա

հետևանքների

միջավայրում

պայմանավորված
հաղթահարման

ուղիները քննարկելու նպատակով: Հեռավար վեբինարները
նախատեսված

են

«The

Monthly

Barometer»-ի

համայնքի

համար, որի կազմում են միջազգային խոշոր ընկերությունների
ղեկավարներ,

ներդրողներ,

գործարարներ,

հայտնի

փորձագետներ ու վերլուծաբաներ։
Իր ելույթում խոսելով ժամանակակից աշխարհի ռիսկերի
մասին՝ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նկատել է, որ
մենք մուտք ենք գործել նոր աշխարհ և պետք է կարողանալ
ապրել այդ աշխարհի կանոններով:
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չզգանք։
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ վերջին օրերին շատ է
շփվել

տարբեր

պաշտոնյաների

երկրների
հետ,

առաջնորդների,

խոսել

նոր

միջազգային

համագործակցության

մասին, փորձել կենտրոնանալ այն ամենի վրա, թե ինչ քայլեր
է հնարավոր համատեղ ուժերով ձեռնարկել կորոնավիրուսից
հետո։
Վերջում Հանրապետության նախագահը պատասխանել է
մասնակիցների հարցերին:

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
06.05.2020թ.

«Աշխարհը համավարակից հետո․
տրանսֆորմացիայի սցենարներ»
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել

համաշխարհային նշանակություն: Այս վարակը ոչ մի բանից

է

տրանսֆորմացիայի

դարձել է ամեն ինչ: Շատ կարճ ժամանակահատվածում ամեն

սցենարներ» թեմայով առցանց վեբինարին, որը նախաձեռնել

ինչ փոխվել է: Այն հսկայական ազդեցություն ունի ամբողջ

է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը

աշխարհի տնտեսության, մշակույթի վրա, մեծ ազդեցություն

(FAST)՝ համագործակցելով Futures Studio քննարկումների

ունի մեր հետագա պլանների վրա»:

«Աշխարհը

համավարակից

հետո․

հարթակի հետ։
Իր

խոսքում

ևս

բոլորին

Նախագահն ասել է, որ աշխարհը փոխվելու էր՝ անկախ

նախագահ
հորդորել

է

Սարգսյանը
ամենայն

նախ

մեկ

լրջությամբ

անգամ
մոտենալ

նրանից, կորոնավիրուս կլիներ, թե ոչ։ «Կորոնավիրուսը
փոփոխման

պատճառը

չէ,

ընդամենը

փոփոխության

իրավիճակին. «Հիշեք, որ կորոնավիրուսը դեռ չի անհետացել,

հետևանք է: Շատ կարևոր է հասկանալ, որ կորոնավիրուսն

այն դեռ գոյություն ունի և շատ վտանգավոր է, չափազանց

այս ծավալների հասել է, որովհետև մե՛նք էինք փոխվել: Սա

վտանգավոր՝

փորձություն է մշակույթի, բիզնեսի համար: Սա փորձություն է

լրջությամբ

խոցելի

անձանց

վերաբերվեք

այս

համար:
խնդրին:

Խնդրում
Այդ

եմ՝

լրջությունն

կարիքավորների,

կառավարությունների

անհրաժեշտ կլինի ոչ թե մեկ կամ երկու շաբաթվա, այլ՝ շատ

միջպետական

ավելի երկար ժամանակահատվածի համար: Հետևաբար,

փորձությունը շարունակվելու է, և իմ եզրակացությունն այն

կարգապահությունը շատ կարևոր է»:

է, որ աշխարհը փոխվել է, և եթե ցանկանում ենք հաջողել,

Նախագահը

նշել

է,

որ

համավարակը

ոչ

միայն

հարաբերությունների

համար,

տեսանկյունից:

Այս

ապա պետք է փոխվենք նաև ինքներս»:

առողջապահական է, այլև շատ ավելի բարդ խնդիր է:

Պատասխանելով համավարակից հետո տնտեսությունների

Նա հիշատակել է 12-րդ դարում Եգիպտոսի և Սիրիայի

վերականգնմանը վերաբերող հարցին՝ նախագահը նշել է, որ

առաջին

Երուսաղեմը

համավարակն, անշուշտ, խոչընդոտելու է առաջ շարժվելուն,

նվաճելու պատմական դրվագը՝ վկայակոչելով սուլթանի այն

բայց վերականգնումից հետո մեր մոտեցումները բնության,

խոսքը, թե՝ Երուսաղեմի գրավումն իր համար ոչինչ է, բայց

բիզնես

միևնույն ժամանակ՝ ամեն ինչ. «Ի՞նչ է այս կորոնավիրուսը՝

համակարգի և մյուս ոլորտներում պետք է այլ լինեն:

սուլթան

Սալահ

ադ-Դինի

կողմից

ևս մեկ վարակ, սկզբունքորեն ոչինչ, բայց այն ձեռք է բերել
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գործունեություն

ծավալելու,

առողջապահական

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Խոսելով համավարակից հետո ինչպես համաշխարհային,

Հայաստան

բերելուն,

այնպես էլ ազգային մակարդակով սպասվող հիմնարար

զարգացման

նպատակով

փոփոխությունների

մասին՝

նախագահը

քանի

բազմաթիվ

ռիսկեր,

ներառյալ

գլոբալ

նկատել

է,

որ

համավարակները,

որ

դա

արհեստական

ապագայի

արտադրության,

բանականության

լաբորատորիաներ
հիմնարար

ստեղծելուն,

գործիքն

գյուղատնտեսության,

սննդի

միջպետական

քվանտային, ոչ դասական վարքագիծ են դրսևորում։ Նա նշել

հարաբերությունների,

է, որ կորոնավիրուսով կամ առանց դրա, աշխարհը շատ մեծ

կենսաբանական

արագությամբ շարժվում է փոփոխությունների ճանապարհով:

առողջապահության և այլ ոլորտներում։ Նախագահի խոսքով՝

Ինչ

վերաբերում

է

կոնկրետ

ոլորտների

զարգացմանը՝

նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ կորոնավիրուսից հետո
պետք է ավելի ջանասիրաբար աշխատել էլեկտրոնային
կառավարման ներդրման ոլորտում. «Այն երկրները, որոնք

կորոնավիրուսի

է

դեմ

տեխնոլոգիաների

պայքարի,

զարգացման,

գիտությունն ամենահրապուրիչ և հետաքրքիր ոլորտներից
մեկն է լինելու ներդրումների, համագործակցության համար:
Այն փոխկապակցված է լինելու տեխնոլոգիաների հետ և
բոլորին ցույց է տալու ճանապարհը դեպի ապագա:

հաջողությամբ կարողացել են խթանել, կիրառել, ներդնել

Նախագահ

էլեկտրոնային կառավարման գործիքները, շատ ավելի ուժեղ

համահիմնադիր

և դիմադրող են։ Լավ օրինակ է Սինգապուրը։ Այդ երկրում

tics

դեղագործական

մինչև կորոնավիրուսը մոտ 20 հազար աշխատող տնից էր

է

արագացնել

աշխատում, և համավարակի ժամանակ մարդիկ արդեն իսկ

պատվաստանյութի

պատրաստ էին ապագա ռիսկերին դիմակայելուն, նրանց

հայտնելով,

համար տնից աշխատելու մեջ որևէ արտասովոր բան չկար։

հայտնագործության առաջնագծում է, նախագահը կարևորել

Էլեկտրոնային կառավարումը չափազանց կարևոր է։»։

է սփյուռքի մեր հայրենակիցների, գիտական հանրույթի հետ

Արմեն Սարգսյանն անհրաժեշտ է համարել շատ ավելի
լրջորեն

կանխորոշել

առաջնահերթությունները,

Սարգսյանն

որ

Նուբար

անդրադարձել
Աֆեյանի

ընկերությանը,

կորոնավիրուսի
արտադրությունը:
մեր

է

նաև

Moderna

FAST-ի

Therapeu-

որը

նախատեսում

դեմ

պոտենցիալ

Գոհունակություն

հայրենակիցը

գիտական

մեր կապերի վերականգնումն ու հաստատումը:

որոնք

կվերաբերեն պարենային անվտանգությանը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կենսաբանական տեխնոլոգիաների
ոլորտներին:
Նախագահն

ասել

է,

որ

կորոնավիրուսից

հետո

ինքը

վերադառնալու է ATOM նախագահական նախաձեռնությանը,
որը

միտված

է

միջազգային

կազմակերպություններ
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/05/06/President-Armen-Sarkissian-had-a-virtual-campfire-talk/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
24.06.2020թ.

«COVID-19․ համաշխարհային
համագործակցության
հաջողությունն ու ուղիները»
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն մասնակցել

Նախագահի բնորոշմամբ՝ այս իրավիճակը խաչմերուկ է,

է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի

և ցանկացած ազգ պետք է հասկանա, թե որ ճանապարհն

(FAST)

է

կազմակերպած՝

«COVID-19․

համաշխարհային

ընտրելու.

«Հայաստանը

նույնպես

կանգնած

է

այդ

համագործակցության հաջողությունն ու ուղիները» թեմայով

խաչմերուկում, հետևաբար, պետք է վերաձևակերպի և

առցանց վեբինարին։

սահմանի իր առաջնահերթությունները:»։

Վեբինարի ընթացքում, որը վարել է FAST հիմնադրամի

Նախագահ Սարգսյանի խոսքով՝ տնտեսական խոչընդոտների

գործադիր տնօրեն Արմեն Օրուջյանը, Հանրապետության

հետ

նախագահը

անվտանգության խնդիրներ, և պետք է մտածել դրանք

և

փորձագետները

հեղինակավոր
քննարկել

համավարակի

հաղթահարման

անդրադարձել

գլոբալ

գիտնականներն

են

ու

կորոնավիրուսային

ուղիները,

մարտահրավերի

ինչպես

դեմ

նաև

պայքարում

երկրների համագործակցությանը։
Նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը,

մեկտեղ

են

նաև

պարենային

հաղթահարելու մասին։
Վեբինարի մասնակիցները ներկայացրել են համավարակի
կանխարգելման իրենց երկրների փորձը և ձեռնարկված
քայլերնրն

խոսելով

առաջանալու

ու

միջոցառումները։

FAST

հիմնադրամի

և

համավարակով

ամերիկյան «Մոդերնա» ընկերության համահիմնադիր ու

պայմանավարված իրավիճակի մասին, ընդգծել է, որ պետք է

նախագահ Նուբար Աֆեյանը տեղեկություններ է ներկայացրել

հաշվի առնել, որ, հավանաբար, սա վերջին համավարակը չէ,

«Մոդերնա»-ի

և պետք է պատրաստ լինել նաև հետագային.

մշակման աշխատանքների ընթացքի մասին։
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կողմից

համավարակի

պատվաստանյութի

Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Պատասխանելով համավարակի դեմ տարբեր երկրների համագործակցության մասին
հարցին և անդրադառնալով ներկայացված տեսակետներին՝ նախագահ Սարգսյանը
կարևոր է համարել գիտական մոտեցումների վրա հիմնվելու հանգամանքը։ Նա նշել
է, որ ցանկացած երկրի իշխանություն պետք է ունենա գիտնականների կարծիքն
օգտագործելու հնարավորություն։ «Վստահ եմ՝ ցանկացած երկրում քաղաքական
գործիչները պետք է առաջին հերթին հասկանան, որ աղետալի իրավիճակ է,
հետևաբար, պետք է մի կողմ թողնել բոլոր վիճաբանություններն ու միավորվել
թշնամու՝ վիրուսի դեմ պայքարելու համար։ Կարծում եմ՝ բոլորս կհամաձայնենք, որ կա
մեկ ճշմարտություն, և դա գիտությունն է։ Շատ կարևոր է նաև կարգապահությունը։
Հաջորդ կարևոր կետը ծրագրի, ռազմավարության, տեսլականի առկայությունն է։
Մեր կյանքի ցանկացած ոլորտում տեսլականն ու ռազմավարությունը կարևոր են»։
Նախագահ Սարգսյանը կարևորել է նաև հանրության հետ շփումը։
Հանրապետության նախագահի առաջարկով վեբինարի մասնակից օտարերկրացի
գիտանականները իրենց մասնագիտական խորհուրդներն են փոխանցել Հայաստանին։
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Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
22.06.2020թ.

«Հորասիս-Հնդկաստան» (Horasis India)
միջազգային հեղինակավոր համաժողով
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն 2020թ. հունիսի 22-ին
տեսակապի միջոցով մասնակցել է «Հորասիս-Հնդկաստան» (Horasis India)
միջազգային հեղինակավոր համաժողովին՝ հանդես գալով «Վերափոխելով
համաշխարհային կառավարումը» թեմայով ելույթով:
«Հորասիս-Հնդկաստան»-ին մասնակցել են Horasis Vision համայնքի ավելի
քան 400 բարձրաստիճան մասնակիցներ: Համաժողովի այս տարվա թեման
վերաբերել է հետհամավարակային գլոբալ մարտահրավերներին և դրանց
հնարավոր կառավարմանը։
Խոսելով կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով աշխարհում ստեղծված
իրավիճակի մասին` նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ աշխարհն այսօր
յուրահատուկ հանգրվանում է հայտնվել:
Նախագահ Սարգսյանի խոսքով՝ պետք է մտածել՝ ինչպես ընդլայնել այս
մոլորակի ներուժն, օրինակ՝ ինչպես ավելի շատ սննդամթերք արտադրել: «Երբ
50 տարի հետ ենք գնում, աշխարհի ամենամեծ վախը սոված Չինաստանը կամ
Հնդկաստանն էր: Ոչ ոք վստահ չէր, որ այդ երկրները կկարողանան կերակրել
իրենց միլիարդավոր բնակիչներին: Իհարկե, մեր օրերում էլ կան աղքատ երկրներ,
սակայն ակնհայտ դարձավ, որ նորագույն տեխնոլոգիաների այս մոլորակը կարող
է լուծել այդ խնդիրը:
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ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ համաշխարհային ռիսկերին դիմակայելու համար
պետք է փոխել մեր սովորություններ ու աշխարհընկալումը, պետք է վերասահմանել
առաջիկա 100 տարվա մեր առաջնահերթությունները: «Սա զարմանահրաշ աշխարհ
է, որի միջանկյալ ժամանակաշրջանում մենք բախվեցինք ողբերգության: Աշխարհի
այս խաչմերուկում մենք պետք է վերասահմանենք մեր արժեքները, ներառյալ՝
ժողովրդավարությունը, որի իրականացման այսօրվա ձևերը վաղն ուրիշ են լինելու:
Քաղաքական գործիչներն իրենց գործունեության համար պատասխանատվություն
են կրում օրական կտրվածքով, քանի որ կա սոցիալական մեդիա, և ընտրությունը
ևս կատարվում է ամեն օր,-ասել է նախագահը։ - Կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ
քաղաքական փոփոխությունները տեղի են ունենում հեղափոխությունների միջոցով,
սակայն այդ ամենի հիմքում աշխարհի փոփոխությունն է, այն է, որ մենք ապրում ենք
բոլորովին տարբեր աշխարհում: Մենք մեր կյանքի մեծ մասն անցկացնում ենք վիրտուալ
աշխարհում: Կորոնավիրուսը բարձրաձայնում է աշխարհի փոփոխության մասին,
ասում՝ «Արթնացե՛ք, աշխարհը փոխվել է»: Մենք պետք է շատ բաների մասին կրկին
մտածենք: Մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես ենք կառավարում առողջապահական
ոլորտը, այլ ինստիտուտները, ինչպես ենք կազմակերպվում»:
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ պետք էր ավելի իմաստուն գտնվել և մինչև համավարակը
գումարներ ներդնել առողջապահության, բնապահպանության ոլորտներում:
Պատասխանելով ստեղծված իրավիճակի ու խնդիրների հաղթահարման ուղիների,
միջազգային նոր ինստիտուտների ստեղծման մասին հարցին՝ նախագահ Սարգսյանը
նշել է, որ նոր ինստիտուտների ստեղծման անհրաժեշտություն չկա, պետք է պահել
բոլոր ինստիտուտները, կազմակերպությունները և վերափոխել եղած միջազգային
ինստիտուտների դերը:
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Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
05.09.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Արտադրության և ինդուստրացման
գլոբալ գագաթնաժողովին
(GMIS2020)
Հայաստանի
Սարգսյանը

Հանրապետության
մասնակցել

է

նախագահ
Արաբական

Արմեն
Միացյալ

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/09/05/President-Armen-Sarkissian/

հեղափոխության

փուլ:

Նա

Հայաստանի

նախագահին

առաջարկել է խոսել համաշխարհային տնտեսության վրա

Էմիրությունների և ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման

դրա ազդեցության մասին:

կազմակերպության

համանախագահությամբ

Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ խոսքը միայն հեղափոխու-

կազմակերպված՝ Արտադրության և ինդուստրացման գլոբալ

թյան մասին չէ, մարդկությունը մեծ փոխակերպումների

գագաթնաժողովին (GMIS2020):

փուլ

(UNIDO)

Միջազգային հեղինակավոր այս գագաթնաժողովն այս տարի
անցկացվել է սեպտեմբերի 4-5-ը՝ առցանց եղանակով և
համախմբել համաշխարհային ավելի քան 90 առաջնորդների,
ինչպես

նաև

ղեկավարների՝

միջազգային
քննարկելու

խոշոր

համար

ընկերությունների

հետհամավարակային

ժամանակաշրջանում երկրների կողմից տնտեսությունների
վերականգնման հնարավորությունները:
Հայաստանի
Սարգսյանը

Հանրապետության
հանդես

է

նախագահ

եկել

Արմեն

գագաթնաժողովի՝

«Վերականգնելով բարեկեցությունը հետհամավարակային
աշխարհում» խորագրով քննարկմանը:
Քննարկումը

վարող՝

CNN-ի

հայտնի

ապրում:

«Ֆրենսիս

Ֆուկույաման

խոսում

էր

քաղաքակրթության ավարտի մասին: Թերևս նա սխալ էր,
սակայն, միևնույն ժամանակ, նա նաև ճիշտ էր այն առումով,
որ նախկին քաղաքակրթության պատմությունը մոտենում է
իր

ավարտին:

Մենք

մուտք

ենք

գործում

նոր

քաղաքակրթություն: Այդ քաղաքակրթությունը կամ մեր
զարգացման նոր դարաշրջանը ես անվանում եմ քվանտային
աշխարհ, աշխարհ, որտեղ յուրաքանչյուր անհատ կամ մասնիկ դառնում է շատ զորեղ, աշխարհ, որտեղ փոքրը կարող
է լինել ոչ միայն գեղեցիկ, այլ նաև՝ հզոր: Այդ տեսանկյունից,
եթե մենք դիտարկում ենք արդյունաբերական հեղափոխությունը, ես դա անվանում եմ ոչ թե 4-րդ արդյունաբերական
հեղափոխություն, այլ՝ սրընթաց զարգացման նոր դարա-

մեկնաբան

Ջոն

Դեֆտերիոզը, դիմելով Հայաստանի նախագահին, նշել է,
որ գագաթնաժողովում խոսվում է 4-րդ արդյունաբերական
հեղափոխության մասին, իսկ Արմեն Սարգսյանը բազմիցս է
ասել, որ 21-րդ դարում մարդկությունը մուտք է գործել սրընթաց
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է

շրջան, ոչ թե հեղափոխություն, այլ՝ սրընթաց էվոլյուցիա,ասել է նախագահ Սարգսյանը:
Ելույթի

վերջում

Հանրապետության

պատասխանել է հնչեցված հարցերին:

նախագահը

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
11.06.2020թ.

Արմեն Սարգսյանը տեսակապով
մասնակցել է հեղինակավոր
CogX2020 համաժողովին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/11/President-Armen-Sarkissiantake-part-of-CogX-2020/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տեսա-

Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր Սամանտա Փաուերը և

կապի միջոցով որպես բանախոս մասնակցել է հեղինակավոր

այլք: Աշխարհի տարբեր երկրներից շուրջ 600 բանախոսներն

CogX2020

«Համաշխարհային

ու ավելի քան 30 հազար մասնակիցները ներկայացնում

թաժողով

և

արհեստական

տեխնոլոգիաների

առաջնորդության
բանականության

փառատոն»

գագաու

համաժողովին,

նոր

և քննարկում են Covid-19 համավարակին ու առողջապա-

որն

հական

ոլորտին,

կիբերանվտանգությանը,

2020թ. անցկացվել է վիրտուալ տիրույթում: Համաժողովը

բանականությանը,

կազմակերպվել է CognitionX ընկերության կողմից՝ Microsoft,

ապագային վերաբերող խնդիրները՝ փորձելով պատասխանել

UI Path, Elutions, QuantumBlack և IBM ընկերությունների հետ

միջոցառման հիմնական՝ «Ինչպե՞ս ճիշտ ապրել հետագա 10

համագործակցությամբ:

տարիներին» հարցին:

Հայաստանի նախագահի ելույթին հետևել են ավելի քան

Հանրապետության

50 հազար ունկնդիրներ: Միջազգային հեղինակավոր այս

համավարակի

հարթակը միավորում է համաշխարհային առաջնորդների,

զարգացման միտումների, կրթության դերի, փոքր երկրների

խոշորագույն ընկերությունների ղեկավարների, գիտնական-

հնարավորությունների

ների, տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության,

անհրաժեշտ է ձեռնարկել հետագայում՝ փոփոխվող աշխարհի

արվեստի և այլ ոլորտների հայտնի ներկայացուցիչների:

մարտահրավերներին դիմակայելու համար:

CogX2020-ի բանախոսների թվում են նաև ԱՄՆ-ի նախկին
պետքարտուղար Ջոն Քերին, Մեծ Բրիտանիայի նախկին
վարչապետ Թոնի Բլերը, ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան,
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տնտեսությանն

նախագահը

առաջացման
և

այն

ու

արհեստական

աշխատաշուկայի

նույնպես

պատճառների,
քայլերի

խոսել

է

աշխարհի

մասին,

որոնք

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հեռավար զրույցներ
20.08.2020թ.

Սինգապուրի Հանրապետության նախագահ
Հալիմա Յակոբի հետ
Ի թիվս այլ հարցերի՝ նախագահները նաև տեղեկություններ են
փոխանակել

երկու

երկրներում

կորոնավիրուսի

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/08/20/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation-/

համավարակով

պայմանավորված իրավիճակի և դրա հաղթահարման ուղղությամբ
գործադրվող ջանքերի մասին:

07.07.2020թ.

Լատվիայի նախագահ Էգիլս Լևիթսի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի և Լատվիայի նախագահները տեղեկություններ են
փոխանակել կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված երկու
երկրներում

տիրող

իրավիճակի,

վարակի

կանխարգելման

և

հաղթահարման ուղղությամբ իրենց երկրների փորձառությունների
մասին:
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https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/07/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation/

Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

12.06.2020թ.

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդար Վուչիչի հետ
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Սերբիայի նախագահ
Ալեքսանդար Վուչիչի հեռախոսազրույցների արդյունքում առաջիկայում
Սերբիան
մեծածավալ
մարդասիրական
օգնություն
կցուցաբերի
Հայաստանին՝ որպես աջակցություն կորոնավիրուսի համավարակի դեմ
պայքարին:
Նախագահներն անդրադարձել են կորոնավիրուսի համավարակի հետ
կապված իրավիճակին, և Սերբիայի նախագահն ընդգծել է, որ իր երկիրը
պատրաստակամ է աջակցել Հայաստանին: Նախագահ Սարգսյանը
սերբական կողմին է փոխանցել ՀՀ առողջապահու¬թյան նախարարի
տրամադրած՝ անհրաժեշտ պարագաների ցանկը:
Վերջինս մանրամասն տեղեկացրել էր, թե ինչ քանակի և տեսակի
օգնություն է պատրաստվում ուղարկել իր հայ ընկերոջը և, ի դեմս նրա,
Հայաստանի բարեկամ ժողովրդին:
Սերբիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ
Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Ալեքսանդար Վուչիչին և,
հանձին նրա, բարեկամ սերբ ժողովրդին՝ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի
հանդեպ շարունակական ջերմ վերաբերմունքի համար:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/12/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation-the-President-ofSerbia/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

25.05.2020թ.

Չեռնոգորիայի նախագահ Միլո Ջուկանովիչի
հետ
Նախագահ

Սարգսյանն

իր

ողջույններն

է

փոխանցել

Միլո

Ջուկանովիչին, որի ծրագրված պաշտոնական այցը Հայաստան
հետաձգվել է կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով:
Հայաստանի և Չեռնոգորիայի նախագահները տեղեկություններ
են փոխանակել երկու երկրներում կորոնավիրուսի համավարակով
պայմանավորված
հետևանքով

իրավիճակի

առաջացած

հաղթահարմանն

ուղղված

մասին,

անդրադարձել

մարտահրավերներին
երկու

երկրների

ու

հանրության ջանքերին:
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ու

դրա
դրանց

միջազգային

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/item/2020/05/25/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation-with-the-President-of-Montenegro/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

19.05.2020թ.

Ամերիկահայ գործարար և բարերար
Նուբար Աֆեյանի հետ
Նախագահ
հեռավար
հայտնի

Արմեն

Սարգսյանը

զրույցներն
գործիչների

ոլորտների
երկրներում

է

Այդ մասին Նուբար Աֆեյանը տեղեկացրել է նախագահ

ու

քննարկումները

հայազգի

ու

գործարարների,

տարբեր

փորձարկումների առաջին փուլը հաջողությամբ է անցել։

տարբեր

Նախագահ Սարգսյանը հաջողություն է մաղթել Նուբար

մասնագետների
և

շարունակում

հետ,

ընկերություններում

ովքեր

ընդգրկված

են

Սարգսյանին,

նշելով,

ու

պատվաստանյութի մշակման աշխատանքներում: Այդ

արդյունքների:

շրջանակում Հանրապետության նախագահը հեռավար

Հանրապետության

Նուբար Աֆեյանի հետ:

պատվաստանյութի

Աֆեյանին իր ձեռնարկներում՝ ակնկալելով, որ փորձի

կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի, այդ թվում՝

զրույց է ունեցել ամերիկահայ գործարար և բարերար

որ

գիտելիքի

համադրությունը

կհանգեցնի

նախագահն

ու

դրական

ամերիկահայ

գործարարը մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստանում
համավարակի

հետ

կապված

իրավիճակի

և

դրա

Ամերիկյան Moderna ընկերությունը, որի համահիմնադիրն

հետևանքների հաղթահարման հնարավորությունների

ու գլխավոր տնօրենը Նուբար Աֆեյանն է, ակտիվ

ու ուղիների շուրջ: Նախագահն ընդգծել է համատեղ

աշխատանքներ է իրականացնում կորոնավիրուսի դեմ

ուժերով իրավիճակը հաղթահարելու կարևորությունը՝

պատվաստանյութի

նշելով, որ միայն միասնական ջանքերով է հնարավոր

մշակման

ուղղությամբ:

Կլինի-

կական փորձարկումների առաջին փուլի արդյունքում

դուրս գալ այս նոր փորձությունից:

արդեն իսկ ստացվել են նախնական տվյալները:
Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/05/19/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation-with-NubarAfeyan/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

30.04.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Լիտվայի Հանրապետության նախագահ
Գիտանաս Նաուսեդայի հետ
Հայաստանի

և

տեղեկություններ
համավարակի
տիրող

Լիտվայի
են

փոխանակել

նախագահները

Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ պարբերաբար հեռավար

կորոնավիրուսի

զրույցներ

է

երկրների

նախագահների

ինչպիսի

գործողություններ

հետ

կապված

երկու

իրավիճակի,

վարակի

կանխարգելման

հաղթահարման

ուղղությամբ

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/04/30/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation/

երկրներում

ձեռնարկվող

և

քայլերի

ունենում

իր

գործընկերների՝
հետ՝
են

տարբեր

տեղեկանալու,
ձեռնարկվում,

թե
և

դրանցից հատկապես որոնք են առավել արդյունավետ:

վերաբերյալ: Առանձին անդրադարձ է եղել համավարակի

«Այս

տնտեսական հետևանքների հաղթահարմանն ուղղված

հիվանդանոցների

միջոցառումներին:

պաշտպանության ապահովումն ու վարակից նրանց

Զրուցակիցները

կարևորել

են

երկու

երկրների

համագործակցությունը համավարակի դեմ պայքարում:

իրավիճակում

շատ
և

կարևոր

հենց

է

հատկապես

բուժաշխատողների

հնարավորինս զերծ պահելը: Կարևոր է նաև թույլ չտալ, որ
վարակից բուժելու վայրերը դառնան վարակ տարածող

Այս համատեքստում նախագահ Սարգսյանը բարձր

վայրեր»,-նշել է նախագահ Սարգսյանը:

է

կողմից

Զրուցակիցները պայմանավորվել են հետագայում ևս

մարդասիրական

պարբերաբար տեղեկատվություն փոխանակել ինչպես

օգնությունը՝ որպես օժանդակություն կորոնավիրուսի

համավարակով պայմանավորված իրավիճակի, այնպես

համավարակի հաղթահարման գործընթացում:

էլ այլ հարցերի շուրջ:

գնահատել

Հայաստանին

Լիտվայի

կառավարության

տրամադրվող
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15.04.2020թ.

Վրաստանի նախագահ Սալոմե
Զուրաբիշվիլիի հետ
Հայաստանի և Վրաստանի նախագահները խոսել են

հետագայում

կորոնավիրուսի համավարակի դեմ երկու երկրներում

ողջ ներուժը կկարողանան ուղղել բարեկամ երկրների

իրականացվող

տնտեսության

միջոցառումների,

ձեռնարկվող

երկու

երկրների

փոխգործակցության

վերականգնմանը

և

ժողովուրդների

կանխարգելիչ քայլերի և համավարակի հետևանքները

բարեկեցության ապահովմանը: Նախագահ Սարգսյանն

հաղթահարելուն ուղղված միջոցառումների մասին:

ասել

Զրուցակիցները հատկապես ընդգծել են ստեղծված բարդ

շարունակում է արդիական մնալ սննդի անվտանգության

իրավիճակում երկու հարևան և բարեկամ երկրների
միջև բոլոր մակարդակներով սերտ փոխգործակցության
հաստատումն ու մշտական շփումները՝ շեշտելով, որ
նման ճգնաժամային պահերին առավել, քան երբևէ

է,

որ

խնդիրը:

հատկապես

Այս

համատեքստում

անդրադարձել
աշխարհում

ստեղծված

են
և

ներկայիս

իրավիճակում
զրուցակիցներն

փոխկապակցված

տարածաշրջանում

պարենային

անվտանգության ապահովման և մի շարք այլ հարցերի:

կարևոր են դառնում համակարգված միջոցառումների
իրականացումն ու համատեղ ջանքերի ներդրումը:
Հայաստանի

ու

վստահություն

են

Վրաստանի
հայտնել,

որ

նախագահները

համատեղ

ուժերով

անպայման կհաղթահարեն համավարակի հետևանքով
ստեղծված

իրավիճակն

ու

դրա

հետևանքները,
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և

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/04/15/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation-with-thePresident-of-Georgia/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

11.04.2020թ.

Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ
և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լաքոտի հետ
Նախագահ Սարգսյանն ու դեսպան Լաքոտն անդրադարձել են նոր
կորանավիրուսի

համավարակի

հետևանքով

աշխարհում,

այդ

թվում՝ երկու երկրներում ստեղծված իրավիճակին, Հայաստանում
և Ֆրանսիայում համավարակի տարածման կանխարգելման և
հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին։ Նրանք մտքեր
են փոխանակել նաև նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածման
հետևանքով

տնտեսությանը

հասցվող

հսկայական

վնասների,

դրանց նվազեցման, տնտեսության վերականգնման, սոցիալական
բեռի թեթևացման, աշխատաշուկայի խնդիրների լուծմանն ուղղված
անհրաժեշտ միջոցառումների մասին: Քննարկվել են փոխօգնության
հնարավորությունները ստեղծված պայմաններում:
Զրուցակիցներն

ընդգծել

են

ներկայիս

գլոբալ

ճգնաժամի

հաղթահարման հարցում ուժերի համախմբման, փորձի փոխանակման
կարևորությունը՝ նշելով, որ արդյունավետ համագործակցության և
համատեղ ջանքերի շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել անհրաժեշտ
արդյունքի:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/04/11/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

02.04.2020թ.

Ամերիկահայ բժիշկ, Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի
համալսարանի (UCLA) Դեյվիդ Գեֆենի անվան
բժշկական կենտրոնի համաղեկավար, դոկտոր
Էրիկ Էսրաիլյանի հետ
Հանրապետության
շարունակում

է

նախագահ

նոր

Արմեն

կորոնավիրուսի

Սարգսյանը

համավարակի

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/04/02/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation-with-ErikEsrailian/

ինչպես կարող են առավել արդյունավետ օգտագործվել
բարեգործական

ծրագրերի

կանխարգելման և բուժման խնդիրների վերաբերյալ

Հայաստանում և Սփյուռքում:

քննարկումները միջազգային գործընկերների, հայ և

Էրիկ

օտարազգի մասնագետների ու գիտնականների հետ։
Հանրապետության

նախագահը

հեռախոսազրույց

է

ունեցել ամերիկահայ անվանի բժիշկ, Լոս Անջելեսի
Կալիֆոռնիայի համալսարանի (UCLA) Դեյվիդ Գեֆենի
անվան բժշկական կենտրոնի համաղեկավար, դոկտոր
Էրիկ Էսրաիլյանի հետ:
Նախագահ

համավարակի
դեմ

են

նոր
հարցում

հնարավորություններին:
ջանքերի

իրավիճակի

համատեղումը,

դոկտոր

Էսրաիլյանն

կորոնավիրուսի

խնդիրներին

պայքարի

ստեղծված

և
և

գլոբալ

Հայաստանում

դրա

համագործակցության

Նախագահը

կարևորել

հաղթահարման
փորձի

է,

որ

այս

տարվա

The

Promise

Armenian

Institute-ի

նոր

նախագծերից

մեկով, որի ղեկավարը պրոֆեսոր Ալինա Դորյանն է,
կորոնավիրուսի
ուղղված

վարակի

բռնկման

համագործակցություն
Կալիֆոռնիայի

կանխարգելմանն
է

սկսվել

համալսարանի

Լոս

Հանրային

առողջապահության դպրոցի և ՀՀ առողջապահության
նախարարության միջև: Պրոֆեսոր Դորյանի թիմում
ներգրավված

են

փորձագետներ

Լոս

Անջելեսի

Կալիֆոռնիայի համալսարանից և այլ հեղինակավոր

է

հաստատություններից, ովքեր, շնորհիվ The Promise Ar-

գործում

menian Institute-ի ջանքերի, աջակցում են Հայաստանին՝

փոխանակումն

ու

փոխօգնությունը: Այս համատեքստում խոսվել է նաև, թե
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տեղեկացրել

մարտից Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի

Անջելեսի

Սարգսյանը

անդրադարձել

Էսրաիլյանը

հնարավորությունները

հանրային

առողջապահության

մշակման գործում:

ռազմավարության

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

01.04.2020թ.

Գիտնական, գենետիկայի ոլորտում
ուսումնասիրություններով զբաղվող
պրոֆեսոր Յոզեֆ Բաբիկյանի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/04/01/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation/

Զրուցակիցներն անդրադարձել են պրոֆեսոր Բաբիկյանի՝ մարդու
իմունային
ուղղված

համակարգի
բնական

և

բարձրացմանն
օրգանական

ու

վերականգնմանն

նյութերին

վերաբերող

ուսումնասիրություններին, նրա կողմից Հայաստանում հիմնադրված
«Ռեա ֆարմասյութիքլ» (Rhea Pharmaceutical) լաբորատորիայում հայ
գիտնականների հետ համատեղ իրականացվող աշխատանքներին:
Նախագահ
են

Սարգսյանը

կորոնավիրուսի

և

գլոբալ

անվանի

գիտնականը

համավարակի

քննարկել

խնդիրները

և

Հայաստանում դրա դեմ պայքարի հարցում համագործակցության
հնարավորությունները:
Պրոֆեսոր Բաբիկյանը ներկայումս «Չարոեն Պոկպհանդ Ինդոնեզիա»
(Charoen Pokphand Indonesia) ընկերության գլխավոր գիտնականն է:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

01.04.2020թ.

Իսրայելի առողջապահության նախարարության
միջազգային հարաբերությունների վարչության
տնօրեն, COVID 19 հարցերով Իսրայելի
համակարգող, դոկտոր Աշեր Շալմոնի հետ
Դոկտոր

Շալմոնը

մանրամասն

ներկայացրել

է

կորոնավիրուսի

համավարակի հաղթահարման ուղղությամբ Իսրայելում ձեռնարկված
քայլերը։
Զրույցի ընթացքում քննարկվել է Իսրայելի կողմից Հայաստանին հնարավոր
օգնության ցուցաբերման հարցը, հստակեցվել են Հայաստանի կարիքները։
Նախագահ Սարգսյանը և դոկտոր Շալմոնը պայմանավորվել են, որ
Հայաստանի և Իսրայելի մասնագետների միջև կկազմակերպվի տեսաժողով՝
հետագա համագործա¬կցության կոնկրետ ուղղությունների հստակեցման
և գործնական քայլերի ձեռնարկման նպատակով։
Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է
նաև Հայաստանում բժշկական ինժեներիայի զարգացման ուղղությամբ
իրականացվող քայլերին և այս ոլորտում Իսրայելի հետ հնարավոր
համագործակցությանը։ Իսրայելն ունի ժամանակակից բժշկություն և
զարգացած առողջապահական համակարգ, որը ուսանելի կարող է լինել
Հայաստանի համար:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/04/01/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation-with-Asher-Shalmon/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

28.03.2020թ.

Մեծ Բրիտանիայի լորդերի պալատի անդամ, Լոնդոնի
կայսերական քոլեջի Գլոբալ առողջապահական
նորարարությունների ինստիտուտի տնօրեն Մեծ
Բրիտանիայի առողջապահության նախկին նախարար
հայազգի պրոֆեսոր Արա Դարզիի և Մոսկվայի պետական
համալսարանին կից բժշկական կենտրոնի ղեկավար,
ակադեմիկոս Արամայիս Կամալովի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/28/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation-/

Հեռախոսազրույցի ընթացքում ակադեմիկոս Կամալովի հետ քննարկվել են բժշկական ինժեներիայի ոլորտում
հնարավոր համագործակցության հարցերը։
Անդրադառնալով նոր կորոնավիրուսի վերաբերյալ Լորդ Դարզիի հետ իրենց նախորդ քննարկմանը՝ հեռախոսազրույցի
ընթացքում նախագահը կարևորել է նոր կորոնավիրուսի համաճարակը հաղթահարելու գործում ջանքերի
համատեղումը

և

համագործակցությունը,

փորձի

փոխանակման

և

փոխօգնության

անհրաժեշտությունը։

Նախագահը նշել է, որ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի և Հայաստանի
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողների հետ հեռավար ուսուցման դասախոսության ընթացքում
առաջարկել է ապագա բժիշկներին և ինժեներներին աշխատել նոր կորոնավիրուսի բուժման համար կիրառվող
թոքերի պարզագույն օդափոխիչներ ստեղծելու և Հայաստանում արտադրելու ուղղությամբ: Նախագահն առաջարկել
է Լորդ Դարզիին դիտարկել Լոնդոնի կայսերեկան քոլեջի բժշկական ինժեներիայի ոլորտի մասնագետների կողմից
իր այս նախաձեռնությանն աջակցություն ցուցաբերելու և հայկական երկու բուհերի հետ համագործակցության
հնարավորությունը։
Նախագահ Սարգսյանը հեռախոսազրույց էր ունեցել նաև ամերիկահայ հայտնի գործարար և բարերար, Ամերիկյան
Moderna Therapeutics կենսատեխնոլոգիական ընկերության համահիմնադիր և նախագահ Նուբար Աֆեյանի հետ, որի
ընթացքում վերջինս անդրադարձել էր ընկերության կողմից կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ստեղծման և
փորձարկման աշխատանքներին:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

24.03.2020թ.

Կատարի Պետության էմիր Թամիմ բին Համադ
Ալ Թանիի հետ
Հայաստանի

նախագահը

և

Կատարի

էմիրը

տեղեկություններ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/24/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation/

են

փոխանակել իրենց երկրներում նոր կորոնավիրուսի տարածման առկա
վիճակի,

վարակի

կանխարգելման

և

հաղթահարման

ուղղությամբ

ձեռնարկվող քայլերի վերաբերյալ։ Նրանք համաճարակի դեմ պայքարի
արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից կարևոր են համարել
ջանքերի

համատեղումը

և,

համագործակցությունը

միջազգային

գործընկերների հետ։ Քննարկվել է նաև այդ ուղղությամբ միմյանց
գործնական աջակցության հնարավորությունը:
Շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանի հանդեպ բարեկամական
վերաբերմունքի

և

աջակցության

պատրաստակամության

համար՝

նախագահ Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ համատեղ ուժերով
հնարավոր կլինի ավելի արդյունավետ պայքար ծավալել:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

24.03.2020թ.

Աբու Դաբիի թագաժառանգ, Արաբական Միացյալ
Էմիրությունների զինված ուժերի գլխավոր
հրամանատարի տեղակալ շեյխ Մոհամմեդ
բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/24/President-Armen-Sarkissian-had-a-telephone-conversation--/

Ջերմ և բարեկամական զրույցի ընթացքում Հայաստանի նախագահը և Աբու Դաբիի թագաժառանգը տեղեկություններ
են փոխանակել իրենց երկրներում և աշխարհում նոր կորոնավիրուսի տարածման վերաբերյալ, կարևորել երկու
երկրների ղեկավարությունների միջև ուղիղ երկխոսությունն ու իրավիճակից բխող կարծիքների և մտքերի
փոխանակումը:
Նշելով, որ տեղյակ է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ղեկավարության կողմից իրականացվող կանխարգելիչ
քայլերի մասին, նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվում նաև
Հայաստանում:
Զրուցակիցները

ճգնաժամային

այս

բարդ

իրավիճակում

կարևորել

են

անմիջական

և

շարունակական

համագործակցությունը, երկու երկրների միջև փորձի ու տեղեկատվության փոխանակումը: Նախագահ Սարգսյանն
ասել է, որ էմիրաթական փորձն էական նշանակություն կունենա Հայաստանի համար: Իր հերթին Աբու Դաբիի
թագաժառանգը նշել է, որ էմիրաթական կողմը պատրաստակամ է ամեն կերպ աջակցել Հայաստանին:
Զրուցակիցները քննարկել են նաև միմյանց գործնական օժանդակության հնարավորությունը:
Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ ստեղծված իրավիճակում աշխարհում շարունակում է արդիական մնալ սննդի
անվտանգության խնդիրը: Համագործակցությունն այդ ոլորտում համարվել է առաջնահերթություններից մեկը
և համաձայնություն է ձեռք բերվել ավելի արագացնել Հայաստանը տարածաշրջանային հարթակ դարձնելու
ուղղությամբ գործնական քայլերը:
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22.03.2020թ.

Իսրայելի Պետության նախագահ
Ռեուվեն Ռիվլինի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/22/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation-with-thePresident-of-Israel/

Նախագահները տեղեկություններ են փոխանակել իրենց երկրներում նոր
կորոնավիրուսի տարածման առկա վիճակի, վարակի կանխարգելման և
հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի վերաբերյալ։
Հաշվի առնելով, որ Իսրայելն աշխարհում ունի լավագույն, զարգացած ու
առաջադեմ, գիտահետազոտական նորարարությունների վրա հիմնված
ժամանակակից բժշկություն և առողջապահական համակարգ, նախագահ
Սարգսյանը նշել է, որ Իսրայելի աջակցությունն ինչպես մասնագիտական
խորհրդատվության,

այնպես

էլ

սարքավորումների

և

պարագաների

տեսքով զգալի օժանդակություն կլինի Հայաստանի համար կորոնավիրուսի
հաղթահարման գործընթացում:
Արմեն

Սարգսյանի

և

Ռեուվեն

Ռիվլինի

պայմանավորվածության

համաձայն, հարցի ավելի առարկայական և մասնագիտական քննարկման
նպատակով հեռախոսազրույց տեղի կունենա երկու կողմերի գործադիր
իշխանության առողջապհության մարմինների պատասխանա¬տու¬ների
միջև։ Անհրաժեշտության դեպքում կարիքները գնահատելու նպատակով
տեսակապի միջոցով կանցկացվի նաև մասնագետների ընդլայնված
քննարկում։
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21.03.2020թ.

Ամերիկահայ հայտնի գործարար և բարերար,
«Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության
համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/21/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation/

Ամերիկյան Moderna Therapeutics կենսատեխնոլոգիական ընկերությունը, որի
համահիմնադիրն ու նախագահը Նուբար Աֆեյանն է, ստեղծել է կորոնավիրուսի
դեմ պատվաստանյութ, որը մարտի 17-ից կլինիկական փորձարկումներ է անցնում Միացյալ Նահանգների Վաշինգտոն նահանգի Սիեթլ քաղաքում գտնվող
Kaiser Permanente առողջապահության հետազոտական ինստիտուտում:
Հեռախոսազրույցի
կորոնավիրուսի

ընթացքում

դեմ

Նուբար

պատվաստանյութի

Աֆեյանն
ստեղծման

անդրադարձել
և

է

փորձարկման

աշխատանքներին։
Զրուցակիցներն անդրադարձել են աշխարհում, այդ թվում՝ Հայաստանում նոր
կորոնավիրուսի վարակի տարածման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին,
ինչպես

նաև՝

վարակի

կանխարգելման

և

հաղթահարման

ուղղությամբ

ձեռնարկվող միջոցառումներին և դրանց արդյունավետությանը:
Նախագահ Սարգսյանը խոսելով Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի
տարածման կանխարգելման և հաղթահարման քայլերի մասին, կարևոր է
համարել նաև ջանքերի համատեղումը և համագործակցությունը միջազգային
գործընկերների հետ։
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16.03.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Իտալիայի Հանրապետության նախագահ
Սերջիո Մատարելլայի հետ
Զրուցակիցները

հանգամանալից

կորոնավիրուսի

տարածման

քննարկել

են

հետևանքով

նոր

ստեղծված

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/16/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation-/

որ Հայաստանում նույնպես ձեռնարկվում են համապատասխան

քայլեր՝

ուղղված

բնակչության

առողջության

իրավիճակն աշխարհում և, մասնավորապես, Հայաստանում

պահպանմանը և նոր կորոնավիրուսի վարակի տարած-

և Իտալիայում:

ման

Նախագահները

տեղեկություններ

են

փոխանակել

իրենց

երկրներում նոր կորոնավիրուսի տարածման առկա վիճակի և
միտումների, վարակի կանխարգելմանը և բուժմանն ուղղված
միջոցառումների վերաբերյալ, կարևորել իշխանությունների
համակարգված ու հավասարակշռված գործողությունների և

դիմակայմանը:

համաշխարհային

Նախագահն
առումով

ընդգծել

վտանգ

է,

որ

նման

ներկայացնող

հիվանդությունների դեպքում, երբ համաճարակների արագ
տարածման ռիսկը ավելի մեծ է, անհրաժեշտ է գտնել
համընդհանուր լուծումներ, փորձի և տեղեկատվության արագ
փոխանակում:

քաղաքացիների պատասխանատու և կարգապահ պահվածքի

Հայաստանի և Իտալիայի նախագահները համակարծիք են

անհրաժեշտությունը:

եղել, որ, պետություններից յուրաքանչյուրում իրականացվող

Սերջիո

Մատարելլան

ներկայացրել

է

Իտալիայում

համաճարակային իրավիճակը, վարակի հետագա տարածման
կանխարգելման, հիվանդների բուժման և կորոնավիրուսի
հետևանքով

երկրի

տնտեսությանը

հասցված

վնասների

նվազեցման և վերականգնման ուղղությամբ ձեռնարկվող

միջոցառումներից անկախ, երկրների և համապատասխան
կառույցների

միջև

համագործակցությունը

կարող է իր նպաստը բերել հիվանդության դեմ պայքարի
արդյունավետության բարձրացմանը:
Նախագահները

Իր զորակցությունը հայտնելով Իտալիայի նախագահին և

պարբերաբար տեղեկատվություն փոխանակել:
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և

տեղեկատվության փոխանակման տեսանկյունից նույնպես

քայլերի թե՛ դրական և թե՛ բացասական կողմերը:
Իտալիայի ժողովրդին՝ նախագահ Սարգսյանը տեղեկացրել է,

փորձի

պայմանավորվել

են

հետագայում

ևս

Ξ COVID-19
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ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

14.03.2020թ.

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր
տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսի հետ
Հանրապետության նախագահը և ԱՀԿ գլխավոր տնօրենն
այս տարվա փետրվարին Մյունխենում տեղի ունեցած իրենց
հանդիպումից հետո կրկին անդրադարձել են աշխարհում,
այդ թվում՝ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի տարածման
առկա վիճակին և միտումներին, դրա հնարավոր
հետևանքներին, ինչպես նաև՝ վարակի կանխարգելմանը և
բուժմանն ուղղված միջոցառումներին:
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել
կազմակերպւթյան կողմից Հայաստանին ցուցաբերված
տեխնիկական և մասնագիտական աջակցության համար,
որի մասին նշվել էր Մյունխենի հանդիպման ընթացքում:
ԱՀԿ կողմից պանդեմիայի հայտարարումը խոսում է
իրավիճակի բարդության մասին և էլ ավելի է կարևորում
այս իրավիճակում միջազգային և ազգային ջանքները
համատեղելու,
պետությունների
կողմից
համատեղ
և
համաձայնեցված
գործելու
անհրաժեշտությունը,
մասնավորապես՝ սահմանային հսկողության, բնակչության
տեղաշարժի և փոխօգնության առումով, ինչը հատկապես
էական է Հայաստանի պարագայում: Այս համատեքստում
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ԱՀԿ գլխավոր տնօրենն ընդգծել է, որ կազմակերպությունն
ուշադրության
կենտրոնում
կպահի
իրավիճակը
Հայաստանում:
Հանրապետության նախագահը նշել է, որ համամիտ
է
ԱՀԿ
տնօրենի
մոտեցմանը՝
պետությունների
կողմից
կանխարգելման
և
հակազդման
ազգային
ռազմավարությունների
մշակման
անհրաժեշտության
առումով և տեղեկացրել, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի
տարածումը
կանխարգելելու
համար
ստեղծվել
է
միջգերատեսչական հանձնաժողով, իսկ գործողությունների
ծրագրի
համար
շատ
արժեքավոր
կլինեն
ինչպես
կազմակերպության կողմից պետություններին առաջարկվող ազգային ռազմավարությունների ուղղություններն,
այնպես էլ ԱՀԿ փորձագետների ակտիվ ներգրավվածությունը: Նախագահը կարևորել է նաև արդեն իսկ Հայաստանում գտնվող՝ ԱՀԿ մասնագետների խորհրդատվական
գործունեու-թյունը՝ նշելով դրա շարունակականությունն
ապահովելու և լրացուցիչ մասնագետներ ու փորձագետներ
ներգրավելու անհրաժեշտությունը:

Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հանրապետության նախագահն անհրաժեշտ է համարել նոր կորոնավիրուսի
վարակի տարածումը հնարավորինս արագ հսկողության տակ վերցնելու
միջոցառումների արդյունավետության մեծացումն ամբողջ աշխարհում։
Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ դրա համար պահանջվում է
իշխանությունների և բնակչության կողմից խնդրի լրջության գիտակցում,
ինքնակազմակերպում, բարձր պատասխանատվություն և կարգապահություն:
Հանրապետության նախագահը և ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը խոսել են նաև
նորարարության և ուսուցման միջոցով հիվանդության հաղթահարմանը,
մասնավորապես՝ նոր կորոնավիրուսի ախտորոշմանը, պատվաստանյութի
մշակմանն ու բուժմանն ուղղված հետազոտությունների մասին:
Հանրապետության նախագահը և ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը պայմանավորվել են
պարբերաբար տեղեկատվություն փոխանակել իրավիճակի վերաբերյալ։
Նշենք, որ հեռախոսազրույցին նախորդել էր Հանրապետության նախագահի
զրույցը ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ, ով
ներկայացրել է Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի վերաբերյալ անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը: Հեռախոսազրույցից հետո նախագահը տեղեկատվություն
է տրամադրել նախարարին ԱՀԿ գլխավոր տնօրենի հետ ձեռք բերված
պայմանավորվածությունների և Գլխավոր տնօրենի կողմից ներկայացված
առաջարկությունների մասին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/14/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.06.2020թ.

Էստոնիայի Հանրապետության նախագահ
Կերստի Կալյուլայդի հետ
Նախագահները

տեղեկություններ

են

փոխանակել

կորոնավիրուսի

համավարակի

հետ

կապված

երկու

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/10/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation/

երկրներում

իրավիճակի,

դրա

կանխարգելմանն ու հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների շուրջ,
քննարկել համագործակցության հնարավորությունները համավարակի դեմ
պայքարում:
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հատնել Էստոնիայի նախագահին՝
«Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամին (COAF) 30 հազար եվրո տրամադրելու
համար, որն ուղղվելու է համավարակի դեմ պայքարին և համապատասխան
բժշկական պարագաների ձեռքբերմանը:
Հայաստանի

և

Էստոնիայի

նախագահներն

անդրադարձել

են

նաև

երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը՝ մասնավորապես ընդգծելով
տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, գիտատեխնիկական,
կրթական ոլորտներում երկու երկրների համագործակցության մեծ ներուժի
առկայությունն, այդ թվում նաև՝ նախագահական ATOM նախաձեռնության
շրջանակում փոխգործակցությունը:
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Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

23.07.2020թ.

Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելլայի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/23/President-Armen-Sarkissianhad-a-telephone-conversation-with-thePresident-of-Italy/

Նշելով, որ մշակույթը լավագույնս է միացնում Հայաստանն ու Իտալիան՝ երկու
երկրների նախագահները կարևորել են առաջիկա սեպտեմբերին Երևանում և
Հռոմում՝ Հայաստանի և Իտալիայի նախագահների նստավայրերում նախատեսվող՝
հայ գեղանկարչությանն և Վենետիկին նվիրված ցուցադրությունները:
Նախագահները մտքեր են փոխանակել նաև երկու երկրներում կորոնավիրուսային
համավարակի հետ կապված իրավիճակի և դրա հաղթահարման վերաբերյալ:
Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել իտալացի իր գործընկերոջը՝
համավարակի դեմ պայքարում Հայաստանին ցուցաբերած օգնության համար՝
նշելով, որ հանդիպել է իտալացի բուժաշխատողների թիմին, ովքեր եկել էին
աջակցելու իրենց հայ գործընկերներին և փոխանցելու համավարակի դեմ պայքարի
իրենց փորձը: Նախագահ Սարգսյանը ընդգծել է, որ այդ աջակցության գործում մեծ
է նաև նախագահ Մատարելլայի անձնական ավանդը, և վստահություն է հայտնել,
որ միայն համատեղ ջանքերով հնարավոր կլինի հաղթահարել համավարակը և
վերադառնալ բնականոն կյանքի: Նախագահ Մատարելլան իր հերթին բարձր է
գնահատել Հայաստանի նախագահի զորակցությունն Իտալիայի համար ծանր
օրերին:
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ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

03.04.2020թ.

Հայաստանի ներդրումային քաղաքականության վերաբերյալ զեկույցում
վերլուծությունն իրականացնել ներկայիս մարտահրավերների ու
հնարավորությունների համատեքստում․ նախագահ Արմեն Սարգսյան
Նոր

կորոնավիրուսի

համավարակի

հաղթահարման

հարցերով

միջազգային

գործընկերների

հետ

խորհրդատվությունների շրջանակում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն տեսակապով զրույց
է ունեցել ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի (UNCTAD) ներդրումների և ձեռնարկատիրության բաժնի
տնօրեն Ջեյմս Ժանի հետ:
Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է համաշխարհային տնտեսական գործընթացների վրա նոր կորոնավիրուսի վարակի
ազդեցության գնահատման հարցում միջազգային մասնագիտական կարևորագույն այդ կառույցի դերակատարումը:
Նախագահը բարձր է գնահատել կառույցի պատրաստած վերլուծությունը համաշխարհային տնտեսության վրա COVID
19 համավարակի ազդեցության վերաբերյալ։
Նախագահ Սարգսյանը հիշատակել է 2019թ. օգոստոսին իրենց հանդիպումը, երբ առաջարկել էր կառույցի
կողմից պատրաստվող՝ Հայաստանի ներդրումային քաղաքականության վերաբերյալ զեկույցում վերլուծությունն
իրականացնել աշխարհում գոյություն ունեցող մարտահրավերների ու հնարավորությունների համատեքստում:
Ջեյմս Ժանը նշել է, որ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման հարցում միջազգային
համագործակցության ընդլայնման առումով լիովին համամիտ է Հայաստանի նախագահի հետ: Նա խնդրել է, որ
նախագահ Սարգսյանը, որպես ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի՝ Նշանավոր անձանց խմբի (UNCTAD Panel of Eminent Persons) նախագահ, փորձի և տեղեկատվության փոխանակման նպատակով խորհրդատվություններ
նախաձեռնի խմբի անդամների հետ:
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Ջեյմս Ժանը պատրաստակամություն է հայտնել նաև հնարավորինս արագ
թարմացնել Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցը: Պայմանավորվածություն
է ձեռք բերվել, որ այս և այլ հարցերի շուրջ նախագահ Սարգսյանի հետ
խորհրդատվությունները կշարունակվեն նաև առաջիկա շաբաթների
ընթացքում:
Նշենք, որ նախագահ Սարգսյանը դեռևս 2018թ. հոկտեմբերին Ժնև կատարած
իր աշխատանքային այցի ընթացքում ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման
համաժողովի (UNCTAD) գլխավոր քարտուղար Մուքիսա Քիթուիի հետ
պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել կառույցի կողմից Հայաստանի
ներդրումային քաղաքականության վերաբերյալ զեկույց պատրաստելու
մասին: Զեկույցը համապատասխան վերլուծությամբ և առաջարկություններով
պատրաստվել և Հայաստանի կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել
2019թ. սեպտեմբերին:
2019թ. հոկտեմբերին նախագահ Սարգսյանը ընտրվել է ՄԱԿ-ի Առևտրի և
զարգացման համաժողովի՝ Նշանավոր անձանց խմբի (UNCTAD Panel of Eminent
Persons) նախագահ։ Խումբը խորհրդատվություն է տրամադրում առաջիկա
տասը տարիներին առևտրի և զարգացումների տեսլականի, առանցքային
ու հրատապ տնտեսական զարգացման մարտահրավերների վերաբերյալ,
առաջարկում դրանց հաղթահարման գաղափարներ և լուծումներ։ Խմբի
անդամներ են պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարներ,
հեղինակավոր տնտեսագետներ ու փորձագետներ։
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Այլ քննարկումներ միջազգային գործընկերների հետ
24.03.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն
(ՀԲԸՄ) Հայաստանի նախագահ Վազգեն
Յակուբյանին
ՀԲԸՄ-ն խոշորագույն հայկական հասարակական կազմակերպություն է
աշխարհում և իր ներկայացուցչություններն ունի ավելի քան 30 երկրներում:
Նախագահ Սարգսյանը հետաքրքրվել է, թե կորոնավիրուսի տարածմամբ
պայմանավորված նոր իրավիճակում ինչպես են հայկական գաղթօջախներն
ու հայերը տարբեր երկրներում դիմակայում առկա մարտահրավերներին:
Այս համատեքստում քննարկվել է նաև, թե ինչպես կարող են առավել
արդյունավետ

օգտագործվել

Հայկական

բարեգործական

ընդհանուր

միության հնարավորությունները Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում:
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25.03.2020թ.

Հայաստանին կտրամադրեն մեծ քանակությամբ
թոքերի արհեստական օդափոխության սարքեր.
նախագահ Սարգսյանն ընդունել է ՄԱԿ-ի Պարենի
համաշխարհային ծրագրի հայաստանյան
գրասենյակի ղեկավարին
Զրուցակիցները փաստել են, որ Հայաստանի և ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային
ծրագրի միջև հաստատված է արդյունավետ փոխգործակցություն:
Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածմամբ պայմանավորված՝
ստեղծված իրավիճակում զրուցակիցներն առաջնահերթություններից են
համարել պարենի անվտանգության խնդիրները: Նախագահ Սարգսյանն այդ
համատեքստում շատ էական է համարել Հայաստանը սննդի անվտանգության
ոլորտում տարածաշրջանային հանգույց դարձնելու գործնական քայլերի
իրականացումը՝ ընդգծելով, որ նախնական պայմանավորվածություններ
ունի մի շարք երկրների ղեկավարների և մասնագիտացած միջազգային
կազմակերպությունների հետ:
Նշելով, որ Պարենի համաշխարհային ծրագիրը հայտնի է որպես արտակարգ
իրավիճակներին առաջիններից արձագանքող միջազգային կառույց` նախագահ
Սարգսյանն առաջարկել է բացի սննդին վերաբերող հարցերից, դիտարկել նաև
Հայաստանին բժշկական սարքավորումներով ապահովելու հնարավորությունը:
Ելենա Միլոշևիչն ի պատասխան նախագահի առաջարկի՝ ասել է, որ դիմել են
միջազգային դոնորներին և առաջիկայում Հայաստանին կտրամադրեն մեծ
քանակությամբ թոքերի արհեստական օդափոխության սարքեր:
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08.04.2020թ.

Չինաստանի նախագահի նամակը Հայաստանի
նախագահին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նամակ էր հղել
Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության նախագահին, որում
մասնավորապես բարձր էր գնահատել նոր կորոնավիրուսի համավարակի
դեմ պայքարում Չինաստանի արձանագրած առաջընթացը:
Սի Ծինփինը պատասխան նամակում շնորհակալություն է հայտնել
նախագահ Սարգսյանին և համավարակի դեմ պայքարում Հայաստանին
աջակցելու պատրաստակամություն հայտնել:
Նախագահ Սարգսյանն շարունակել Է քննարկումները և երկխոսությունը
Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության նախագահի հետ:
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19.06.2020թ.

Նոր էջ հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում.
նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է
ֆրանսիացի բուժաշխատողների խմբին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/19/President-Armen-Sarkissianmet-with-doctors/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է ֆրանսիացի բուժաշխատողների խմբին, որոնք
Հայաստան են ժամանել օգնելու իրենց հայ գործընկերներին կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում:
Ողջունելով հյուրերին և ի դեմս նրանց իր շնորհակալության խոսքը փոխանցելով բարեկամ Ֆրանսիային, նրա
նախագահին ու ժողովրդին՝ նախագահ Սարգսյանը ասել է. «Հայաստանի համար դժվար ժամանակներ են: Դուք
եկել եք Հայաստան՝ աջակցելու մեր երկրին, աջակցելու, որ կյանքեր փրկվեն: Լինելով այստեղ՝ դուք ոչ միայն օգնում
եք հիվանդներին, բժիշկներին, այլ նաև նախարարությանը, որը պետք է դասեր քաղի ձեր փորձառությունից, ձեր
հաջողություններից և ձախողումներից»:
Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լաքոտը, շնորհակալություն հայտնելով
Հանրապետության նախագահին հյուրընկալության համար, նշել է, որ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսիայի
կառավարության աջակցությամբ Հայաստան են ժամանելու նոր բուժաշխատողներ: Նա հատկանշական է համարել,
որ Ֆրանսիայից ժամանած բժիշկներից ոչ մեկը հայկական արմատներ չունի և առաջին անգամ է բացահայտելու
Հայաստանը: Նա նշել է, որ ֆրանսիացի մասնագետները Հայաստանում են՝ կիսելու իրենց փորձը և օգնելու Հայաստանին
դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից:
Նախագահ Սարգսյանը, բարձր գնահատելով ֆրանսիացի բժիշկների շնորհակալ աջակցությունը՝ նրանց առողջություն
և ապահով վերադարձ է մաղթել Ֆրանսիա:
Ֆրանսիացի բժիշկները նշել են, որ քննարկումներ են ունեցել հայ գործընկերների հետ, նրանց ներկայացրել իրենց
փորձը:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

26.06.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է
ֆրանսիացի բուժաշխատողների երկրորդ խմբին
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/26/President-Armen-Sarkissianmet-with-doctors/

Ժոնաթան Լաքոտը նույնպես շնորհակալություն է հայտնել

հյուրընկալել է կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում

բժիշկներին՝

հայ

նշելով, որ նրանք այս ընթացքում լինելու են Ֆրանսիայի

գործընկերներին

օգնելու

նպատակով

Հայաստան

ժամանած ֆրանսիացի բուժաշխատողների երկրորդ խմբին:
Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի
արտակարգ

և

լիազոր

Հայաստանի

պետական

դեսպան

Ժոնաթան

հետաքրքրությունների

Լաքոտը,
ֆոնդի

գործադիր տնօրեն Դավիթ Փափազյանը, առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանը:
Նախագահ Սարգսյանը ողջունել է ֆրանսիացի բժիշկներին,
որոնց թվում են նաև մեր հայրենակիցներ Լորան Փափազյանը
և Հայկ Վարդանյանը: «Գնահատելի է, որ եկել եք օգնելու
և աջակցելու ձեր հայաստանցի գործընկերներին ու մեր
ժողովրդին: Հայաստանի նախագահն ու կառավարությունը
մեծապես գնահատում են այն, ինչ դուք հիմա անում եք,ընդգծել

է

նախագահը:

-Ֆրանսիայում

համավարակի

հաղթահարման ծանրաբեռնված աշխատանքից հետո ձեր
կողմից իսկապես համարձակ քայլ է գալ Հայաստան, որտեղ
համավարակը շարունակվում է, ձեզ ռիսկի ենթարկել և
օգնության ձեռք մեկնել»:
Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան
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բարեկամ

Հայաստան

այցելելու

համար՝

դեսպանները Հայաստանի բուժհաստատություններում:
Նախագահ Սարգսյանը դեսպան Լաքոտին խնդրել է իր
շնորհակալությունը

փոխանցել

Ֆրանսիայի

նախագահ

Մակրոնին և Ֆրանսիայի կառավարությանն ու բարեկամ
ժողովրդին՝ դժվարին պահին մեր երկրին աջակցելու համար:
Ֆրանսիացի

բուժաշխատողները

նշել

պատրաստակամությամբ

են

գործընկերներին,

ովքեր

համավարակի

հսկայական

առանձնահատուկ

ու

օգնում

են,

որ

հայաստանցի
այս

օրերին

աշխատանք

են

իրականացնում:
Հանդիպման ավարտին նախագահ Սարգսյանը ֆրանսիացի
բուժաշխատողներին առաջարկել է համավարակից հետո
կրկին

այցելել

Հայաստան,

մասնագիտական

փորձի

ինչպես

նաև

փոխանակումն

շարունակել
ու

կապերի

հաստատումը հայ գործընկերների հետ, փորձի փոխանակում
իրականացնել նաև ուսանողների միջև՝ պահպանելով ու
սերունդներին փոխանցելով բարեկամական ու եղբայրական
հարաբերությունների ավանդույթները:

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

13.07.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է
իտալացի բուժաշխատողների խմբին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հյուրընկալել է իտալացի
բուժաշխատողների խմբին, որը ժամանել է հայ գործընկերներին օգնելու
կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում: Հանդիպմանը ներկա են եղել
ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանը և
Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վինչենցո Դել Մոնակոն:
Շնորհակալություն հայտնելով իտալացի բուժաշխատողներին աջակցության
համար՝ նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ շատ ավելի հաճելի կլիներ նրանց
հյուրընկալել ոչ թե համավարակի պայմաններում, այլ՝ Հայաստանը տեսնելու ու
բացահայտելու նպատակով այցի շրջանակում:
Նախագահը
բոլոր
բուժաշխատողներին
հրավիրել
հաղթահարումից հետո կրկին այցելել Հայաստան:

է

համավարակի

Դեսպան Վինչենցո Դել Մոնակոն նշել է, որ իտալացի բուժաշխատողների՝
համավարակի դեմ պայքարի փորձն օգտակար կլինի հայ գործընկերների ու
բարեկամ հայ ժողովրդի համար:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/13/President-Armen-Sarkissianmet-with-Italian-doctors/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

30.06.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է լիտվացի
բուժաշխատողների խմբին

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/30/President-Armen-Sarkissianmet-with-doctors/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հյուրընկալել է լիտվացի բուժաշխատողների խմբին, որը
Հայաստանում է՝ օգնելու հայ գործընկերներին կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում: Հանդիպմանը
ներկա են եղել նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Անդրեա Վիկտորինը,
Հայաստանում Lիտվայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ինգա Ստանիտե-Տոլոչկիենեն, Հայաստանում Շվեդիայի
գործերի հավատարմատար Բիրյեր Կարլսոնը, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ
Անահիտ Ավանեսյանը:
Նախագահ Սարգսյանը ողջունել և շնորհակալություն է հայտնել բժիշկներին՝ օգնության ձեռք մեկնելու համար:
Դեսպան Անդրեա Վիկտորինը նույնպես շնորհակալություն է հայտնել բժիշկներին Հայաստան այցելելու համար՝
կարևոր համարելով համավարակի ընթացքում Եվրամիության անդամ-երկրների աջակցությունը: Նա տեղեկացրել
է, որ Իտալիայից և Գերմանիայից նույնպես խմբեր կժամանեն:
Հայաստանում

Lիտվայի

դեսպան

Ինգա

Ստանիտե-Տոլոչկիենեն

նույնպես

երկկողմ

համագործակցության

զարգացման տեսանկյունից կարևոր է համարել լիտվացի բժիշկների այցելությունը:
Լիտվացի բժիշկները ներկայացրել են իրենց փորձն ու առաջարկությունները համավարակի դեմ առավել
արդյունավետ պայքարելու եղանակների վերաբերյալ:
Հանդիպման ավարտին նախագահ Սարգսյանը բոլորին հրավիրել է համավարակից հետո ընկերներով ու
ընտանիքներով կրկին այցելել Հայաստան, պահպանել իրենց հայ գործընկերների հետ կապերն ու երկու երկրների
միջև ավանդական բարեկամությունը:
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Ξ COVID-19
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

21.07.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է
գերմանացի բուժաշխատողների թիմին
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/21/President-Armen-Sarkissianmet-with-doctors/

հյուրընկալել

է

գերմանացի բուժաշխատողների թիմին, որը Հայաստանում է՝ օգնելու
հայ գործընկերներին կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում և
փոխանցելու իր փորձը:
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել բուժաշխատողներին՝
իրենց

առաքելության

համար,

նշելով,

որ

համավարակը

գլոբալ

ողբերգություն է, որը հաղթահարելու միայն մեկ ուղի կա՝ գլոբալ պայքար
մղել համավարակի դեմ:
Նախագահ

Սարգսյանը

ընտանիքների,

բոլորին

ընկերների

հետ

հրավիրել
այցելել

է

համավարակից

Հայաստան:

հետո

Հայաստանում

Գերմանիայի դեսպան Միխայել Բանցհաֆը, շնորհակալություն հայտնելով
հյուրընկալության համար, նշել է, որ Գերմանիան համավարակը համարում
է գլոբալ մարտահրավեր, և իրենց թիմն այստեղ է՝ աջակցելու այն
հաղթահարելու ջանքերին: Դեսպանի խոսքով՝ այս այցը կնպաստի նաև երկու
երկրների միջև բժշկական ոլորտում երկարատև համագործակցության
հաստատմանը:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

20.03.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանն աշխատանքային հանդիպում է
ունեցել առողջապահության նախարարի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային հանդիպում է
ունեցել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ:
Նախարարը Հանրապետության նախագահին տեղեկություններ է ներկայացրել
Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի տարածման առկա վիճակի և միտումների, ինչպես
նաև վարակի կանխարգելման և բուժման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների
մասին: Նախարարն անդրադարձել է նաև առկա խնդիրներին:
Նախագահ Սարգսյանը կարևորել է բնակչության առողջության պահպանմանը և նոր
կորոնավիրուսի վարակի տարածմանը դիմակայելուն ուղղված քայլերը: Նախագահը
փորձի և տեղեկատվության փոխանակման տեսանկյունից շատ էական է համարել
համագործակցությունը տարբերի երկրների և համապատասխան միջազգային
կազմակերպությունների հետ, ինչը ևս կարող է նպաստել հիվանդության դեմ
պայքարի արդյունավետության բարձրացմանը:
Նախագահ Սարգսյանը պատրաստակամություն է հայտնել այդ հարցում ամեն կերպ
աջակցել և օժանդակել կառավարությանը:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

01.04.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախաձեռնել է
հեռավար զրույցների շարք մշակութային,
գիտակրթական հաստատությունների ղեկավարների,
մշակույթի գործիչների հետ
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախաձեռնել է հեռավար
զրույցների

շարք

գիտակրթական
և

և

կառույցների

հետ։

Հանրապետության
ակադեմիական

ղեկավարների,

Նախագահը

նպատակ

մշակութային,

հաստատությունների

մշակույթի
ունի

գործիչների

քաջալերել

նրանց,

ծանոթանալ արտակարգ դրության պայմաններում նրանց
գործունեությանն ու ապագա ծրագրերին:
Այդ համատեքստում Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանն հեռախոսազրույց է ունեցել Ճարտարապետության

ազգային

թանգարան-ինստիտուտի

տնօրեն

Մարկ

Գրիգորյանի հետ:
Նախագահ Սարգսյանը հետաքրքրվել է թանգարանի վիճակով,
ընթացիկ և ապագային միտված ծրագրերով: Ընդգծելով հայ
ճարտարապետության յուրահատուկ տեղը համաշխարհային
ճարտարապետական արվեստի մեջ՝ նախագահ Սարգսյանը
կարևորել է թանգարանի դերը նրա լավագույն ավանդույթները
ներկայացնելու գործում: Նա խոստացել է նոր կորոնավիրուսի
տարածմամբ և արտակարգ դրությամբ պայմանավորված
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իրավիճակի կարգավորումից հետո այցելել թանգարան:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել
նաև Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի
գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ
Թոփչյանի հետ։
Նախագահը

հետաքրքրվել

է

արտակարգ

դրության

պայմաններում նվագախմբի գործունեությամբ և մինչ այդ
նախատեսված ծրագրերի ճակատագրով։
Թոփչյանը տեղեկացրել է, որ նվագախմբի բոլոր ծրագրերն,
ինչպես ամբողջ աշխարհում, հետաձգված են, և առայժմ
երաժշտասեր հասարակության հետ շփումը իրականացվում
է առցանց եղանակով։
Կարևորելով կապի պահպանումն ունկնդրի հետ՝ նախագահ
Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ նախատեսված ծրագրերն
իրավիճակի

կարգավորումից

հետո

անպայման

կյանքի

կկոչվեն, նշելով, որ հնարավոր է նաև համատեղ ծրագրեր
իրականացվեն նախագահի աշխատակազմի հետ։

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

30.04.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը «Ստարտափները
կորոնավիրուսից հետո» թեմայով հեռավար զրուցել է
ստարտափ հանրության հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը,

«Ստարտափ

Արմենիա»

հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, «Ստարտափները կորոնավիրուսից հետո» թեմայով
հեռավար զրուցել է հայկական ստարտափ էկոհամակարգի ներկայացուցիչների
հետ: Զրույցի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես անդրադարձել է
վերջին շրջանում աշխարհում և Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի համավարակի
հետևանքով

ստեղծված

իրավիճակին

և

այդ

պայմաններում

ստարտափների

գործունեությանը:
Պատասխանելով հարցին, թե ինչ է սպասվում համավարակից հետո՝ նախագահ
Սարգսյանը նշել է, որ կորոնավիրուսի վտանգը դեռ մնում է:
Նախագահն ընդգծել է, որ աշխարհն արդեն փոխվում էր, ուղղակի կորոնավիրուսը
սկսեց արագացնել այդ փոփոխության ընկալումը:
Խոսելով նոր իրավիճակում ստարտափների դերի մասին՝ նախագահ Սարգսյանը
նշել է, որ աշխարհը գնում է այն ուղղությամբ, որտեղ ստարտափների դերը ոչ թե
պակասելու, այլ, ընդհակառակը, աճելու է:
Նախագահ

Սարգսյանը

պատասխանել

է

նաև

ստարտափ

հանրության

ներկայացուցիչների բազմաթիվ հարցերին, որոնք մասնավորապես վերաբերել են
կորոնավիրուսի համավարակից հետո հեռանկարային ոլորտներին, ստարտափների
հնարավոր աջակցությանը, ինչպես նաև կոնկրետ նախագծերի:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/04/30/President-Armen-Sarkissianhad-a-virtual-campfire-talk-with-StartupArmenia-Foundation/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

02.05.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռավար զրուցել է
ստարտափ էկոհամակարգի ներկայացուցիչների հետ
Ստարտափների, նոր տեխնոլոգիաների զարգացման համար էական է ինչպես
կրթական համակարգն, այնպես էլ համապատասխան միջավայրի ու պայմանների
ստեղծումը: Այս մասին Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասել է
հայկական ստարտափ էկոհամակարգի ներկայացուցիչների հետ «Ստարտափները
կորոնավիրուսից հետո» թեմայով հեռավար զրույցի ժամանակ:
Ստարտափների զարգացման համար նախագահ Սարգսյանը կարևոր է համարել
կրթություն-արդյունաբերություն-շուկա

կապը:

Այս

համատեքստում

նա

անդրադարձել է նախագահական ATOM (Advanced tomorrow) նախաձեռնությանը:
Պատասխանելով այն հարցին, թե կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով
ո՞ր ոլորտներում են բացեր ի հայտ եկել, և ինչ լուծումներ կարող են առաջարկել
ստարտափները, նախագահ Սարգսյանը երիտասարդներին խորհուրդ է տվել
վերլուծել, թե ինչպիսին էր աշխարհը կորոնավիրուսից առաջ և ինչպիսին է լինելու
հետո, ինչպես է փոխվելու աշխարհը, և մենք ինչպես ենք փոխվելու: Ինչ վերաբերում
է այն ոլորտներին, որտեղ ստարտափները կարող են գործունեություն ծավալել,
նախագահն ասել է, որ դրանք բազմաթիվ են:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/05/02/President-Armen-Sarkissianhad-a-virtual-campfire-talk-with-StartupArmenia-Foundation-/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

06.05.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է
«Աշխարհը համավարակից հետո․ տրանսֆորմացիայի
սցենարներ» թեմայով վեբինարին
Հանրապետության
մասնակցել

է

նախագահ

«Աշխարհը

տրանսֆորմացիայի

Արմեն

Սարգսյանը

համավարակից

սցենարներ»

թեմայով

հետո․
առցանց

վեբինարին, որը նախաձեռնել է Հայաստանի գիտության
և

տեխնոլոգիաների

հիմնադրամը

(FAST)՝

համա-

գործակցելով Futures Studio քննարկումների հարթակի
հետ։
Վեբինարները,
գործիչներ,

որոնց

մասնակցում

տարբեր

են

ոլորտների

պետական
առաջատար

մասնագետներ և փորձագետներ, հնարավորություն են
տալիս բաց քննարկում ծավալել՝ արդյունավետ լուծումներ
գտնելու

տարբեր

իրավիճակների,

տվյալ

դեպքում՝

COVID-19 համավարակով պայմանավորված իրավիճակի
հաղթահարման համար։
FAST

հիմնադրամի

հիմնադիր

տնօրեն

Արմեն

Օրուջյանը նշել է, որ օգտակար է լսել թե՛ գիտական, թե՛
դիվանագիտական և միջազգային համագործակցության
ոլորտներում

մեծ

փորձ

ունեցող

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանի տեսակետն ու մոտեցումները համավարակի
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հետևանքով ստեղծված իրավիճակի և դրա հաղթահարման
լուծումների վերաբերյալ։
Նախագահը

նշել

է,

որ

համավարակը

ոչ

միայն

առողջապահական է, այլև շատ ավելի բարդ խնդիր է:
Նախագահն ասել է, որ աշխարհը փոխվելու էր՝ անկախ
նրանից, կորոնավիրուս կլիներ, թե ոչ։
Պատասխանելով համավարակից հետո տնտեսությունների վերականգնմանը վերաբերող հարցին՝ նախագահը
նշել է, որ համավարակն, անշուշտ, խոչընդոտելու է
առաջ շարժվելուն, բայց վերականգնումից հետո մեր
մոտեցումները
ծավալելու,

բնության,

բիզնես

առողջապահական

գործունեություն

համակարգի

և

մյուս

ոլորտներում պետք է այլ լինեն:
Խոսելով համավարակից հետո ինչպես համաշխարհային,
այնպես էլ ազգային մակարդակով սպասվող հիմնարար
փոփոխությունների մասին՝ նախագահը նկատել է, որ
բազմաթիվ գլոբալ ռիսկեր, ներառյալ համավարակները,
քվանտային, ոչ դասական վարքագիծ են դրսևորում։

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

Նա նշել է, որ կորոնավիրուսով կամ առանց դրա, աշխարհը

ճանապարհը դեպի ապագա:

շատ մեծ արագությամբ շարժվում է փոփոխությունների

Նախագահ

ճանապարհով։
Արմեն

FAST-ի

Սարգսյանն

անհրաժեշտ

է

համարել

շատ

Սարգսյանն

համահիմնադիր

նախատեսում

որոնք

պոտենցիալ

պարենային

անվտանգությանը,

է

Գոհունակություն

տեխնոլոգիաների ոլորտներին:

գիտական

ինքը

ասել

է,

վերադառնալու

նախաձեռնությանը,

որը

կազմակերպություններ
արհեստական
նպատակով
որ

դա

որ

կորոնավիրուսից

է

ATOM
միտված

նախագահական

Աֆեյանի

նաև
Moder-

կորոնավիրուսի

հայտնելով,

որ

հայտնագործության

դեմ

արտադրությունը:
մեր

հայրենակիցը

առաջնագծում

է,

նախագահը կարևորել է սփյուռքի մեր հայրենակիցների,
գիտական հանրույթի հետ մեր կապերի վերականգնումն
ու հաստատումը:

է

միջազգային

Հայաստան

բերելուն,

Նոր, փոփոխվող աշխարհում նախագահը կարևորել

զարգացման

է ուժերի համախմբումը՝ ընդգծելով, որ միասնական

բանականության
լաբորատորիաներ

ապագայի

հետո

արագացնել

պատվաստանյութի

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կենսաբանական
Նախագահն

Նուբար

է

na Therapeutics դեղագործական ընկերությանը, որը

ավելի լրջորեն կանխորոշել առաջնահերթությունները,
կվերաբերեն

անդրադարձել

հիմնարար

ստեղծելուն,
գործիքն

է

քանի

ջանքերով է հնարավոր արդյունքների հասնել:

սննդի

արտադրության, գյուղատնտեսության, միջպետական
հարաբերությունների, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի,
կենսաբանական

տեխնոլոգիաների

զարգացման,

առողջապահության և այլ ոլորտներում։ Նախագահի
խոսքով՝

գիտությունն

ամենահրապուրիչ

և

հետաքրքիր ոլորտներից մեկն է լինելու ներդրումների,
համագործակցության համար: Այն փոխկապակցված է
լինելու տեխնոլոգիաների հետ և բոլորին ցույց է տալու
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/05/06/President-Armen-Sarkissianhad-a-virtual-campfire-talk/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

20.05.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպումներ է նախաձեռնել
քաղաքական ուժերի, հանրային սեկտորի
ներկայացուցիչների և մասնագետների հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/05/20/President-Armen-Sarkissian-metwith-the-members-of-Dashnaktsutyun-Party/

Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված իրավիճակի, դրա տնտեսական հետևանքների, նոր մարտահրավերների
հաղթահարման ուղիների քննարկման նպատակով Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպումների շարք
է նախաձեռնել խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, տարբեր
ոլորտների մասնագետների հետ:
Այս շրջանակում նախագահ Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել ՀՅԴ Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան
Սաղաթելյանի և ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ Արսեն Համբարձումյանի հետ:
Հանդիպմանն

անդրադարձ

է

կատարվել

համավարակի

հետևանքով

ստեղծված

իրավիճակին,

տնտեսական

դժվարություններին, դրանց հաղթահարման հնարավորություններին և ուղիներին: Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ
այս մարտահրավերը հնարավոր է հաղթահարել միայն ուժերի համախմբման միջոցով: ՀՅԴ ներկայացուցիչները ներկայացրել
են իրենց տեսլականն իրավիճակը հաղթահարելու հնարավոր ճանապարհների մասին:
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել երկրի ներքին և արտաքին խնդիրների վերաբերյալ: Անդրադարձ է եղել նաև
համազգային օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցերի, այդ շրջանակում անցկացված և նախատեսվող, այդ թվում՝ Հայոց
Ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին, Սևրի դաշնագրի կնքման 100-ամյակին և Առաջին Հանրապետության առաջիկա
տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին: Հանրապետության նախագահին տեղեկություններ են ներկայացվել ՀՅԴ
ծրագրած մի շարք միջոցառումների մասին, որոնք, համավարակով պայմանավորված, ժամանակավորապես հետաձգվել
են:
Անդրադարձ

է

եղել

նաև

նախագահ

Սարգսյանի

առաջարկած

Համազգային

այգու՝

«Հայ

պարկ»-ի

ստեղծման

նախաձեռնությանը: Հյուրերը ողջունելի են համարել համահայկական նշանակության այս նախաձեռնությունը, որն ուղղված
է ազգային միասնականության ապահովմանը:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

21.05.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

աշխատանքային

հանդիպում է ունեցել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման
Թաթոյանի հետ:
Հանդիպմանը մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել նոր կորոնավիրուսի
պայմաններում

մարդու

իրավունքների

հարցերին:

Արման

Թաթոյանը

տեղեկացրել է, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն
իրականացնում է շուրջօրյա աշխատանք, ուսումնասիրում ու վերլուծում է
քաղաքացիների բարձրացրած խնդիրները, միջոցներ է ձեռնարկում դրանց
լուծման ուղղությամբ:
Նախագահ Սարգսյանը կարևորել է հատկապես նման բարդ իրավիճակներում
մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովումն՝ ընդգծելով այդ
գործում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի կարևոր դերը:
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Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

23.05.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանն ընդունել է Ազգային ժողովի
«Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին
և խմբակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակելով հանդիպումները
խորհրդարանական
և
արտախորհրդարանական
ուժերի,
հասարակական
կազմակերպությունների, տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ՝ կորոնավիրուսի
համավարակով պայմանավորված իրավիճակն ու դրա հետևանքները քննարկելու
նպատակով:
Այս շրջանակում նախագահն ընդունել է Ազգային ժողովի «Իմ քայլը»
խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին և խմբակցության անդամ, արտաքին
հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին:
Հանդիպմանը խոսվել է համավարակի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի,
երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա դրա ազդեցության, դժվարությունների
հաղթահարման հնարավորությունների մասին: Կարևոր է համարվել նաև
միջազգային գործընկերների հետ, այդ թվում՝ խորհրդարանների մակարդակով,
համագործակցությանն ու համավարակի դեմ պայքարի արդյունավետ փորձի
փոխանակմանը:
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև երկրի ներքին և արտաքին
քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի, խորհրդարանի գործունեության և մի
շարք այլ հարցերի շուրջ:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

25.05.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է ԱԺ
«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության
պատգամավորներ Միքայել Մելքումյանին և
Շաքե Իսայանին
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը,

շարունակելով

կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված իրավիճակն ու դրա
հետևանքները

քննարկելու

նպատակով

նախաձեռնած

հանդիպումների

շարքը, ընդունել է Ազգային ժողովի «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության
ներկայացուցիչներ Միքայել Մելքումյանին և Շաքե Իսայանին:
Հանդիպմանը
ստեղծված

մասնավորապես

առողջապահական,

հաղթահարման

ուղիների

ու

խոսվել

է

համավարակի

սոցիալ-տնտեսական
լուծումների

մասին:

հետևանքով

դժվարությունների
Պատգամավորները

նախագահին տեղեկություններ են ներկայացրել իրենց կողմից իրականացվող
աշխատանքների ու քայլերի մասին:
Անդրադարձ է եղել նաև խորհրդարանի գործունեությանը: Այս համատեքստում
նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես իր դիտարկումներն է ներկայացրել
Ազգային ժողովի կողմից վավերացված Լանզարոտի կոնվենցիայի վերաբերյալ՝
հույս հայտնելով, որ կոնվենցիայի շուրջ քննարկումները կդառնան հանրային
քննարկումների ոչ թե ավարտն, այլ՝ սկիզբը և կնպաստեն համապատասխան
օրենքների միջոցով մեր պետությանը, ազգային մշակույթին հարիր լուծումներ
գտնելուն:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

27.05.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հերթական
հեռավար զրույցն է ունեցել Պլեխանովի անվան
տնտեսագիտական համալսարանի երևանյան
մասնաճյուղի ուսանողների հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/05/27/President-Armen-Sarkissian-had-avirtual-talk-with-students/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հեռավար հանդիպում-զրույց
է ունեցել Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի
երևանյան
է

մասնաճյուղի

կորանավիրուսի

ուսանողների

համավարակին,

հետ,

ինչպես

որի
նաև

ընթացքում
դրա

անդրադարձել

հետևանքներին

և

ազդեցությանը:
Հանրապետության նախագահն առաջին հերթին բոլորին հորդորել է լուրջ
վերաբերվել համավարակին:
Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է, որ քանի որ աշխարհն ու հաղորդակցության ձևերը
փոխվել են, նման վարակներն ավելի վտանգավոր են դառնում:
Նախագահը պատասխանել է նաև ուսանողների հարցերին, որոնք վերաբերել
են գլոբալիզացիայի նոր միտումներին, Հայաստանի ապագային, ինչպես նաև
նախագահական նախաձեռնություններին, մասնավորապես, Ծիծեռնակաբերդի
Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում համազգային այգի՝ «Հայ
պարկ» ստեղծելուն:
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03.06.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը կորոնավիրուսի
համավարակով պայմանավորված իրավիճակը
և դրա հետևանքներն ու հաղթահարման
ուղիները քննարկելու նպատակով շարունակում է
հանդիպումներ ունենալ մասնագետների հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/03/President-Armen-Sarkissian-hadmeetings/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված իրավիճակը
և դրա հետևանքներն ու հաղթահարման ուղիները քննարկելու նպատակով շարունակում է հանդիպումները
խորհրդարանական

և

արտախորհրդարանական

ուժերի,

հասարակական

կազմակերպությունների,

տարբեր

ոլորտների մասնագետների հետ:
Այս շրջանակում նախագահ Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել նախկին փոխվարչապետ, Հայաստանի ամերիկյան
համալսարանի բիզնեսի և տնտեսագիտության դպրոցի դեկան Վաչե Գաբրիելյանի, ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանի, Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի,
տնտեսագետ, Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։
Քննարկումների ընթացքում անդրադարձ է եղել կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին,
համավարակի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման ուղիներին ու հնարավորություններին։
Հանդիպումների մասնակիցները նախագահին են ներկայացրել իրենց մասնագիտական կարծիքներն ու տեսակետները:
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05.06.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
առողջապահության նախարարի հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

հանդիպում

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/05/President-Armen-Sarkissian-metwith-Arsen-Torosyan/

է

ունեցել

առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ:
Նախագահ Սարգսյանն իր անհանգստությունն ու մտահոգությունն է հայտնել
կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ:
Նախագահի առաջարկով նախարարը տեղեկություններ և պարզաբանումներ
է

ներկայացրել

կորոնավիրուսի

համավարակի

հաղթահարմանն

ուղղված

ռազմավարության, ինչպես նաև ձեռնարկվող քայլերի և առկա խնդիրների
վերաբերյալ:
Նախարար Թորոսյանը Հանրապետության նախագահին տեղեկացրել է երկրում
կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված ներկա իրավիճակի, հիվանդների
բուժման և կազդուրման գործընթացի, առողջապահության ոլորտի խնդիրների,
ինչպես նաև համակարգի առաջնահերթ կարիքների մասին:
Նախագահ Սարգսյանը պատրաստակամություն է հայտնել իր հնարավորությունների
շրջանակում, օգտագործելով նաև անձնական կապերը, այսուհետ ևս աջակցել
համավարակի հետևանքների հաղթահարման գործում տարբեր երկրների և
կառույցների հետ կապերի հաստատմանը և համագործակցությանը:
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

09.06.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանն աշխատանքային
քննարկում է անցկացրել առողջապահության
ոլորտի մասնագետների հետ
Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված իրավիճակը, դրա կանխարգելմանն
ու հաղթահարմանն ուղղված քայլերն, ինչպես նաև առկա հնարավորություններն, այդ համատեքստում՝
առողջապահական համակարգի խնդիրները քննարկելու նպատակով Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանն նախաձեռնել է աշխատանքային քննարկում, որին մասնակցել են առողջապահության նախարար Արսեն
Թորոսյանը, «Արաբկիր» ԲԿ գիտական ղեկավար, առողջապահության նախկին նախարար Արա Բաբլոյանը, Երևանի
պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը, «Նորք
ինֆեկցիոն կենտրոն»-ի տնօրեն Մհեր Դավիդյանցը, առողջապահության նախարարարության «Հիվանդությունների
վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն»-ի տնօրեն Արտավազդ Վանյանը, «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ»
ԲԿ կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ Հովհաննես Սարկավագյանը, «Աստղիկ» ԲԿ տնօրեն Ասատուր
Ասատրյանն ու նույն կենտրոնի սրտային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Միհիր Սուսանին:
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ հանդիպման նպատակն է առողջապահության ոլորտի պատասխանատու
ներկայացուցիչների, հայտնի մասնագետների հետ քննարկել երեք հիմնական հարց՝ համավարակի հետ կապված
ներկա իրավիճակն ու առաջիկա անելիքներն, առողջապահական համակարգի կառավարման (մենեջմենթի) հետ
կապված խնդիրները և թե ինչով կարող են Հանրապետության նախագահն ու նախագահական ինստիտուտն աջակցել
այդ խնդիրների լուծմանը և համավարակի հաղթահարմանը:
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Նախագահ Սարգսյանի խոսքով՝ երկիրն այս պահին գտնվում է ծանր իրավիճակում, և
նախագահն իր սահմանադրական իրավունքներից էլ պետք է դուրս գա ու ինչ-որ տեղ
գործի նաև իր մարդկային պարտավորությամբ, որպես մեկը, ով կարող է աջակցել և
օգնել՝ մանավանդ իր միջազգային կապերով և հնարավորություններով:
Հանրապետության նախագահը նպատակահարմար է համարել, որ հունիսի 21-ի՝
Բուժաշխատողի օրվա առթիվ բժիշկներն ու մյուս բուժաշխատողներն արժանանան
պետական բարձր պարգևների: Նախագահ Սարգսյանն առողջապահության նախարարին
առաջարկել է այդ հարցը բարձրացնել կառավարությունում:
Քննարկման ժամանակ Հանրապետության նախագահը նաև նշել է, որ աշխարհը
կորոնավիրուսից հետո լինելու է տարբեր:
Ավելի

քան

երեք

ժամ

տևած

հանդիպման

մասնակիցները

ներկայացրել

են

համավարակի կանխարգելման ու իրավիճակի հաղթահարման իրենց մոտեցումներն ու
առաջարկությունները: Բուժհաստատությունների ղեկավարները տեղեկություններ են
ներկայացրել իրավիճակի, ձեռնարկվող քայլերի, առկա խնդիրների ու դժվարությունների
մասին:
Ամփոփելով հանդիպումը՝ նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է հնչած մի շարք
հարցերի:
Նախագահը նշել է, որ այս իրավիճակը, չնայած ցավալի հետևանքներին, ունի նաև
առավելություն այն առումով, որ շատ երկրներ արդեն հաղթահարել են համավարակի
բարդ փուլը, ռեսուրսներ են ավելացրել և պատրաստ են աջակցելու:
Հանդիպման ավարտին նախագահ Սարգսյանն, օգտագործելով առիթը, ևս մեկ անգամ
դիմել է մեր բոլոր հայրենակիցներին Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում:
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https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/09/President-Armen-Sarkissiansmeeting/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

17.06.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
Հանրապետության խոշորագույն բժշկական
հաստատության՝ «Էրեբունի» ԲԿ գլխավոր տնօրեն
Հարություն Քուշկյանի հետ
Հանրապետության
հանդիպումներն
Հայաստանի

նախագահ

Արմեն

առողջապահական

Սարգսյանը

ոլորտի

Հանրապետությունում

շարունակելով

մասնագետների

կորոնավիրուսի

հետ՝

համավարակի

կանխարգելման հնարավորությունները քննարկելու նպատակով:
Նախագահ Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել Հանրապետության խոշորագույն
բժշկական հաստատության՝ «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի գլխավոր
տնօրեն, առողջապահության նախկին նախարար Հարություն Քուշկյանի հետ:
Զրուցակիցներն անդրադարձել են համավարակի հետևանքով ստեղծված
իրավիճակին,

դրա

կանխարգելման

հաղթահարման

ուղիներին:

հնարավորություններին

Հարություն

Քուշկյանը

տեղեկացրել

ու
է

իր

ղեկավարած բժշկական հաստատության կողմից Covid-19-ի դեմ պայքարում
իրականացված

և

իրականացվող

աշխատանքների,

ձեռնարկված

միջոցառումների մասին, ինչպես նաև ներկայացրել իր մոտեցումներն ու
առաջարկները համավարակի կանխարգելման վերաբերյալ:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/17/President-Armen-Sarkissian-metwith-Harutyun-Qushqyan/

Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

17.06.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է «Իզմիրլյան»
բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն
Չարչյանի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/17/President-Armen-Sarkissian-metwith-Armen-Charchyan/

Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համավարակի կանխարգելման ու հաղթահարման հնարավորությունները
քննարկելու նպատակով Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները
մասնավորապես առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ: Նախագահը հանդիպել է երկրի խոշոր
բուժհաստատություններից մեկի՝ «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանի հետ:
Հանդիպմանը խոսվել է համավարակի կանխարգելման հնարավորությունների և հնարավոր լուծումների, այդ
համատեքստում՝ առողջապահական համակարգում առկա դժվարությունների մասին: Բժշկական կենտրոնի
տնօրենը նախագահին տեղեկություններ է ներկայացրել իրենց բուժկենտրոնում իրականացվող միջոցառումների
մասին, ներկայացրել համավարակը հաղթահարելու վերաբերյալ իր մոտեցումներն ու առաջարկները:
Կարևորելով համավարակին դիմակայելու խնդիրը՝ զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ ոլորտին վերաբերող
ռազմավարությունը՝ զարգացման հստակ ուղենիշներով և կանխատեսումներով, կօգնի հետագայում առավել
պատրաստ լինել նման համավարակներին: Նրանք ընդգծել են այս համավարակի հետևանքով ստեղծված
իրավիճակից նվազագույն՝ թե մարդկային, թե տնտեսական կորուստներով դուրս գալու կարևորությունը: Նախագահ
Սարգսյանը նշել է, որ ամեն ջանք և ռեսուրս պետք է ներդնել՝ համատեղ ու միասնական ուժերով իրավիճակը
հաղթահարելու համար:
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Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

24.06.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանը մասնակցել է «COVID-19․
համաշխարհային համագործակցության հաջողությունն
ու ուղիները» թեմայով առցանց վեբինարին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն մասնակցել է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների
հիմնադրամի (FAST) կազմակերպած՝ «COVID-19․ համաշխարհային համագործակցության հաջողությունն ու ուղիները»
թեմայով առցանց վեբինարին։
Վեբինարին մասնակցել են նաև Լոնդոնի կայսերական քոլեջի Գլոբալ առողջապահական նորարարությունների
ինստիտուտի տնօրեն, լորդ Արա Դարզին, FAST հիմնադրամի համահիմնադիր, «Մոդերնա» ընկերության
համահիմնադիր և նախագահ Նուբար Աֆեյանը, ՀՀ առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանը,
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրփանճեան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան,
պրոֆեսոր Վարդուհի Պետրոսյանը, Ճապոնիայի Տոհոկուի համալսարանի բժշկության դպրոցի վարակաբանության
ֆակուլտետի պրոֆեսոր, COVID 19-ի վերաբերյալ կառավարության խորհրդատվական հանձնաժողովի անդամ
Հիտոշի Օշիթանին, Ճապոնիայի նախարարների կաբինետի քարտուղարության կորոնավիրուսային հիվանդության
նախապատրաստման և հակազդման գրասենյակի գլխավոր տնօրեն Տոմոչիկա Ույաման, Գերմանիայի Բունդեսթագի
առողջապահական հարցերով փորձագետ, պրոֆեսոր Կարլ Լաութերբախը։
Վեբինարի ընթացքում, որը վարել է FAST հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Օրուջյանը, Հանրապետության
նախագահը և հեղինակավոր գիտնականներն ու փորձագետները քննարկել են կորոնավիրուսային համավարակի
հաղթահարման ուղիները, ինչպես նաև անդրադարձել գլոբալ մարտահրավերի դեմ պայքարում երկրների
համագործակցությանը։
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

Նախագահ Սարգսյանի խոսքով՝ տնտեսական խոչընդոտների հետ մեկտեղ
առաջանալու են նաև պարենային անվտանգության խնդիրներ, և պետք է
մտածել դրանք հաղթահարելու մասին։
Վեբինարի մասնակիցները ներկայացրել են համավարակի կանխարգելման
իրենց երկրների փորձը և ձեռնարկված քայլերնրն ու միջոցառումները։ FAST
հիմնադրամի և ամերիկյան «Մոդերնա» ընկերության համահիմնադիր ու
նախագահ Նուբար Աֆեյանը տեղեկություններ է ներկայացրել «Մոդերնա»-ի
կողմից համավարակի պատվաստանյութի մշակման աշխատանքների ընթացքի
մասին։
Պատասխանելով համավարակի դեմ տարբեր երկրների համագործակցության
մասին հարցին և անդրադառնալով ներկայացված տեսակետներին՝ նախագահ
Սարգսյանը կարևոր է համարել գիտական մոտեցումների վրա հիմնվելու
հանգամանքը։ Նա նշել է, որ ցանկացած երկրի իշխանություն պետք է ունենա
գիտնականների կարծիքն օգտագործելու հնարավորություն։
Հանրապետության

նախագահի

առաջարկով

վեբինարի

մասնակից

օտարերկրացի գիտանականները իրենց մասնագիտական խորհուրդներն են
փոխանցել Հայաստանին։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/24/President-Armen-Sarkissianhad-a-online-convarsetion/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

25.06.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
մի խումբ գործարարների հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/25/President-Armen-Sarkissian-metwith-businessmen/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում

կարևորությանը՝ նշելով, որ այդ մասին ասվում էր նաև

է ունեցել Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների

Հանրապետության նախագահի առաջարկով ՄԱԿ-ի Առևտրի և

միության նախագահության անդամ մի խումբ գործարարների

զարգացման համաժողովի (UNCTAD) պատրաստած՝ Հայաստանի

հետ՝ քննարկելու համավարակի հետևանքով տնտեսության

ներդրումային քաղաքականության զեկույցում:

ոլորտում
դրանք

առաջացած
լուծելու

դժվարություններն

ուղիները,

հնարավորությունները,

ու

գործարարներին

զարգացման

խնդիրները,
աջակցելու

ճանապարհները:

Հանդիպմանը մասնակցել են Հայաստանի արդյունաբերողների
և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը,
նախագահության անդամներ Նորայր Խաչատրյանը («Իմէքս
գրուպ» ՍՊԸ), Արմեն Մկոյանը («Էլիտ գրուպ» ՓԲԸ), Վահագն
Մկրտչյանը («Արմենիա Վայն գործարան» ՍՊԸ), Արմեն ՏերՏաճատյանը («Տեր-Տաճատյան իրավաբանական և բիզնես
խորհրդատվական» ՓԲԸ):
Գործարարները
ոլորտներում

նախագահին

առկա

տարբեր

են

ներկայացրել

խնդիրներն՝

իրենց

օրենսդրականից

մինչև բարեփոխումներ, ինչպես նաև իրենց մոտեցումներն ու
հիմնահարցերի լուծման պատկերացումները:
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործատուների միության
նախագահ Արսեն Ղազարյանը մասնավորապես անդրադարձել
է Հայաստանի զարգացման տեսլական ունենալու, ներդրողների
պահանջներին

արագ

արձագանքելու

խումբ

ստեղծելու
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Անդրադառնալով

բարձրացված

հարցերին՝

նախագահ

Սարգսյանն ընդգծել է, որ կարևոր է ունենալ զարգացման հստակ
տեսլական, դրանից բխող ռազմավարություն և ծրագիր:
Արմեն

Սարգսյանը

տեղեկացրել

է,

որ

նախատեսում

է

նախագահական ինստիտուտի հովանու ներքո համաժողովներ
կազմակերպել, որոնց նպատակը լինելու է կապերի ստեղծումը,
հայաստանյան գործարարներին աջակցելը: Մասնավորապես,
այս տարի հոկտեմբերին նախատեսվում է Հայաստանում
անցկացնել «Հորասիս-Չինաստան» միջազգային ներդրումային
համաժողովը, որին մասնակցելու են մի քանի տասնյակ չինական
խոշոր ընկերությունների ղեկավարներ, ինչը լավ առիթ է նրանց
ներկայացնել Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններն
ու ներուժը:
Ամփոփելով

հանդիպումը՝

նախագահը

գործարարներին

առաջարկել է ներկայացնել իրենց մտքերը, գաղափարները,
բարձրաձայնել

խնդիրները՝

ընդգծելով,

հնարավորինս աջակցել դրանց լուծմանը:

որ

պատրաստ

է

Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

29.06.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը
շարունակում է առողջապահական ոլորտի
մասնագետների հետ քննարկումները կորոնավիրուսի
համավարակի դեմ պայքարի և հաղթահարման
ուղիների շուրջ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է առողջապահական
ոլորտի մասնագետների հետ քննարկումները կորոնավիրուսի համավարակի դեմ
պայքարի և հաղթահարման ուղիների շուրջ:
Նախագահ Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել առողջապահության նախկին
նախարար, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Դերենիկ Դումանյանի,
առողջապահության նախկին նախարար, բժշկական գիտությունների դոկտոր Արարատ
Մկրտչյանի հետ, ինչպես նաև հեռախոսազրույց է ունեցել առողջապահության նախկին
նախարար, ներկայումս Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում
ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող, պրոֆեսոր Հայկ Նիկողոսյանի հետ:
Հանդիպումների և զրույցների ընթացքում խոսվել է կորոնավիրուսի համավարակի
հետևանքով մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի, առողջապահական համակարգի
վրա դրա ազդեցության, առողջապահական համակարգի արձագանքի ու որդեգրած
ռազմավարության մասին: Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև համավարակի
տարածումը կանխելու և հաղթահարելու ուղիների շուրջ: Առողջապահական ոլորտի
մասնագետները ներկայացրել են իրենց մոտեցումներն ու առաջարկները:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/29/President-Armen-Sarkissian-metwith-Derenik-Dumanyan-Ararat-Mkrtchyan/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

01.07.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ
Հանրապետության

նախագահ

առողջապահական

ոլորտի

Արմեն

Սարգսյանը

մասնագետների

հետ

շարունակելով
քննարկումները

կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի և հաղթահարման ուղիների
շուրջ:
Նախագահը հանդիպել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանի
հետ:
Զրուցակիցներն
և

անդրադարձել

հաղթահարման

այդ

ուղղությամբ

աշխատանքներում

են

համավարակի

իրականացվող

երիտասարդ

կանխարգելման

միջոցառումներին,

մասնագետների,

այդ

թվում՝

ԵՊԲՀ ներկայացուցիչների ներգրավվածությանը: Նրանք կարևորել են
նաև անհրաժեշտ կանխարգելիչ և նախապատրաստական քայլերի
ձեռնարկումը՝ հետագա հնարավոր համավարակների կանխմանն առավել
պատրաստ լինելու համար:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/01/President-Armen-Sarkissian-metwith-Armen-Muradyan/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

01.07.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
ՀՀ ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել ՀՀ
կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի հետ:
Նախագահ

Սարգսյանը

նախ

շնորհավորել

է

Մարտին

Գալստյանին՝

պատասխանատու պաշտոնում ընտրվելու առթիվ և հետագա հաջողություններ
մաղթել աշխատանքային գործունեության մեջ:
Զրուցակիցները
հետևանքով

մասնավորապես
միջազգային

փոփոխությունների,

մեր

մտքեր

են

ֆինանսական

երկրում

դրանց

փոխանակել

համավարակի

շուկաներում
հնարավոր

կատարվող

ազդեցությունների

շուրջ, անդրադարձել համավարակի տնտեսական հետևանքներին և դրանց
հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումներին:
Կենտրոնական
ղեկավարած

բանկի

նախագահը

գերատեսչության

տեղեկություններ

ընթացիկ

գործունեության

աշխատանքների մասին:
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է

ներկայացրել
և

իր

ծրագրված

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/01/President-Armen-Sarkissian-metwith-Martin-Galstyan/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

02.07.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի
նախագահ Կարին Մարկիդեսի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի նախագահ Կարին Մարկիդեսին:
Հանդիպմանը

մտքեր

են

փոխանակվել

ժամանակակից

աշխարհում

կրթության դերի, փոփոխվող աշխարհի պահանջներին համապատասխան
կրթություն ունենալու, ինչպես նաև բուհի և տնտեսության միջև կապի
ապահովման և մի շարք այլ հարցերի շուրջ:
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի նախագահը ներկայացրել է բուհի
կողմից իրականացվող ծրագրերը և, մասնավորապես, տեխնոլոգիական
ոլորտին վերաբերող նոր նախաձեռնությունը՝ նշելով, որ այն նպատակ
ունի համագործակցություն հաստատել կրթական հաստատությունների,
գիտահետազոտական ինստիտուտների և բիզնեսի միջև:
Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև Հայաստանում տեխնոլոգիաների
և

գիտության

նախաձեռնությանն

զարգացմանն
ու

դրա

ուղղված

ATOM

շրջանակում

հնարավորություններին:
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նախագահական

համագործակցության

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/02/President-Armen-Sarkissian-metwith-Karin-Markides/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

03.07.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է ՏՏ ոլորտի
մի խումբ ընկերությունների ղեկավարների հետ
Հանրապետության

Սարգսյանը

խնդիրները և ապագայի հնարավոր դժվարություններն,

հանդիպում է ունեցել տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ինչպես նաև այդ խնդիրների լուծմանն աջակցելու՝

ների ոլորտի մի խումբ ընկերությունների ղեկավարների

նախագահական ինստիտուտի հնարավորությունները:

հետ:

Նշելով,

Հանդիպմանը

նախագահ

Արմեն

մասնակցել

են

IU

Networks

ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանը,
«ՎիԷմՈւեր Իսթերն Յուրոփ» ընկերության տեխնիկական
հարցերով տնօրեն Խաչատուր Նազարյանը, «Մենթոր
Սիմենս Բիզնես» հայաստանյան մասնաճյուղի գլխավոր
տնօրեն Իրինա Դումանյանը, «Ինստիգեյթ» ընկերության
տնօրեն

Վահագն

Պողոսյանը,

«Մակադամիան»

ընկերության գլխավոր տնօրեն Սոֆի Մեհրաբյանը,
«Գրանատուս Վենչուրս» ընկերության համահիմնադիր
ու կառավարող գործընկեր Մանուկ Հերգնյանը, SFL
ընկերության համահիմնադիր Վասիլ Մամիկոնյանը:
Քննարկվել

են

համավարակային

իրավիճակի

ազդեցությունը և հետևանքները ՏՏ ոլորտի վրա, ներկա
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որ

կորոնավիրուսը

փոփոխված

աշխարհի

հետևանք է՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ պետք է
պատրաստ լինել 21-րդ դարի մարտահրավերներին և
ռիսկերին:
Նախագահը մեր երկրի մրցունակության տեսանկյունից
կարևոր

է

համարել

արհեստական

բարձր

տեխնոլոգիաների,

բանականության

ոլորտների

զարգացումը: Այս համատեքստում նա անդրադարձել
է

նախագահական

շրջանակում

ATOM

աշխարհի

տեխնոլոգիական

նախաձեռնությանը,
մի

շարք

որի

խոշորագույն

ընկերությունների

հետ

համագործակցության վերաբերյալ արդեն նախնական
պայմանավորվածություններ կան:

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

Նա նշել է, որ կորոնավիրուսի համավարակը ցույց տվեց նաև, որ էլեկտրոնային կառավարման գործիքներն՝ էլեկտրոնային կրթությունն, էլեկտրոնային
առողջապահությունը և այլն, այսօր ուղղակի անհրաժեշտություն են:
Նույն եզրահանգումներն էին արված նաև ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման
համաժողովի (UNCTAD)՝ Հայաստանի վերաբերյալ ներդրումային զեկույցում,
որը

պատրաստվել

էր

անցյալ

տարի,

հենց

նախագահ

Սարգսյանի

առաջարկով:
Նա

հիշատակել

է

Բելառուսի

օրինակը,

որտեղ

ստեղծված

«Բարձր

տեխնոլոգիաների պարկ»-ին պետության կողմից տրվել են հարկային
արտոնություններ, և ներկայումս այնտեղ 50 հազար մարդ է աշխատում, ունի
մոտ 2 միլիարդ դոլարի շրջանառություն։ Իսկ ներդրողներն ամերիկացիներ,
կանադացիներ, չինացիներ են։ Այդ իսկ պատճառով նա կարևոր է համարել
նաև հարկային գործիքների կիրառումը՝ կոնկրետ ոլորտներ առաջ մղելու
համար:
Հանդիպման

մասնակիցները

մասնավորապես

անդրադարձել

են

ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող որակյալ կրթությանը,
միջին մասնագիտական տեխնոլոգիական հաստատություններ ունենալու,
ինչպես նաև կրթության և բիզնեսի միջև կապի ապահովման, ոլորտին
որոշակի արտոնությունների տրամադրման հարցերին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/03/President-Armen-Sarkissian-hadmeeting/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

06.07.2020թ.

Նախագահը հանդիպել է ՏՏ ոլորտի մի խումբ խոշոր
ընկերությունների ղեկավարների հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը

հանդիպում է ունեցել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

ոլորտի

մի

խումբ

ղեկավարների

հետ:

են

Արմենիա»

«Սինոփսիս

խոշոր

Հանդիպմանը
ՓԲԸ-ի

Մուսայելյանը,

«Սիներջի

հայաստանյան

մասնաճյուղի

և

գործադիր

տնօրեն

«ՍոֆթՔոնսթրաքթ»

ընկերությունների
մասնակցել

տնօրեն

Ինթերնեյշնլ
հիմնադիր

Աշոտ

Հովիկ

Սիսթեմզ»
նախագահ

Հովհաննիսյանը,

ընկերության

հիմնադիր

և

գործադիր տնօրեն Վիգեն Բադալյանը, «Գլոբբինգ» ՍՊԸ-ի
հիմնադիր Դավիթ Հարությունյանը:
Անդրադառնալով
հետևանքով

կորոնավիրուսի

Հայաստանում

և

համավարակի
ընդհանրապես

աշխարհում սպասվելիք և արդեն իսկ ի հայտ եկած
տնտեսական

դժվարություններին՝

նախագահ

Սարգսյանն ասել է, որ դրանք անհանգստացնող են
բոլորի համար՝ անհատ ձեռներեցից ու փոքր ստարտափ
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ունեցողից մինչև մեծ ընկերություններ:
Ընկերությունների

ղեկավարները

համավարակով

պայմանավորված

ազդեցությունն

իրենց

միտումներին

հարմարվելու

պահանջներին
կիրառելու,

ոլորտների

ներկայացրել

իրավիճակի

վրա,

և

հնարավորությունների

մասնագետների
մասին:

խոսել

նոր

ժամանակակից

համապատասխան

սփյուռքի

են

գործիքներ
ներգրավման

Անդրադարձ

է

եղել

նաև ծրագրված միջոցառումներին և դրանք առցանց
իրականացնելու հնարավորություններին:
Պատասխանելով մասնակիցների հարցերին՝ նախագահ
Սարգսյանը նշել է, որ կորոնավիրուսի համավարակին
հաջորդելու է «ռեսթարթի» գործընթացը, հետևաբար,
ամեն երկիր հնարավորություն կունենա նորից ինքն
իրեն ներկայացնել:

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

Նախագահն ասել է, որ իր առաջարկությամբ և ՄԱԿ-ի

ոլորտի զարգացմանն ուղղված նախագահական ATOM

Առևտրի և զարգացման համաժողովի (UNCTAD) կողմից

նախաձեռնության

անցյալ տարի պատրաստված՝ Հայաստանի վերաբերյալ

ընթացքը՝ նշելով, որ համագործակցության վերաբերյալ

ներդրումային զեկույցում, խոսվում է նման մի կառույցի՝

արդեն իսկ նախնական պայմանավորվածություններ

Արագ արձագանքման աշխատանքային խմբի մասին:

կան աշխարհի մի շարք խոշորագույն տեխնոլոգիական

Նախագահի խոսքով՝ որքան արագ և որքան շատ

ընկերությունների հետ:

ոլորտներ

Ամփոփելով

անցնեն

էլեկտրոնային

կառավարման,

այնքան տնտեսությունն ավելի ապահով կլինի: Արմեն
Սարգսյանի կարծիքով՝ այն ոլորտները, որոնք ապագային
են միտված և առաջնահերթություն են մեր երկրի համար,

կամություն

հետ

զրույցը՝
է

հայտնել

կապված

նախագահը
իր

աշխատանքների

պատրաստա-

հնարավորությունների

սահմաններում աջակցել խնդիրների լուծմանը:

պետք է նաև հարկային արտոնություններ և պետական
աջակցություն

ստանան,

հակառակ

դեպքում

մենք

մրցունակ չենք լինելու:
Քաջալերելով ՏՏ ոլորտի ընկերությունների՝ ապագային
միտված

ծրագրերը,

որոնք

նաև

Հայաստանն

աշխարհին ներկայացնելու ձևերից մեկն են, Արմեն
Սարգսյանն

անդրադարձել

է

նախագահական

նախաձեռնություններին, այդ թվում՝ «Մտքերի հայկական
գագաթնաժողով»-ին և STARMUS փառատոնին:
Որպես ապագայում սպասվող դժվարություններից մեկը՝
նախագահ Սարգսյանը նշել է պարենի անվտանգությունը:
Նախագահը ներկայացրել է նաև գիտատեխնոլոգիական
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

206

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/06/President-Armen-Sarkissianhad-a-meeting/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

06.07.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը
հանդիպել է «Սյունիք Ֆուդ» ընկերության
սեփականատեր Սարմեն Սարգսյանի հետ
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ պարենի անվտանգության խնդիրներն առաջնային
նշանակություն ունեն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ աշխարհում, և այս
առումով կարևոր է տեղական արտադրողների դերը:
Ընկերության ղեկավարը տեղեկություններ է ներկայացրել համավարակային
իրավիճակում իրենց գործունեության մասին՝ նշելով, որ, ինչպես իրենց շատ
գործընկերներ, իրենք ևս ներկայումս որոշակի դժվարություններ ունեն, ինչը
կարող է ոչ բարենպաստ ազդեցություն ունենալ հետագա աշխատանքների վրա:
Զրուցակիցներն

անդրադարձել

են

մարզերում

գործունեություն

ծավալող

ընկերությունների զարգացման հեռանկարներին, կարևորել նրանց անխափան
գործունեությունն ինչպես աշխատատեղերի ստեղծման, այնպես էլ գյուղացիական տնտեսությունների հետ համագործակցության առումով:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/06/President-Armen-Sarkissian-metwith-Syune-Sargsyan/

Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

13.07.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է
ունեցել «Ակցեռն» հոլդինգի նախագահի հետ.
քննարկվել են անշարժ գույքի շուկայի վրա
համավարակի հետևանքների հաղթահարման
հնարավորությունները

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/07/13/President-Armen-Sarkissian-metwith-Hakob-Baghdasaryan/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել «Ակցեռն» հոլդինգի նախագահ Հակոբ
Բաղդասարյանի հետ:
Մտքեր են փոխանակվել անշարժ գույքի շուկայի վրա համավարակային իրավիճակի ազդեցության, առկա խնդիրների,
հնարավոր դժվարությունների և դրանք հաղթահարելու ուղիների շուրջ: Անդրադարձ է եղել նաև վերջերս ընդունված
օրենքների, մասնավորապես՝ «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում» փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին օրենքի հնարավոր ազդեցությանն ինչպես անշարժ գույքի ոլորտի, այնպես էլ
բնակչության և գործարար դաշտի վրա:
Գործարարը նշել է, որ ծանոթացել է օրենքի, մասնավորապես՝ գույքահարկի դրույքաչափերի փոփոխության
վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանի հայտարարությանը՝ գնահատելի համարելով նախագահի հավասարակշիռ
մոտեցումները և նշելով, որ կիսում է այնտեղ արտահայտված մտահոգությունները: Զրուցակիցները համակարծիք են
եղել, որ համավարակով պայմանավորված ներկայիս դժվարին իրավիճակում կարևոր նշանակություն ունի մի շարք
ոլորտների խրախուսումը՝ հատկապես աշխատատեղերի պահպանման և համավարակի սոցիալական հետևանքների
մեղման նպատակով:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

14.07.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է սննդի
վերամշակման ոլորտի մի խումբ ընկերությունների
ղեկավարների հետ
Հայաստանի

Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Ոլորտի

զարգացման

համար

Հանրապետության

Սարգսյանը ընդունել է սննդի վերամշակման ոլորտի մի

նախագահը հիմնարար է համարել գյուղատնտեսության

խումբ ընկերությունների ղեկավարների: Հանդիպմանը

արդյունավետության բարձրացումը:

մասնակցել են «Արարատ սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ

Գործարարները խոսել են ոլորտի վրա համավարակի

գլխավոր տնօրեն Երվանդ Թարվերդյանը, «Նաիրի ֆուդ»
ՍՊԸ տնօրեն Թամարա Թադևոսյանը, «Եվրոթերմ» ՓԲԸ
(Նոյան հյութեր) գլխավոր տնօրեն Վահե Ղազարյանը,
«Արտֆուդ»

ՍՊԸ

գլխավոր

տնօրեն

Վաչագան

Կարապետյանը, «ՍԻԼ» հանքային ջրերի գործարանի
տնօրեն Վահագն Ալեքսանյանը, «Բիգա» ՍՊԸ տնօրեն
Արթուր Տիգրանյանը:

ազդեցության
շարք

մասին,

խնդիրներ

պարենի

գյուղատնտեսության,
արդյունավետ
կողմից

նաև

տնտեսություններին

նշել

անվտանգության

գյուղատնտեսական

օգտագործման,

ոլորտին,

մասնավոր

ինչպես

ինչպես

նաև

և

հողերի

պետության
գյուղացիական

աջակցության,

հատված

մի

պետություն-

համագործակցության

Նախագահի խոսքով՝ պարենի անվտանգությունը ոչ

վերաբերյալ: Նրանք մասնավորապես ընդգծել են, որ

միայն նշանակում է բավարար քանակությամբ և որակով

Հայաստանում ոլորտը զարգացման մեծ ներուժ ունի

որոշակի մթերքների արտադրություն, այլև ենթադրում

և անհրաժեշտ ուշադրության դեպքում հնարավոր

է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով որոշակի

կլինի ոչ միայն մեծացնել արտադրության ծավալները,

քանակությամբ մթերային ապրանքների առևտուր կամ

այլ

տեղաշարժ:

գյուղացիական տնտեսությունների համար:
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նոր

հնարավորություններ

ստեղծել

բազմաթիվ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

Հանրապետության

նախագահը

կարևոր

է

համարել

խնդիրների

բարձրացումը և զարգացմանն ուղղված առաջարկների ներկայացումը
հենց ոլորտում ներգրավված անձանց կողմից՝ պատրաստակամություն
հայտնելով հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերել: Նա կարևորել է
նոր պլատֆորմների ստեղծումը, որոնք պետք է ուղղված լինեն փոքր
ձեռնարկություններին օգնելուն, նոր շուկա ստեղծելուն և Հայաստանն
առևտրային խաչմերուկ դարձնելուն:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

16.07.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
զբոսաշրջության և հյուրանոցային ոլորտի մի խումբ
ընկերությունների ղեկավարների հետ
Հանրապետության

Սարգսյանը

մասնավորապես խոսել են ոլորտի վրա համավարակի

հանդիպում է ունեցել զբոսաշրջության և հյուրանոցային

ազդեցության, պետական աջակցության և հարկային

ոլորտի մի խումբ ընկերությունների ղեկավարների հետ:

արտոնությունների տրամադրման անհրաժեշտության,

Մինչ հանդիպման բուն թեմաներին անցնելը նախագահ

մեր երկրի համար հեռանկարային և ներուժ ունեցող

Սարգսյանը ևս մեկ անգամ անդրադարձել է մեր երկրի

այս բնագավառի հետագա զարգացումը չվտանգելու

հյուսիս-արևելյան

հատվածում

կարևորության

մասին՝

նշել

մասնավորապես

խիստ

ստեղծված

նախագահ

սահմանի

իրավիճակին:

Արմեն

Տավուշի

Նախագահը

է,

որ

այս

համատեքստում

կարևորելով

մասնագետ

ներկայիս համավարակային պայմաններում Ադրբեջանը

կադրերի պահպանման խնդիրը: Նրանք անդրադարձել

դիմել է անտրամաբանական ու անմարդկային քայլերի:

են նաև ոլորտի վերականգնման կանխատեսումներին և

Նախագահ Սարգսյանը վերստին հավաստիացրել է, որ

դրա խթանմանն ուղղված հնարավոր լուծումներին:

հայկական բանակը, նախահարձակ չլինելով, թելադրողի

Զբոսաշրջության

դիրքերից լիովին վերահսկում է իրավիճակը:

հեռանկարային

ոլորտը

համարելով

ուղղություններից

մեր
մեկը

երկրի
և

Զբոսաշրջության և հյուրանոցային ոլորտը ներկայացնող

արձագանքելով ներկայացված խնդիրներին՝ նախագահ

ընկերությունների

շնորհակալություն

Սարգսյանը նշել է, որ համավարակից հետո մարդիկ

են հայտնել քննարկման հնարավորություն համար՝

սկսելու են աշխարհը նորովի տեսնել, նորովի բացահայտել,

նշելով, որ այս ոլորտը համավարակից ամենաշատն է

և այդ նոր աշխարհում նոր մրցակցություն է լինելու, այդ

տուժել, և բարձրաձայնել են մի շարք խնդիրներ: Նրանք

թվում՝ զբոսաշրջության ոլորտում:

ղեկավարները
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Ուստի կարևոր է լինելու այսօրվանից մտածել զբոսաշրջության զարգացման
ռազմավարության, երկրի ճանաչելիության բարձրացմանն ուղղված քայլերի,
երկրի բրենդինգի և մարքեթինգի մասին:
Հանրապետության նախագահը նշել է, որ դեռ 2019թ. իր առաջարկով
ՄԱԿ-ի

Առևտրի

և

զարգացման

համաժողովը

(UNCTAD)

Հայաստանի

ներդրումային հնարավորությունների մասին զեկույց էր պատրաստել:
2020թ. կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված, Հանրապետության
նախագահի աշխատակազմի հետ համատեղ, զեկույցում հավելում է
կատարվել, նշվել են այն ուղղությունները, որոնք համավարակային և
հետհամավարակային շրջանում կարևոր են լինելու երկրի զարգացման
համար:
Արմեն

Սարգսյանը

տեղեկացրել

է,

որ

նախագահական

ինստիտուտի

նախաձեռնությամբ Հայաստանում մի շարք միջազգային միջոցառումներ
են անցկացվելու, որոնք նույնպես նպաստելու են զբոսաշրջության զարգացմանն ու մեր երկրի ճանաչելիությանը:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ, ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

27.08.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է մի շարք
մշակութային հաստատությունների ղեկավարների հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը

օգոստոսի 26-ին հանդիպել է Հայաստանի մի շարք
մշակութային

հաստատությունների

ղեկավարների

հետ:

մշակումը:
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ «կորոնավիրուսի
պատճառով
այսպես

դժվարությունների

ասած

«նյութական

առջև

հայտնված,

ոլորտների»

կողքին,

Հանդիպման մասնակիցները նշել են, որ կորոնավի-

շատ էական ու կարևոր է մշակույթը, որովհետև

րուսի

իրավիճա-

իր ողջ բացասական էությամբ և վերջին ամիսների

կում, երբ մշակութային կյանքը հարկադրված դադարի

պատմությամբ կորոնավիրուսի հետ կապված պայքարը

մեջ է, իրենք ձգտում են ճկուն լինել և լուծումներ գտնել:

նաև մի շատ էական եզրակացության հանգեցրեց՝ որ միայն

Թատրոններն

են

հացով չենք ապրում։ Այսօր շատ մարդիկ իսկապես ինչ-որ

առցանց հեռարձակումներ ու ներկայացումներ, հանդես

դեպրեսիվ, բացասական զգացումներ ունեն, որովհետև

են եկել մի շարք նախաձեռնություններով՝ ձգտելով

իրենց կյանքից մի շատ կարևոր մաս կորել է։ Այդ կորած

պահել կապը հանդիսատեսի հետ: Որոշներն սկսել են

մասը կապված է իրական մշակույթի հետ։ Իհարկե, կա

բացօթյա ներկայացումներ, բայց ոչ բոլոր թատրոններն

վիրտուալ մշակույթը․ կարող ես հեռուստացույցը միացնել

ունեն դրա հնարավորությունը։ Նշելով, որ թատրոնը

կամ համակարգչով ինչ-որ բաներ դիտել, վիրտուալ

կենդանի արվեստ է և կարող է գոյատևել բացառապես

համերգներ են կազմակերպվում։ Այդուհանդերձ, դա

հանդիսատեսի հետ հաղորդակցմամբ՝ թատրոնների

նույնը չէ, ինչ կենդանի կատարումը, շփումը։ Սա մեծ

ղեկավարները կարևորել են այս իրավիճակում իրենց

խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի համար»։

համավարակով

ու

գործունեության

պայմանավորված

նվագախմբերն

համար

հստակ

իրականացրել

չափորոշիչների
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Նախագահն

ասել

է,

որ

շատ

դեպքերում

մարդիկ

նյութական

դժվարությունները հաղթահարելու են, բայց եթե մշակութային կյանքը
սահմանափակվի կամ գոյություն չունենա, համարյա անհնար է լինելու
ապրել։
Ինչպես

կարող

օգտակար
Հանդիպման
հարցադրումն

լինել,

է

նախագահական
օգնել

այսօրվա

մասնակիցներին
ուղղելով՝

ինստիտուտը
դժվարին

համագործակցության

Հանրապետության

և

նախագահն

պայմաններում։
ակնկալիքով

նախագահը

այս

մշակութային

հաստատությունների ղեկավարներին առաջարկել է ժամանակավորապես
օգտագործել նախագահական նստավայրի շենքի և բացօթյա տարածքի
հնարավորություններն իրենց ծրագրերի իրականացման համար:
Ամփոփելով՝ Հանրապետության նախագահը դարձյալ համագործակցության
պատրաստակամություն է հայտնել: «Բոլորս էլ ընդհանուր խնդիրներ,
դժվարություններ

ունենք.

ես

առաջարկում

եմ՝

եկեք

փորձենք

համագործակցել: Ես ցանկանում եմ ինչ-որ բան փոխել նաև մեր մշակույթի
մեջ, և եթե կարողանամ, միայն ուրախ կլինեմ»,-նշել է նախագահ Արմեն
Սարգսյանը:
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https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/08/27/President-Armen-Sarkissian-metwith-with-the-heads-of-cultural-institutions/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

16.03.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանի խոսքը նոր կորոնովիրուսի
տարածման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի
առիթով
Նախ և առաջ, ես ողջունում եմ ՀՀ կառավարության

ծրագիրը պետք է ունենան:

որոշումը

Երկրորդ շատ կարևոր սկզբունքը հետևյալն է՝ մենք

արտակարգ

վերաբերյալ,

որովհետև

դրություն
մեր

հայտարարելու

առջև

շատ

լուրջ

մարտահրավեր է: Այդ մարտահրավերը միայն մերը
չէ, համաշխարհային է: Մարտահրավերն իր տեսակով
որպես վիրուս նոր չէ, բայց աշխարհն է նոր: Հետևաբար,
վիրուսն այսօր աշխարհում տարածվում է շատ արագ,
շատ ավելի ինտենսիվ: Պայքարի ձևերը տարբեր են.
ինչպես գիտենք, աշխարհի տարբեր երկրներ տարբեր
ձևով են պայքարում վիրուսի դեմ: Մենք, կարծում եմ, պետք
է հստակորեն ուսումնասիրենք բոլոր երկրների հաջող և
անհաջող փորձերը: Սակայն նման մարտահրավերի դեմ
պայքարելիս կան սկզբունքներ, որոնք էական են:

բոլորս պետք է լինենք կազմակերպված և կարգապահ,
շատ ավելին, քան եղել ենք մինչ այսօր: Պայքարի
հիմնական

ձևը

կազմակերպված,

կարգապահ

հարաբերություններն են: Քանի որ չկա հակավիրուս, չկա
դեղ, որը կարելի է օգտագործել, շատ հստակ պայքարի
ձև կա՝ նվազագույնի բերել մարդկային շփումները:
Վիրուսային

հիվանդությունները

հաղթահարելի

են

ժամանակի մեջ, տարածության մեջ, կոնկրետ վայրում:
Իհարկե, այդ մարտահրավերը վտանգավոր է: Այսօր
ես, մասնավորապես, շատ անհանգիստ եմ մեր տարեց
հայրենակիցների առողջության համար, քանի որ նրանք

Սկզբունքներից առաջինը՝ կառավարությունը, մեզանից

խոցելի են, և նաև նրանց համար, որոնք այս կամ այն

յուրաքանչյուրը, պետությունը պետք է ունենա հստակ

պատճառով առողջական խնդիրներ ունեն:

ռազմավարություն, թե ինչպես է պայքարելու վիրուսի

կրկնում եմ. հաղթահարելու համար պետք է և՛ հստակ

դեմ,

ռազմավարություն, և՛ հստակ կազմակերպվածություն,

պետական

հասարակական

կառույցները,

գործարարները,

կազմակերպություններն

իրենց
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և՛ կարգապահություն:

Սակայն,

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

Մանավանդ հիմա հայտարարվել է արտակարգ դրություն:

օգտակար կլինի։ Այսօր զրույց ունեցա Իտալիայի նախագահի

Հետևաբար, կան կանոններ, որոնց պետք է ենթարկվել, և

հետ։ Բոլորի փորձը մեզ համար էական է։ Յուրաքանչյուր

կանոններ, որոնք պետք է պահպանել՝ նախ և առաջ, ձեր

երկիր իր ռազմավարությունը պետք է որոշի։

սեփական առողջության համար, ձեր հարազատների և մեր

Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզնից յուրաքանչյուրին ուզում եմ

ողջ հասարակության, ժողովրդի առողջության համար:

մաղթել

հանգստություն,

որ

և խորիմաստ. այն կոչվում է պատասխանատվություն,

պատասխանատվության բարձր զգացումով հաղթահարելու

պատասխանատվություն

ենք:

համար:

Լինել

պատասխանատու՝ սկսած Հանրապետության նախագահից,
կառավարությունից, Ազգային ժողովից, հասարակական
կազմակերպություններից
կազմակերպություններ,

մինչև

քաղաքական

գործարարներ,

տնտեսություն

վարող անձինք, մեզնից յուրաքանչյուրը... Ժամանակն է, որ
մենք ոչ միայն ուշադրությամբ հետևենք կորոնավիրուսի դեմ
պայքարին, այլև վերլուծենք համաշխարհային ընթացքը։
Օրերս

երկար

զրույց

ունեցա

մարտահրավերը

միասին,

վստահություն,

Եվ վերջապես երրորդը, որը կարծում եմ շատ պարզ է
բոլորիս

այս

առողջություն,

իրար

օգնելով,

Առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել
առողջապահության ոլորտի աշխատողներին, բժիշկներին,
բուժքույրերին,

առողջապահության

կազմակերպիչներին.

մեր հայրենակիցներից շատերի կյանքը ձեր ձեռքերում է, և ես
վստահ եմ, որ ձեր և՛ պետական, և՛ ազգային, և՛ մարդկային
պարտքը շատ բարձր որակով և բարձր մակարդակով
կկատարեք։

Առողջապահության

համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի
հետ, որի հետ մեկ ամիս առաջ արդեն իսկ զրուցել էի այս
առիթով։ Այս երկրորդ զրույցը վերաբերում էր շատ պարզ
փաստի՝

որ

չնայած

Հայաստանում

կորոնավիրուսը

դեռևս մեծ մասշտաբներ չունի, սակայն մենք գտնվում
ենք բավականին զգայուն տարածաշրջանում, վարակի
տարածման վտանգներ կան, աջակցության կարիք ունենք։
Ուզում եմ տեղյակ պահել, որ ԱՀԿ գլխավոր տնօրենին
հրավիրեցի Հայաստան, և նա ընդունեց հրավերը։ Իր
գործընկերների հետ նրա այցելությունը, կարծում եմ, շատ
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/16/President-Armen-Sarkissiansinterview/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

15.04.2020թ.

Մենք այսօր հայրենասիրության, պրոֆեսիոնալիզմի,
մարդասիրության և բարոյականության թեստ ենք
հանձնում. ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձը
Հայաստանի,

Արցախի

և

Սփյուռքի

սիրելի՛

հայրենակիցներ,
Կորոնավիրուսի
պայքարը

Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ևս հանգուցալուծումը
կախված

համավարակի

շարունակվում

է։

հաղթահարման

Մենք

ապրում

և

աշխատում ենք արտակարգ դրության պայմաններում:
Այդ պայմանները երբեմն կարող են խիստ թվալ:
Սակայն բոլորս պետք է գիտակցենք, որ ձեռնարկվող
գործողություններն անհրաժեշտ են: Անհրաժեշտ են
կյանքեր փրկելու և ձեզնից յուրաքանչյուրի առողջության
պահպանման եւ պաշտպանության համար:

է

մեզնից՝

թե

որքան

միասնական,

համախմբված, պատասխանատու, կազմակերպված և
կարգապահ ենք:
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Այսօրվա
մեր

պայքարում

տարեցները

և

առավել

խոցելի

զգայուն

խմբում

առողջություն

ունեցող

քաղաքացիներն են: Իմ բոլոր մտքերը և զգացմունքները,
վստահ

եմ,

նաև

ձեր

մտքերը

և

զգացմունքները

առաջին հերթին նրանց մասին և նրանց հետ են: Սեր

Սա պայքար է անտեսանելի թշնամու դեմ: Պետք

ու հոգատարություն է պետք նրանց նկատմամբ։ Մեր

է

ջանքերը պետք է ուղղված լինեն նրանց պաշտպանելուն:

գիտակցենք,

որ

ցանկացած

դժվարություն

ժամանակավոր է ու հաղթահարելի:
Պատմությունը

մեզ

սովորեցրել

Խորապես հասկանում եմ, որ դժվարին իրավիճակ
է

չընկճվել

և

է

հատկապես

սոցիալապես

խոցելի

և

անապահով

հաղթահարել դժվարությունները: Հիշենք, որ անցել

մեր հայրենակիցների համար։ Ես հասկանում եմ, որ

ենք բնության արհավիրքի՝ Սպիտակի երկրաշարժի

ձեռնարկվող քայլերը դեռևս հիմնովին չեն փոխում

միջով: Ապրել ու աշխատել ենք պատերազմական ծանր

ձեր վիճակը: Պետության աջակցությունից բացի շատ

տարիներին: Հաղթել ենք արցախյան գոյամարտում,

կարևոր է միմյանց սատարելը:

կառուցել մեր նոր, անկախ հայրենիքը:
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Օգնենք հարևանին, ծանոթին ու անծանոթին, նրանց,

Շնորհակալ եմ ուսուցչին և հեռավար սովորող ուսանողին,

ովքեր այսօր դրա կարիքը ունեն: Մենք այսօր խուսափում

խանութի

ենք ձեռքով բարևել: Սակայն երբե՛ք, երբե՛ք չպետք է

վարորդին, բոլորին, ովքեր այս օրերին իրենց աշխատանքով

դադարենք օգնության ձեռք մեկնել միմյանց:

կիսում են պետության և հասարակության ծանր բեռը:
Խնդրում
մեր

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Շնորհակալ եմ այս օրերին ձեր համբերության ու ըմբռնման
համար:
Շնորհակալ

գանձապահին

եմ

սերս

և

ամենագնահատելի

հավաքարարին,

շնորհակալությունս

հասարակության

կրտսեր,

անդամներին՝

տաքսու

փոխանցել

ամենասիրելի
մեծ

ու

և

փոքր

երեխաներին: Նրանց համար նույնպես շատ դժվար
է տանը նստել գարնանային այս օրերին: Բայց հենց

եմ

նաև

արտակարգ

դրությանը

այդ սերունդն է վաղը հաղթահարելու ցանկացած այլ

պատասխանատվությամբ արձագանքելու համար:

դժվարություն:

Ցանկանում

Շնորհակալությունս

եմ

առանձնահատուկ

շնորհակալություն

հայտնել մեր նորօրյա հերոսներին՝ առողջապահության
համակարգի բոլոր աշխատակիցներին՝ բժշկից ու բուժքրոջից
մինչև շտապօգնության մեքենայի վարորդ: Նրանք այսօրվա
պայքարի առաջին գծում են: Կարծում եմ՝ յուրաքանչյուրս այս
օրերին նորովի գնահատեց նրանց անձնուրաց աշխատանքը:
Շնորհակալ

ու

եմ

այն

կամավոր

ուսանողներին

և

բոլոր

այն

ընտանիքներին,

ովքեր

մեկուսացած են իրենց տներում:
Շնորհակալ եմ բոլոր փոքր, միջին ու մեծ գործարարներին:
Նրանց վրա է հենվում երկրի տնտեսությունը, որը այս
օրերին հսկայական ճնշման տակ է: Գործարար-պետություն
համագործակցությունը պետք է ամուր լինի։ Ներկա վիճակից
պետք է դուրս գալ փոխըմռնման և փոխօգնության

դասախոսներին, ովքեր այս պահին հիվանդների կողքին են:

համատեղ ջանքերով։

Շնորհակալ եմ պետական համակարգի ծառայողներին՝

Առանձնակի ցավ ու վիշտ եմ ապրում Հայաստանում

ոստիկանից,զինվորականիցմինչևփրկարարուդիվանագետ,

և

որոնք այս ծանր պայմաններում շարունակում են պատվով

զավակների

կատարել իրենց պարտականությունները:

ընտանիքներին ու հարազատներին։
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տարբեր
կորստի

անկյուններում
համար:

մեր

Ցավակցում

ժողովրդի
եմ

նրանց
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Սիրելինե՛րս,
Կորոնավիրուսի

թեստերից

պրոֆեսիոնալիզմի,

բացի

մարդասիրության

մենք
և

այսօր

հայրենասիրության,

բարոյականության

թեստ

ենք

հանձնում: Այդ թեստերի արդյունքներով պայմանավորված կլինի մեր վաղվա
օրը:
Կորոնավիրուսը, վստահաբար, նահանջելու է։ Մենք կրկին անցնելու ենք
բնականոն կյանքի: Ես սպասում եմ այդ օրվան, երբ տատիկներն ու պապիկները
նորից կգրկեն իրենց թոռնիկներին, երբ մայրիկները իրենց փոքրիկներին
կտանեն մանկապարտեզ, երբ ուսանողները կշտապեն համալսարան, իսկ
աշակերտները՝ դպրոց, երբ երիտասարդները սիրելիների և ընկերների հետ
կլցնեն զբոսայգիները, փողոցները, սրճարանները, մեր գյուղերն ու քաղաքները:
Այդ օրը, վստահաբար, գալու է: Սակայն մինչ այդ պետք է շարունակել լինել
կարգապահ, պատասխանատու և կազմակերպված:
Եղե՛ք առողջ, եղե՛ք զգոն:
Եղե՛ք հոգատար ու սրտացավ:
Աստված պահապան բոլորիս...
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21.06.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը
մասնագիտական տոնի առթիվ շնորհավորել է
բուժաշխատողներին։

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/21/President-Armen-Sarkissiancongratulated-medical-workers-on-the-occasion-oftheir-professional-holiday-/

Սիրելի՛ բուժաշխատողներ,
Շնորհավորում եմ ձեր մասնագիտական տոնի՝ Բուժաշխատողի օրվա առթիվ։
Այսօր ձեր մասնագիտական տոնն է, բայց նաև՝ մեր շնորհակալության օրը։ Ես միանում եմ ձեր հասցեին հնչող
երախտագիտության բոլոր խոսքերին և ասում.
Շնորհակալությո՛ւն, բժիշկ,
Շնորհակալությո՛ւն, բուժքույր ու բուժեղբայր,
Շնորհակալությո՛ւն, մայրապետ ու սանիտար,
Շնորհակալությո՛ւն, շտապօգնության վարորդ և տեխնիկական աշխատակիցներ,
Շնորհակալությո՛ւն, ապագա բժիշկ, որ ուսումդ ժամանակավոր փոխարինել ես քո ապագա տնով՝ հիվանդանոցով․․․
Շնորհակալություն, բուժհիմնարկների ղեկավարներ:
Շնորհակալությո՛ւն բոլորիդ։
Որևէ գնահատական չի կարող համարժեք լինել այն ամենին, ինչ դուք անում եք հատկապես այս օրերին։
Համավարակի հետևանքով ստեղծված համաշխարհային խառնաշփոթի մեջ կա մի անձեռնմխելի արժեք։ Դա
հարգանքն ու խոնարհումն է ձեր առջև, սիրելի՛ բուժաշխատողներ։
Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Ամենայն բարիք ձեզ և ձեր ընտանիքներին:
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Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի
և մեխանիկայի, ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի
և կիրառական մաթեմատիկայի, ինչպես նաև
արևելագիտության ֆակուլտետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախաձեռնել է առցանց դասախոսությունների շարք, որի նպատակն
է ստեղծված իրավիճակում հեռավար ուսուցման մեթոդի կիրառմամբ ուսուցման շարունակականություն ապահովել
ուսանողների համար:
Այդ շրջանակում Հանրապետության նախագահն առցանց դասախոսություններ է կարդացել Երևանի պետական
համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի,
ինչպես նաև արևելագիտության ֆակուլտետների մի խումբ ուսանողների համար:
45 րոպե տևողությամբ դասաժամերի ընթացքում նախագահն անդրադարձել է ոլորտային թեմաների և դրանց
համատեքստում՝

նաև

նոր

կորոնավիրուսի

տարածմանն

աշխարհում:

Դասախոսություն-դասաժամերն

ավելի հագեցած դարձնելու, ինչպես նաև ուսանողների կրթական և գիտահետազոտական հմտություններն ու
հետաքրքրությունները խթանելու նպատակով Արմեն Սարգսյանը մրցույթի ձևով տնային հանձնարարություններ է
տվել ուսանողներին՝ վերջնաժամկետ սահմանելով արտակարգ դրության ավարտը:
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Մասնավորապես, դիմելով հումանիտար ուղղվածությամբ ուսանող երիտասարդներին՝ նախագահն առաջարկել է
գրել ժամանակակից մերձավորարևելյան տարածաշրջանի փոփոխությունների մասին։ Ընդ որում, աշխատանքները
կարող են լինել ինչպես Հայաստան-Մերձավոր Արևելք փոխհարաբերությունների, այնպես էլ Ռուսաստանի, Եվրոպայի
կամ ԱՄՆ համար Մերձավոր Արևելքի դերի մասին:
Ապագա ֆիզիկոսներին ու մաթեմատիկոսներին նա առաջարկել է աշխատանքներ ներկայացնել հետևյալ թեմաների
շուրջ՝ գլոբալ ռիսկերի - գլոբալ համաճարակների (օրինակ՝ կորոնավիրուս) տարածման և կանխարգելման
մաթեմատիկական մոդելավորում, գլոբալ ռիսկերի հաղթահարման ճանապարհներ (տեխնոլոգիական, գիտական,
առողջապահական և այլն):
Ուսանողական մրցույթի նպատակն է խթանել հեռահար ուսուցումը և թվային կրթության զարգացումը: Մրցույթին
կարող են մասնակցել Հայաստանի և Արցախի բուհերի ուսանողներն, ինչպես նաև արտասահմանում բնակվող հայ
ուսանողները:
Լավագույն երեք աշխատանքների հեղինակները կարժանանան նախագահական մրցանակի:

Առավել մանրամասն այստեղ՝
//www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/20/Announcement/
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20.03.2020թ.

Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի
և մեխանիկայի, ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի և
կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հեռավար ուսուցման կիրառմամբ, տեսակապի միջոցով
դասախոսություն է կարդացել Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ֆիզիկայի,
ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների մի խումբ ուսանողների համար:
Հանրապետության նախագահը դասախոսության թեմայի համատեքստում անդրադառնալով համաճարակներին,
ասել է, որ վերջին մի քանի հազարամյակում բազմաթիվ համաճարակներ են եղել, որոնք տարբեր բնույթ են
ունեցել՝ և՛ բակտերիալ, և՛ վիրուսային։ Մինչև առաջին և երկրորդ հազարամյակը, քանի դեռ հակաբիոտիկները չէին
հայտնաբերվել, բակտերիալ համաճարակների դեմ պայքարի մեկ ձև է եղել՝ հանրային հեռավորություն պահելը,
այսինքն՝ ինքնամեկուսանալը։
Անդրադառնալով ինքնամեկուսացման երևույթին, Հանրապետության նախագահն ասել է. «Ինքնամեկուսացումը
կամ տանը մնալը հատկապես այս պայմաններում հոյակապ հնարավորություն է մտածելու, սովորելու, ձեզ
զարգացնելու, գուցե նաև Նյուտոնի նման հանճարեղ մտքերով վերադառնալու համալսարան»։
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Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսին, նախագահն ասել է, որ այն հաղթահարելու ենք բոլորով միասին։ Շարունակելով
կորոնավիրուսի թեման մեկտեղել ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի հետ՝ նախագահն այն համադրել է աշխարհում
տարածվող գլոբալ ռիսկերի հետ։ «Եթե խոսում ենք կորոնավիրուսի մասին և մեր հայացքն ուղղում ենք դեպի
պատմությունն, ապա հայտնաբերում ենք, որ մասշտաբային հիվանդություններ եղել են բոլոր հազարամյակներում
և տարել միլիոնավոր մարդկանց կյանքներ,-ասել է Արմեն Սարգսյանը։- Սակայն եթե հետ ենք նայում վերջին քսան,
երեսուն, քառասուն տարիներին, կորոնավիրուսի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը բոլորովին ուրիշ է։ Արդյո՞ք այդ
վիրուսն է շատ տարբեր։ Այո, տարբեր է, որովհետև բոլոր վիրուսներն իրականում գոյություն ունեցող վիրուսների
մուտանտներ են և նոր որակ են բերում իրենց հետ։
Հանրապետության նախագահն ասել է, որ իրենց պահվածքով քվանտային են նաև ֆինանսական ռիսկերն
աշխարհում, քվանտային է նույնիսկ ահաբեկչությունը:
Նախագահի խոսքով՝ մենք եկել ենք նոր աշխարհ, որտեղ հիմնական ներդրումը նոր տեխնոլոգիաներն են, թևակոխել
ենք մի նոր գործընթաց, որ նա անվանում է R-evolution, այսինքն՝ rapid evolution, այսինքն՝ ոչ թե փուլային անցումներ
կլինեն, այլ՝ այդ փուլերը իրար կսերտաճեն, և կունենանք շատ արագ պրոցեսներ։
Դասախոսության ավարտին նախագահն առաջարկել է, որ ունկնդիրներից յուրաքանչյուրը մտածի և ինչ-որ ձևով
կորոնավիրուսի հետ կապված մաթեմատիկական մոդելավորման խնդիր լուծի:

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/20/President-Armen-Sarkissianhad-a-online-classes/
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23.03.2020թ.

Երևանի պետական համալսարանի
արևելագիտության ֆակուլտետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/23/President-Armen-Sarkissianhad-a-online-classes/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռավար ուսուցման կիրառմամբ, տեսակապի միջոցով
դասախոսություն է կարդացել Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի մի խումբ
ուսանողների համար:
Ողջունելով ուսանողներին՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է․ «Այս դասախոսությունն ինձ ետ է տանում դեպի այն
տարիներ, երբ ես երիտասարդ դասախոս էի համալսարանում և վայելում էի իմ յուրաքանչյուր դաս, հանդիպում
ուսանողների հետ։ Միաժամանակ, 1970-ականների վերջից սկսած, 80-ականներին Հայաստանի հեռուստատեսությամբ
ֆիզիկայի հեռուստադաս էի վարում»։
Դասախոսությունն Արմեն Սարգսյանը սկսել է օրվա հրատապ՝ նոր կորոնավիրուսի վարակի թեմայից:
Նախագահն ասել է, որ վիրուսների և բակտերիաների թիվը երկրագնդի վրա շատ մեծ է, ուզենք, թե չուզենք՝ պետք
է սովորենք ապրել նրանց հետ։
Վերադառնալով արևելագիտությանը՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ այն մեծ գիտություն է, ներառում է
հսկայական աշխարհագրություն, սակայն որպես օրվա դասախոսության թեմա ընտրվել է Միջին Արևելքը:
Նախագահն ասել է, որ աշխարհը, որում ապրում ենք, այլևս դասական չէ, քվանտային է, և այս քվանտային աշխարհում
հետաքրքիր գործընթացներ են տեղի ունենում։
Պատասխանելով ունկնդիր ուսանողների առցանց հարցերին, նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է, որ
ամեն երկիր պետք է տեսնի, թե որտեղ են իր առավելությունները:
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27.03.2020թ.

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարան և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հեռավար ուսուցման կիրառմամբ, տեսակապի միջոցով
հերթական դասախոսությունն է կարդացել Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի մի խումբ ուսանողների համար:
Մինչև օրվա դասը սկսելը նախագահն անդրադարձել է նախորդ երկու՝ ԵՊՀ արևելագիտության և ֆիզիկայի,
ինֆորմատիկայի

և

կիրառական

մաթեմատիկայի,

մաթեմատիկայի

և

մեխանիկայի

ֆակուլտետների

մի

խումբ ուսանողների հետ անցկացրած դասախոսություններին: Մասնավորապես, խոսելով արևելագիտության
ֆակուլտետի ուսանողների հետ դասի և տրված տնային առաջադրանքի մասին՝ Արմեն Սարգսյանն ասել է,
որ նրանք ստեղծագործաբար են մոտեցել առաջադրանքին՝ մտածելով, քննարկելով և էլեկտրոնային «թղթին»
հանձնելով իրենց մտքերը՝ կապված Միջին Արևելքի, Պարսից ծոցի հետ։ «Արդեն մեծ թվով աշխատանքներ կան,ասել է նախագահը:- Հաճելի էր, երբ ես ընթերցում էի այդ աշխատանքները, քանի որ դրանք ցույց են տալիս և՛
պատմության, և՛ տարածաշրջանի, և՛ միջազգային հարաբերությունների, և քաղաքագիտության հիմունքների ու
գործիքների իմացություն»։
Անդրադառնալով մյուս՝ ապագա մաթեմատիկոսների և ֆիզիկոսների հետ դասին, նախագահը նշել է, որ երիտասարդ
ուսանող գիտնականները շատ ճիշտ են ընկալել իրենց առջև դրված խնդիրը: «Ինձ հասած օրինակները ցույց են
տալիս, որ նրանք շատ տարբեր ձևով են մտածում, ունեն հետաքրքիր լուծումներ, ոչ ստանդարտ,- ասել է նախագահ
Սարգսյանը։- Սա հենց այն էր, ինչ ես սպասում էի՝ ոչ թե կրկնեին տասնյակ տարիներ առաջ լուծած խնդիրը, դասական
դասագրքային օրինակը, այլ ընդհակառակը՝ ստեղծագործաբար մոտենային։ Ուրախալի է, որ կային խմբային
աշխատանքներ, որտեղ մի քանի հոգի միասին են աշխատել»։
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Սկսելով դասախոսությունը՝ նախագահն ասել է, որ դարերի ընթացքում առողջապահությունը կամ առողջապահության
մասին գիտելիքը կապված է եղել փորձի դրական և բացասական արդյունքների գրանցման ու պահպանման հետ։
Նախագահն ասել է, որ այսօր առողջապահությունը պատկերացնել առանց նոր տեխնոլոգիաների հնարավոր չէ:
Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ այսօր աշխարհի ամենահայտնի տեխնոլոգիական կազմակերպությունների, մեծ
հայտնի ընկերությունների գործունեության կամ արտադրանքի մի մեծ մասը բժշկական են։
Չխախտելով դասախոսությունների ընթացքում ձևավորած իր ավանդույթը՝ նախագահ Սարգսյանը վերստին տնային
հանձնարարություն է տվել:
Պատասխանելով լսարանից իրեն ուղղված այն հարցին, թե՝ արհեստական բանականությունը, մարդկանց կյանքի
որակը բարելավելով հանդերձ, արդյո՞ք չի վնասի մարդկությանը և էլ ավելի մեծ խնդիրների առաջ չի կանգնեցնի,
նախագահ Սարգսյանը, մասնավորապես, ասել է. «Ցանկացած գաղափար, հայտնագործություն, ի վերջո, երկփեղկ է՝
մարդկությանը ծառայելու է և՛ դրական իմաստով, և բացասական: Խնդիրն արհեստական բանականությունը չէ, այլ՝
բնական բանականությունը, այսինքն՝ մեր տրամաբանությունը և մեր հոգևոր արժեքները: Եթե մենք օգտագործում
ենք հայտնագործությունն ինչ-որ բան ոչնչացնելու համար, այդ գործիքն էլ կարող է մեզ ոչնչացնել: Արհեստական
բանականությունն ընդամենը գործիք է, ինչպես օրինակ, բահը, կրակը, ջերմություն ստանալը, համակարգիչները:
Այսօր կան համակարգիչներ, որոնք մեր կյանքի մեծ մասն են կազմում, սակայն դրանց հետ ստեղծվել են նաև
վիրուսներ, ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ տեղեկությունը փոխանցելու հետ միասին կա նաև սուտ տեղեկություն:
Կա համակարգ, որով կարող ես նույն համակարգչի միջոցով քանդել ատոմակայանը: Ցանկացած գործիք ինքնին
վտանգ չէ, վտանգը մենք ենք: Հետևաբար, արհեստական բանականությանը հանգիստ թողնենք: Այն չի կարող մեզ
խանգարել, եթե մենք բարոյական ենք, ունենք մարդկային սկզբունքներ, արժեքներ և օգտագործում ենք մեր բնական
բանականությունն ի շահ մարդկության: Եթե ոչ, բանականություն լինի, թե կացին, հսկայական վտանգ ունենք»:

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/03/27/President-Armen-Sarkissiansonline-classes/
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Մաթեմատիկական մոդելավորում, բժշկություն, արևելագիտություն․
նախագահ Արմեն Սարգսյանը խրախուսել է այս ոլորտներում
ուսանողական աշխատանքների մրցույթի հաղթողներին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախաձեռնել էր առցանց դասախոսությունների շարք, որի
նպատակն է ստեղծված իրավիճակում հեռավար ուսուցման մեթոդի կիրառմամբ ուսուցման շարունակականություն
ապահովել ուսանողների համար: Դասախոսություն-դասաժամերն ավելի հագեցած դարձնելու, ինչպես նաև
ուսանողների կրթական և գիտահետազոտական հմտություններն ու հետաքրքրությունները խթանելու նպատակով
Արմեն Սարգսյանը նաև մրցույթի ձևով տնային հանձնարարություններ էր տվել մասնավորապես Երևանի պետական
համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, ինչպես
նաև արևելագիտության ֆակուլտետների ուսանողներին՝ առաջարկելով աշխատանքներ գրել տարբեր թեմաներով:
Նախագահ Սարգսյանի առաջարկին արձագանքել են ոչ միայն ԵՊՀ-ի, այլև՝ Հանրապետության մի շարք այլ
բուհերի և արտերկրի համալսարանների ուսանողներ։ Նախագահի աշխատակազմ ներկայացված ավելի քան 50
աշխատանքները երեք հիմնական թեմաներով են՝ Մերձավոր Արևելքի դերը և նշանակությունը ժամանակակից
աշխարհում, վարակների մաթեմատիկական մոդելավորումը և համավարակի պայմաններում բուժաշխատողների
անվտանգության բարձրացման մեխանիզմները:
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Մաթեմատիկական մոդելավորման և բժշկության ոլորտներում աշխատանքներ
են ներկայացվել ինչպես անհատ ուսանողների, այնպես էլ խմբերի կողմից։
Նշված ոլորտներից ընտրվել են չորսական, իսկ արևելագիտության ոլորտից՝
երեք

աշխատանք։

Ուսանողական

աշխատանքներն

ամփոփվել

են

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում ստեղծված հանձնախմբի
կողմից:

Ընտրված

աշխատանքների

հեղինակները

հյուրընկալվել

էին

նախագահական նստավայրում։
Շնորհավորելով հաղթողներին և շնորհակալություն հայտնելով իր առաջարկն
ընդունելու ու հետաքրքիր ուսումնասիրություններ ներկայացնելու համար՝
նախագահ Սարգսյանը նրանց է հանձնել նախատեսված մրցանակները՝ գրքեր
և համակարգչային տեխնիկա։
Նախագահը հետաքրքրվել է ուսանողների հետագա ծրագրերով ու անելիքներով,
հաջողություններ մաղթել նրանց՝ հորդորելով շարունակել ներկայացված
թեմաների վերաբերյալ ուսումնասիրությունները և ձեռքբերումների մասին
պարբերաբար տեղեկացնել իրեն։ Նա նաև պատրաստակամություն է հայտնել
անհրաժեշտության դեպքում աջակցել երիտասարդներին։
Ուսանողներն

իրենց

հերթին

շնորհակալություն

են

հաղթել

նախագահ

Սարգսյանին՝ նշելով, որ նման նախաձեռնություններն ու նախագահի կողմից
մրցանակի արժանանալը ոգևորիչ են և խթան՝ ձգտելու նոր հաջողությունների։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/02/President-Armen-Sarkissiangave-awards/
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24.04.2020թ.

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Աբու Դաբիի թագաժառանգ,

Սա վկայում է Հայաստանի և ԱՄԷ-ի միջև առկա սերտ

Արաբական

հարաբերությունների մասին,-ասել է դեսպանը:

Միացյալ

Էմիրությունների

զինված

ուժերի

գլխավոր հրամանատարի տեղակալ շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ
Ալ Նահյանի միջև պայմանավորվածության արդյունքում 2020թ.
ապրիլի 24-ին հատուկ չվերթով ԱՄԷ-ից Երևան են հասցվել
բժշկական

պարագաներ՝

համավարակի

դեմ

նախատեսված

պայքարի

կորոնավիրուսի

համար:

Ամբողջ

բեռը

նվիրատվություն է ԱՄԷ կառավարության և ժողովրդի կողմից՝
ի հավաստումն Հայաստանի հանդեպ ունեցած բարեկամական
ու առանձնահատուկ վերաբերմունքի, ինչպես նաև որպես
Հայաստանի նախագահի և ԱՄԷ ղեկավարության միջև առկա
ջերմ հարաբերությունների ևս մեկ վկայություն:
Հայաստանի

Հանրապետությունում

Արաբական

Միացյալ

Էմիրություների դեսպան Մուհամմադ Ալ Զաաբին նշել է, որ այս
օժանդակությունն ուղարկվել է Հայաստանի նախագահ Արմեն
Սարգսյանի վաղեմի ընկեր շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի
կողմից՝ բարեկամ հայ ժողովրդի և Հայաստանի կառավարության
համար: «Արաբական Միացյալ Էմիրությունները պատիվ ունի
կատարելու իր հանձնառությունն՝ օգնելով և մարդասիրական
օգնություն տրամադրելով բարեկամ երկրներին՝ աջակցելով
նրանց կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում: Այս
օժանդակությունը ներառում է բուժօգնության պարագաներ:
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Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար
Էմիլ Տարասյանը նշել է, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը
վերջին շրջանում ակտիվ շփումներ է ունենում տարբեր
պետությունների

և

միջազգային

կազմակերպությունների

ղեկավարների

հետ՝

քննարկելով

համավարակի

կանխարգելման,

դրա

հետևանքների

հաղթահարմանն

ուղղված հարցեր:
Հանրապետության
կորոնավիրուսի
հաղթահարման

նախագահը

շարունակելու

համավարակի
և

համագործակցության

բուժման
և

հարցերի,

է

նոր

կանխարգելման,
ինչպես

օժանդակության

նաև
շուրջ

քննարկումներն ու զրույցները միջազգային գործընկերների
հետ:

Ξ COVID-19

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ-ԻՆ

18.06.2020թ.

Սերբիա
2020թ. հունիս 18-ին «Air Serbia» ավիաընկերության հատուկ չվերթով Սերբիայից Հայաստան ժամանեց
մարդասիրական օգնություն՝ բժշկական պարագաներ ու սարքավորումներ բերող առաջին օդանավը: Կորոնավիրուսի
համավարակի դեմ պայքարում Սերբիայի կողմից Հայաստանին մեծածավալ աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ
պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Սերբիայի նախագահ
Ալեքսանդար Վուչիչի հեռախոսազրույցների արդյունքում:
Օրերս նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույց էր ունեցել իր գործընկեր Վուչիչի հետ: Նախագահներն
անդրադարձել էին կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված իրավիճակին, և Սերբիայի նախագահն ընդգծել էր,
որ իր երկիրը պատրաստակամ է աջակցել Հայաստանին: Նախագահ Սարգսյանը սերբական կողմին էր փոխանցել
ՀՀ առողջապահության նախարարի տրամադրած՝ անհրաժեշտ պարագաների ցանկը:
Որպես աջակցություն համավարակի դեմ պայքարին՝ Սերբիան Հայաստանին է տրամադրում 10 արհեստական
շնչառության սարքեր, հիվանդի վիճակը վերահսկող 10 մոնիտոր, 500 հազար վիրահատական և 100 հազար
շնչառական դիմակներ, 25 հազար պաշտպանիչ ակնոցներ, 25 հազար բժշկական պաշտպանիչ հանդերձանք և այլ
անհրաժեշտ պարագաներ:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ-ԻՆ

Հանրապետության

նախագահի

աշխատակազմի

ղեկավար

Էմիլ

Տարասյանը նշեց, որ նախագահ Սարգսյանը շարունակում է օգտագործել
իր գործընկերային և անձնական կապերը՝ կորոնավիրուսի համավարակի
դեմ պայքարում աջակցության նոր հնարավորություններ ապահովելու
Հայաստանի համար: Իսկ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը
մշտապես

կապի

մեջ

է

կառավարության

գործընկերների

հետ,

առողջապահության նախարարության հետ պարբերաբար թարմացվում է
պահանջվող սարքավորումների և միջոցների ցանկը:
«Այս աջակցության առաջարկը շաբաթներ առաջ է արվել, երբ մեր
երկրների

նախագահները

հեռախոսազրույց

են

ունեցել,

-

ասել

է

Հայաստանի Հանրապետությունում Սերբիայի գործերի ժամանակավոր
հավատարմատար

Տատյանա

Ցվետկովիչը:

-Վաղը

մարդասիրական

օգնությամբ ևս մեկ ինքնաթիռ կժամանի Հայաստան: Կարծում եմ՝ այս
աջակցությունն օգտակար կլինի Հայաստանի համար»:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/06/18/A-special-flight-delivered-medicalsupplies-from-Serbia/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ COVID-19
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ-ԻՆ

19.06.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Սերբիա
«Դժվարին

ժամանակներում

օգնությունը

Հայաստանի

օգնության

ակունքներում

Հայաստանի

նախագահ

Արմեն

ժողովրդին լավ ապագայի երաշխիքն է». Սերբիայի նախագահ

Սարգսյանի ու Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդար Վուչիչի ջերմ

Ալեքսանդր Վուչիչի հղած այս ուղերձի հետ միասին 2020թ.

հարաբերություններն են:

հունիս 19-ին Սերբիայից Հայաստան հասավ մարդասիրական
օգնությամբ՝ բժշկական սարքավորումներով ու պարագաներով
բեռնված երկրորդ ինքնաթիռը:

Հայաստանի
ժամանակավոր

Հանրապետությունում
հավատարմատար

Սերբիայի

Տատյանա

գործերի

Ցվետկովիչը

Սերբիայի կողմից Հայաստանին մարդասիրական օգնության

Որպես Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Սերբիայի

տրամադրումը համարել է երկու երկրների միջև գերազանց

նախագահ Ալեքսանդար Վուչիչի պայմանավորվածությունների

հարաբերությունների վառ ապացույց:

գործնական

շարունակություն՝

Երևանի

«Զվարթնոց»

օդանավակայանում 2020թ. հունիս 18-ին վայրէջք էր կատարել
սերբական օգնությամբ առաջին ինքնաթիռը՝ Հայաստան բերելով
բժշկական

անհրաժեշտ

սարքավորումներ

և

մեծաքանակ

պարագաներ:
Սերբական

ավիաընկերության

երկու

ինքնաթիռներով

Հայաստան են տեղափոխվել 10 արհեստական շնչառության
սարքեր, հիվանդի վիճակը վերահսկող 10 մոնիտոր, 500 հազար
վիրահատական և 100 հազար շնչառական դիմակներ, 25 հազար
պաշտպանիչ ակնոցներ, 25 հազար բժշկական պաշտպանիչ
հանդերձանք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ:
Կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում Հայաստանին
որպես

աջակցություն

տրամադրված

այս

թանկարժեք
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Հանրապետության նախագահի օգնական Գևորգ Մելիքյանը
նույնպես ընդգծել է, որ Սերբիայի կողմից նման մեծածավալ
օժանդակության ցուցաբերումը երկու երկրների բարեկամության
վկայությունն է:

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

235 Ուղերձներ

249 Հանդիպումներ օրենսդիր, գործադիր, և դատականիշխանության ներկայացուցիչների հետ
259 Հանդիպումներ հասարակայնության, հասարակական, քաղաքական և այլ կազմակերպությունների ու
կառույցների (այդ թվում՝ պետական) ներկայացուցիչների, քաղաքացիների խմբերի հետ

302 Անդրադարձ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին. Հանրապետության նախագահի
հարցազրույցները

303 Այցեր (Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի վերաբերյալ քննարկումներ արտերկրում)
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

27.09.2020թ.

Համախմբումը մեր հաղթանակների անվերապահ
գրավականն է. Հանրապետության նախագահ
Արմեն Սարգսյանի ուղերձը
Սիրելի՛ հայրենակիցներ Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում
Ադրբեջանական

հերթական

ռազմական

ագրեսիան

պատերազմ է ողջ հայ ժողովրդի դեմ: Այդ պատերազմն
ուղղված է Արցախում մարդու ազատ ապրելու իրավունքի,
արժանապատիվ և խաղաղ կյանք ու ապագա ունենալու դեմ:

պատերազմական գործողություններին:
Ադրբեջանն

իր

միջնորդներին

այդ

և

գործողություններով

միջազգային

հանրությանը

միջազգային
անթաքույց

ցույց է տալիս, որ չի ցանկանում Արցախի հարցը կարգավորել
բանակցությունների միջոցով և նպաստել խաղաղությանն ու

Խորը ցավ եմ ապրում ադրբեջանական ռազմական լայնածավալ

կայունությանը տարածաշրջանում, շարունակում է ոտնահարել

ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների համար, որոնց թվում՝

համամարդկային արժեքները, թիրախավորել քաղաքացիական

երեխա և կին:

բնակչությանը, բուժհաստատությունները և հաղորդակցության

Արցախի

պաշտպանության

պատասխանով

վերստին

բանակն

ապացուցեց,

իր

առաջին

իսկ

որ

պատրաստ

է

արագորեն արձագանքել ցանկացած ռազմական գործողության:
Ցանկացած ագրեսիային մեր պատասխանը եղել է, կա և լինելու
է

խաղաղության

վերահաստատումը,

Արցախի

ժողովրդի

ինքնորոշման իրավունքի և անվտանգության ամրապնդումը:
Մենք ակնկալում ենք, որ միջազգային հանրության՝ առաջին
հերթին

ԵԱՀԿ

Մինսկի

պետությունների,

խմբի

միջազգային

համանախագահ
կառույցների,

երկրների,

անհատների

կողմից համարժեք և գործնական արձագանք կտրվի Ադրբեջանի
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ուղիները:
Մենք

հուսով

ենք,

որ

միջազգային

հանրության

կողմից

հրատապ քայլեր կձեռնարկվեն Ադրբեջանի կողմից հրահրված
պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ: Դա անհրաժեշտ է
մարդկային հետագա զոհերից խուսափելու և տարածաշրջանում
ստեղծված

առանց

այն

էլ

չապակայունացնելու համար:

փխրուն

իրավիճակն

ավելի

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Արցախյան գոյամարտում ձեռք բերված հաղթանակը մեր միասնության ու
համախմբման արդյունք է, այսօր այդ հաղթանակի պահպանումը մեզանից
յուրաքանչյուրի նվիրական պարտքն է։
Մեր Հայրենիքի ճակատագիրը կախված է մեզնից, մեր միասնությունից,
համերաշխությունից և կարգապահությունից։
Պետք է համախմբվել:
Համախմբումը մեր հաղթանակների անվերապահ գրավականն է: Այս պահին
պիտի մի կողմ դնենք բոլոր քաղաքական տարաձայնություններն ու անձնական
հակառակությունները և դառնանք ամուր թիկունքը մեր զինված ուժերի:
Գործենք միասին՝ որքան էլ տարբեր լինեն մեր մտածելակերպը, աշխարհայացքը
և պատկերացումները։
Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում յուրաքանչյուրիս կարողությունն ու
ներուժը պետք է օգտագործվեն Հայրենիքի համար:

Աստված պահապան մեր բանակին:
Աստված պահապան բոլորիս:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/09/27/President-Armen-Sarkissianmessage/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

04.10.2020թ.

Հզոր ու ամուր Սփյուռքն իսկական բանակ է,
որը սատար է Հայրենիքին ու քաջարի Հայոց
բանակին. Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձը Սփյուռքին
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, թանկագի՛ն քույրեր և եղբայրներ,
Մեծ հիացմունք, խորը հուզմունք և անսահման հպարտություն եմ ապրում՝ տեսնելով, լսելով ու զգալով
համերաշխության, միասնության այն հուժկու ալիքը, որ բարձրացել է Սփյուռքում՝ ի արձագանք Արցախում և
Հայաստանի սահմաններին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից համատեղ սանձազերծված պատերազմի։
Ուզում եմ, որ իմանաք՝ Հայրենիքը լսում է և զգում յուրաքանչյուրիդ ձայնը, յուրաքանչյուրիդ խոսքը, ձեր սրտերի
անհանգիստ բաբախյունը, ուր էլ դուք լինեք, ինչքան էլ հեռու գտնվեք։
Այսպիսի հզոր ու ամուր Սփյուռքն իսկական բանակ է, որը սատար է Հայրենիքին ու քաջարի Հայոց բանակին այս
դժվարին, ճակատագրական պահին։
Հայրենիքը երախտապարտ է այն օգնության համար, որ ցուցաբերում եք Ձեր նյութական աջակցությամբ, «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի նախաձեռնած «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» համազգային
դրամահավաքին ձեր ակտիվ մասնակցությամբ:
Ձեզնից յուրաքանչյուրն այսօր Հայաստանի և Արցախի դեսպանն է դրսում: Դուք բոլոր հնարավոր միջոցներով՝
հավաքներով, կոչերով, դիմումներով և ելույթներով ամեն ինչ անում եք ճշմարտությունը, Արցախի ձայնը
հասցնելու միջազգային հանրությանը, այդ թվում՝ ձեր երկրների կառավարություններին՝ ներկայացնելու Թուրքիայի
օժանդակությամբ Ադրբեջանի սանձազերծված հարձակման անմարդկային էությունը:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

Վստահ եմ՝ գիտակցում եք, որ ներկա իրավիճակում պետք է շարունակենք
բազմապատկել մեր ջանքերը:
Շարունակե՛ք նույն ոգով և նույն նվիրվածությամբ, որովհետև այս անգամ մեր
դեմ՝ Արցախի ազատատենչ ժողովրդի դեմ ելել է ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև
ցեղասպան Թուրքիան՝ իր զենքով, զինվորականով ու վարձկան ահաբեկիչներով,
իր հայատյաց խոսքով ու գործով: Սա այն նույն Թուրքիան է, որը 105 տարի
առաջ հայերի էթնիկ զտումներ և ցեղասպանություն իրականացրեց Օսմանյան
կայսրությունում:
Այս անգամ դա չի անցնելու, մենք թույլ չե՛նք տա նոր ցեղասպանություն:
Մեր համաշխարհային ազգը հզոր է իր միասնությամբ ու հավաքական ուժով։
Որևէ կասկած չկա, որ մենք հաղթելու ենք:
Մենք անհաղթ ենք մեր ամենահաղթ միասնությամբ։
Հաղթանակը մերն է լինելու։
Աստված պահապան բոլորիս:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/04/President-Armen-Sarkissiansmessage/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

06.11.2020թ.

Մենք ունենք ամենահզոր զենքը՝ մեզ, մեր
միասնությունը. Հանրապետության նախագահ,
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Արմեն
Սարգսյանի ուղերձը
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

թոռներին կորցրած տատիկներին ու պապիկներին...

Ավելի քան մեկ ամիս է Արցախը, Հայաստանը, ողջ հայ ժողովուրդը

Այս պատերազմում հաղթանակը մեզ համար նշանակում է

հայրենական պատերազմ են մղում,

պաշտպանել մեր տունը, մեր մշակույթը, մեր արժեքները, մեր

Պատերազմ՝ սանձազերծված Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից,
Պատերազմ՝ նաև միջազգային ահաբեկչության դեմ:
Մեր քաջ զինվորականը և կամավորականը կռվում են անձնուրաց,
առանց իրենց կյանքը խնայելու:
Կռվում են հանուն ազատության և արժանապատվության,
հանուն Հայրենիքի:
Խոնարհվում ենք մեր զոհված հերոսների ու նրանց ընտանիքների
առջև:
Իմ ցավակցությունն եմ հայտնում բոլոր որդեկորույս մայրերին
ու հայրերին,
իրենց ամուսիններին կորցրած կանանց,
եղբայրներին կորցրած քույրերին,
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հավատքը,
նշանակում

է

նաև

ամեն

ինչ

անել,

որ

չլինի

երկրորդ

ցեղասպանություն,
նշանակում է նաև պատերազմ հանուն մեր հերոսների, մեր
նահատակված քաջերի հիշատակի...
Շուրջ 30 տարի առաջ սկսված հայրենական պատերազմը
շարունակվում է:
Ինձ հաճախ հարցրել են, թե ինչպե՞ս ենք կարողացել երկրաշարժից
չբուժված վերքերով, ավերված տնտեսությամբ ու գրեթե անզեն
վիճակով 30 տարի առաջ հաղթել:
Գուցե ոմանց մեր հաղթանակը իսկապես անհնար էր թվում:
Բայց ո՛չ մեզ:

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

30

տարի

առաջ

մենք

չունեինք

ուժեղ

տնտեսություն,

ճանապարհներ, վառելիք, չունեինք բավարար քանակությամբ
զենք:

թե որքան միասնական և համախմբված, կազմակերպված և
կարգապահ կլինենք...
Ցանկանում եմ իմ առանձնահատուկ շնորհակալությունը

Սակայն հաղթեցինք, որովհետև մենք ունեինք ամենահզոր

հայտնել

զենքը՝ մեզ, մեր միասնությունը:

առողջապահության

Այսօր էլ ոմանք ինձ հարցնում են, թե ո՞րն է մեր այսօրվա
հաղթանակի երաշխիքը:

պայքարի

առաջամարտիկներին՝

համակարգի

բոլոր,

բոլոր

աշխատակիցներին՝ բժշկից մինչև բուժքույր ու բուժեղբայր,
մայրապետ
և

Իմ պատասխանը չի փոխվել՝ մեր միասնությունը:

այդ

ու

տեխնիկական

սանիտար,

շտապօգնության

աշխատակիցներ,

որոնք

օր

վարորդ
ու

գիշեր

անձնվիրաբար պայքարում են կորոնավիրուսի դեմ:

Ուզում եմ հորդորել մեր քաղաքական ուժերին, քաղաքական
և հասարակական գործիչներին՝

Նրանք մեկ ուրիշ ճակատի առաջին գծում են...
Սիրելի՛

եղե՛ք ժողովրդի պես միասնական ու համախմբված,

հայրենակիցներ

Արցախում,

Հայաստանում

և

Սփյուռքում,

հետևե՛ք ժողովրդի օրինակին...

Շնորհակալ եմ ձեր յուրաքանչյուր ջանքի ու ձգտումի, ձեր

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

սրտացավության ու ջերմության, ձեր համախմբվածության ու

Արցախի վրա հարձակված թշնամուց բացի մենք ունենք ևս

կազմակերպվածության համար, ձեր օգնության համար:

մեկ թշնամի` կորոնավիրուսի համավարակը, որն ամեն օր

Օգնություն, որ ցուցաբերում եք տարբեր ձևերով ու միջոցներով:

կյանքեր է խլում:
Ցավակցում

եմ

Շարունակե՛ք Ձեր աջակցությունը՝ նյութապես ու բարոյապես,
համավարակին

զոհ

գնացած

մեր

նվիրատվությամբ

ու

բարեգործությամբ,

կապերով

ու

հայրենակիցների ընտանիքներին ու հարազատներին:

գիտելիքով, ձեր անմիջական մասնակցությամբ կամ հեռավոր

Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում նույնպես, հաղթանակը

ներկայությամբ:

կախված է մեզնից՝
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

Ողջ հայությունը, գիտակցելով պահի լրջությունը և հայրենիքի շուրջ
համախմբվելու հրատապությունը, անմիջապես լծվեց Համահայկական
հիմնադրամի աշխատանքներին, որը վերածվել է համազգային շարժման։
Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նվիրատուներին՝ Սփյուռքից
և Հայաստանից։
Նվիրատվություն անելով «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին՝
դուք աջակցում եք Հայաստանում ապաստանած արցախցի ընտանիքների,
փախստականների խնդիրների լուծմանը, ավերված դպրոցների ու տների
վերականգնմանը:
Կոչ
բոլոր

եմ

անում
հայ

Հայաստանում

գործարարներին,

և

համայն

սփյուռքում

բարերարներին,

բնակվող

միություններին,

կազմակերպություններին, անհատներին` անել առավելագույնը հանուն հայ
ժողովրդի անվտանգության։
Մեր հույսը մենք ենք և մեր իրական բարեկամները:
Միասի՛ն ենք կերտելու մեր հաղթանակը:
Աստված պահապան Արցախին, Հայաստանին և մեր ողջ ժողովրդին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/06/President-Armen-Sarkissiansmessage/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

10.11.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հայտարարությունը
Մամուլից

տեղեկացա,

որ

Ռուսաստանի

և

Ադրբեջանի

ժողովրդի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/Announcement/

ստվար

զանգվածի

անհապաղ

դադարեցնելու մասին հայտարարություն։ Մամուլից տեղեկացել

կցություններ՝ համազգային շահերի պաշտպանության մեր

եմ նաև պատերազմի դադարեցման պայմանների մասին։

օրակարգից բխող լուծումներն ամենակարճ ժամկետներում

Հանրապետության

նախագահ

այս

փաստաթղթի

եմ

մտահոգություններն,

նախագահների հետ ստորագրվել է ղարաբաղյան պատերազմը

Որպես

նախաձեռնում

խոր

քաղաքական

խորհրդա-

համաձայնեցնելու նպատակով։

վերաբերյալ ինձ հետ որևէ խորհրդակցություն կամ քննարկում,

Որպես Հանրապետության նախագահ, ազգապահպանության

ցավոք, չի եղել, որևէ բանակցության չեմ մասնակցել։

կարևորագույն

Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը համազգային
նշանակության
Արցախի,

ողջ

շահերին

և

և

կարևորության

հայ

ժողովրդի

իրավունքներին

հարց

է։

կենսական
առնչվող

Հայաստանի,
անվտանգային

ցանկացած

քայլ,

գործողություն, ցանկացած որոշման ընդունում, առավել ևս
որևէ փաստաթղթի ստորագրում պետք է լինի համապարփակ
խորհրդակցությունների և քննարկումների առարկա։
Ընդգծում

եմ,

որ

Արցախի,

հետևաբար՝

հայ

ժողովրդի

ճակատագիրը կարող է լուծվել միմիայն հաշվի առնելով մեր
համազգային շահերն ու միմիայն համազգային կոնսենսուսի
հիման վրա։
Հաշվի

առնելով

առկա

իրավիճակով

պայմանավորված՝
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այս

պահին

համազգային

միասնության

ձևավորումը համարում եմ իմ այժմեական առաքելությունը։
Հուսով եմ, որ տասնօրյա ժամկետում բոլորիս կհաջողվի
ձևավորել
կհամարեմ,

այդպիսի
որ

միասնություն,

օգտագործել

հնարավորությունները։

եմ

որի

պարագայում

հայրենիքիս

ես

ծառայելու
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Կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց
անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ.
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանի ուղերձը
Սիրելի հայրենակիցներ Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում,
Աշխարհասփյուռ հայությունը ներկայումս ապրում է մեր ազգի հազարամյա պատմության ամենաշրջադարձային
պահերից մեկը։
Այն նպատակները, որոնց ազգովի ձգտում էինք մայր հայրենիքի բաղձալի անկախացումից հետո, սասանված են։
Մենք պարտվեցինք մեզ պարտադրված պատերազմում՝ ինչպես ռազմի դաշտում, այնպես էլ դիվանագիտական և
միջազգային հանրային հարթակներում։
Կրկին ցավակցում եմ զոհվածների ընտանիքներին ու հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթում եմ շուտափույթ
ապաքինում:
Մենք զավակներն ենք Ցեղասպանությունը վերապրած և հաղթահարած ժողովրդի:
Կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ:
Սեփական ձեռքերով վառած տունը և կորցրած հայրենիքը կարելի է վերականգնել միայն մի ձևով՝ վերագտնելով մեր
հաղթանակը և կառուցելով այն պետությունը, որով բոլորս իրապես հպարտ կլինենք:
Եվ մենք դա վստահաբար կարող ենք անել՝ սթափ գնահատելով իրավիճակը, դասեր քաղելով թույլ տրված սխալներից
և համախմբված լծվելով ազգային վերածնունդին։
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Վիրավոր տնտեսությունը ծանրաբեռնված է սոցիալական

Ակնհայտ է, որ չնայած պատերազմի դադարեցմանը, Արցախի

վիթխարի խնդիրներով:

Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը և ողջ

Արցախից

Հայաստան

տեղափոխվածների

մեծ

հոսքի

արդյունքում առկա է մարդասիրական աղետ:
Չափազանց բարդ է նաև համաճարակով պայմանավորված
իրավիճակը:
Ի վերջո, խոցված է հայի ոգին՝ աշխարհի ցանկացած
անկյունում։
Մեր երկիրն այսօր այլևս այն երկիրը չէ, որն ունեինք
սեպտեմբերի 26-ին, և նույնիսկ այն չէ, ինչ ունեինք նոյեմբերի
8-ին:
ապրել սովորական կյանքով։
համահունչ, քաղաքական խորհրդակցություններ և մի քանի
տասնյակ հանդիպումներ եմ անցկացրել խորհրդարանական
արտախորհրդարանական

տարբեր

ուժերի,

կազմակերպությունների

Հեռախոսազրույցներ

եմ

ու

ունեցել

հասարակական

անհատների
Սփյուռքի

հետ:

տարբեր

կառույցների և մեր հայրենակիցների հետ:
Հանդիպման մասնակիցների բացարձակ մեծամասնությունը
համակարծիք

են

մեկ

համապատասխան
պաշտոնավարման

հարցում՝

Սահմանադրությանը

վարչապետի
դադարեցում

հրաժարական
և

արտահերթ

խորհրդարանական ընտրություններ:
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ունենալ:
Ստեղծված իրավիճակում հայ ժողովրդի համար այլընտրանք
չկա, քան լինել միասնական և համախմբված:
Այս

օրերին

քաղաքական
պետք

է

մեզանից
գործիչները

դրսևորեն

զսպվածություն՝

յուրաքանչյուրը,
և

բարձր

ջանքերը

պետական

հատկապես

պաշտոնյաները

պատասխանատվություն

կենտրոնացնելով

և

բացառապես

վրա:
Այս իրավիճակում ուզում եմ դիմել իրավապահ մարմիններին:

Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, պահի հրամայականին

կամ

որում յուրաքանչյուր սխալ կարող է աղետալի հետևանքներ

ստեղծված ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիներ փնտրելու

Մենք չենք կարող անտեսել այս իրականությունը և շարունակել

և

հայ ժողովուրդը թևակոխում են նոր փորձությունների շրջան,

Դուք այսօր շատ մեծ պատասխանատվություն ունեք՝ նախ և
առաջ մեր երկրում ապահովելու կարգուկանոն, լինել ամուր,
վճռական, բայց, միևնույն ժամանակ, յուրաքանչյուր անգամ,
յուրաքանչյուր առիթով հիշելով, որ ձեր դիմաց ձեր քույրն է
կամ եղբայրը:
Որևէ շեղում, օրենքի և օրինականության որևէ խախտում,
անընդունելի և աններելի է: Կոչ եմ անում ձեզ՝ պահպանել ու
պաշտպանել օրենքը և օրինականությունը:
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Հանդիպումների

և

խորհրդակցությունների

արդյունքում

ձևավորված իմ դիտարկումները հետևյալն են՝
Հաշվի

առնելով

ստեղծված

արժանապատվորեն

թե՛ մեր բարեկամները, և՛ թե մեր թշնամիները:

իրավիճակը

հաղթահարելու

և

այն

հրամայականը,

ականջալուր լինելով հանրային պահանջին, ակնհայտ է,
որ երկիրը ցնցումներից զերծ պահելու համար ի վերջո
անխուսափելի

են

լինելու

Ազգային

ժողովի

արտահերթ

ընտրությունները:
Այս համատեքստում, իմ կարծիքով, միակ պատասխանատու
մոտեցումը

կարող

է

լինել

կառավարության

և

իշխող

քաղաքական ուժի կողմից սեփական ներուժի օբյեկտիվ
գնահատելը և սեղմ ժամկետում ճանապարհային քարտեզ
ներկայացնելը,

որով

կնախատեսվեն

սահմանադրական

գործընթացների

ժամկետները,

արդյունքում

որոնց

Ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր Հայաստանին հետևում են բոլորը՝

համապատասխան
նախաձեռնման

հնարավոր

կդառնա

իրականացնել Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ,

Մենք ուրիշ պարտականություն չունենք, բացի մեր երկիրը
հզորացնելը:
Մենք

ուրիշ

ճանապարհ

չունենք,

բացի

ժողովրդին

համախմբելը՝ տուրք չտալով հասարակության պառակտման
վտանգ պարունակող որևէ խոսքի և քայլի:
Միայն

միասնականությամբ

մենք

կկարողանանք

պարտության բեռի տակ ճկված վիճակից ուղղել մեր մեջքը,
և թե՛ մեզ, թե՛ ապագա սերունդներին ու համաշխարհային
հանրությանը ներկայանալ որպես զավակներն այն ժողովրդի,
որին հաղթելն անհնարին է:
Վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը պատվով և հաղթական դուրս
կգա ստեղծված դժվարին իրավիճակից:
Աստված պահապան բոլորիս:

իսկ մինչ այդ կառավարումը կհանձնվի բարձր որակավորում
ունեցող Ազգային համաձայնության կառավարությանը:
Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության
ու աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող ողջ հայ ժողովրդի
համար այս դժվարին օրերին ճգնաժամը հաղթահարելուն
ուղղված

իմ

վերոնշյալ

դիտարկումները

բխում

են

բացառապես համապետական և համազգային շահերից:
Հուսով
պահի

եմ,

որ

քաղաքական

բոլոր

պատասխանատվությունը

և

ուժերը

կգիտակցեն

արժանապատվորեն

կիրականացնեն պատմական առաքելության իրենց մասը։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
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Հանրապետության նախագահ
Արմեն Սարգսյանի կոչը
Սիրելի հայրենակիցներ,
Այսօր մեր երկիրը՝ որպես պետություն, և մեր հասարակությունը, բոլորս միասին գտնվում ենք հետպատերազմյան
խորը ճգնաժամի մեջ: Սա պետք է արձանագրել առանց ձևականության, առանց ինքներս մեզ խաբելու և, միաժամանակ,
առանց հուսահատության: Պետք է ամբողջությամբ գիտակցենք և ընդունենք այդ ճգնաժամի գոյությունն ու ամեն
ինչ անենք այն հաղթահարելու համար: Միասին, ձեռք ձեռքի տված:
Անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, քաղաքական համոզմունքներից ու հայացքներից, անձնական համակրանքներից ու
հակակրանքներից, մենք պետք է մտածենք մեր պետության, երկրի ու ժողովրդի ապագայի մասին:
Մեզնից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի արտահայտելու իր կարծիքը, դժգոհությունը եւ իշխանություններից
բացատրություն պահանջելու պատերազմի հետևանքով մեզ պատճառված ահռելի մարդկային և տարածքային
կորուստների համար:
Կառավարությունը չի կարող գործել 2018թ. հանրային տրամադրությունների ոգով: Այսօրվա իրականությունը
բոլորովին այլ է:
Այս լարված ու բարդ օրերին դիմում եմ բոլորիդ՝ ձեր յուրաքանչյուր գործողություն պետք է լինի օրենքին
համապատասխան, պետք է լինի իրավաչափ:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

Դիմում եմ նաև իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին՝ կարգ ու
կանոնի պահպանումը կարևոր է: Միաժամանակ հիշեք, որ ձեր առջև,
Երևանի փողոցներում մեր հայրենակիցն է, մեզնից մեկը՝ կին, թե տղամարդ,
երիտասարդ, թե տարեց: Նրանց մեջ են նաև մարդիկ, ովքեր մի քանի օր
առաջ պաշտպանում էին հայրենիքը, մեզանից յուրաքանչյուրին, ձեզ:
Անթույլատրելի ու անընդունելի են ցանկացած բռնություն և ոչ համաչափ
ուժի ու միջոցների կիրառումը: Ձեր գործողություններում պետք է դրսևորեք
պատասխանատվություն,

մարդկային

և

մասնագիտական

բարձր

հատկանիշներ:
Այսօր

մենք

կարիք

ունենք

շրջադարձային

որոշումների:

Լուծումները

պետք է լինեն ազգային համաձայնության շրջանակում: Մենք պետք է
կարողանանք

վերականգնել

հանդուրժողականության,

փոխադարձ

հարգանքի մթնոլորտը, ի մի բերել մեր ժողովրդի բոլոր դրական ու
կենսական որակները և դրանք վերածել հավաքական ուժի, որը կլինի մեր
հետագա հաջողությունների գրավականը: Հանրապետության նախագահի
և նախագահական ինստիտուտի գործունեությունն ուղղված է հենց այդ
նպատակին:
Աստված պահապան բոլորիս:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/05/President-Armen-Sarkissian-sentmessage/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

13.12.2020թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի
հայտարարությունը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/13/President-Armen-Sarkissianmessage/

Սույն թվականի դեկտեմբերի 12-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը,

Բարձր գնահատելով ՌԴ նախագահի միջնորդությամբ նոյեմբերի

խախտելով

9-ին

նոյեմբերի

9-ին

հայտարարված

զինադադարը,

ձեռք

բերված

զինադադարը

և

դրա

պահպանումը՝

գրավել են Արցախի Հադրութի շրջանի Հին Թաղեր գյուղը և

Հանրապետության նախագահը հիշեցնում է նաև, որ ՀՀ

առաջացել դեպի նույն շրջանի Խծաբերդ գյուղի տարածք:

Գերագույն խորհրդի 1992թ. հուլիսի 8-ին ընդունած որոշմամբ

ՀՀ կառավարության համապատասխան գերատեսչությունները
մինչ այս պահը պատշաճ կերպով հստակ չեն ներկայացրել
իրավիճակը

և

հայկական

կողմի

իրականացրած

գործողությունները։
Հաշվի

առնելով

իրադրությունը՝

Հանրապետության

նախագահը դիմում է ՀՀ պաշտպանության և արտաքին
գործերի

նախարարություններին՝

անհապաղ

հանրությանը

ներկայացնել Արցախում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև
նշված բնակավայրերի պաշտպանության և զինադադարի
արդյունավետ

պահպանման

համար

հայկական

կողմի

ձեռնարկած գործողությունները։
Միաժամանակ Հանրապետության նախագահը դիմում է ՀՀ ԱԺին՝ շտապ գումարել ԱԺ արտահերթ նիստ, որը կքննի Հադրութի
շրջանում ստեղծված իրավիճակի պատճառները և լուծման
ճանապարհները։
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ՀՀ-ն

պարտավոր

է

հետևողականորեն

սատար

կանգնել

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը և նրա բնակչության
իրավունքների պաշտպանությանը:

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
ԱԺ «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության
քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի և խմբակցության
անդամ Անի Սամսոնյանի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, քաղաքական ուժերի
հետ իր նախաձեռնած քաղաքական խորհրդակցությունների շրջանակում,
հանդիպում է ունեցել ՀՀ ԱԺ «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության
ներկայացուցիչների՝ խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի և
պատգամավոր Անի Սամսոնյանի հետ:
Հանդիպմանը

մտքեր

են

փոխանակվել

մասնավորապես

Հայաստանի

վարչապետի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ստորագրած
հայտարարության,

ինչպես

նաև

երկրում

ստեղծված

իրադրության

վերաբերյալ:
Պատգամավորները

ներկայացրել

են

իրենց

գնահատականները,

տեսակետներն ու առաջարկները:
Զրուցակիցներն ընդգծել են համազգային միասնության և համերաշխության,
ինչպես նաև ներքաղաքական կայունության պահպանման առանձնակի
կարևորությունը ներկայիս իրավիճակում:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/President-Armen-Sarkissian-metwith-Ani-Samsonyan-and-Gevorg-Georgisyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

12.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է ԱԺ «Իմ
քայլը» խմբակցության ներկայացուցիչների հետ
Շարունակելով

քաղաքական

խորհրդակցությունները

խորհրդարանական

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/12/President-Armen-Sarkissian-metwith-Lilit-Makunc-and-Lena-Nazaryan/

և

արտախորհրդարանական ուժերի հետ՝ Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանն հանդիպել է Ազգային ժողովի «Իմ քայլը» պատգամավորական
խմբակցության ներկայացուցիչների՝ ԱԺ փոխնախագահ Լենա Նազարյանի, «Իմ
քայլը» խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի և ԱԺ պաշտպանության և
անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ
Քոչարյանի հետ:
Հանդիպմանը

մասնավորապես

հակամարտության

մտքեր

կարգավորման

են

փոխանակվել

վերաբերյալ

ղարաբաղյան

ստորագրված

եռակողմ

հայտարարության և, այդ համատեքստում, երկրում ստեղծված իրավիճակի
վերաբերյալ:
Զրուցակիցներն
կարևորությունը
բոլոր

ընդգծել

են

ներկայիս

ինստիտուտների

կայունության

պահպանման

իրավիճակում,

համագործակցված

ինչպես
ու

անհրաժեշտությունը:
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նաև

անխափան

առանձնակի
պետական
աշխատանքի

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

12.11.2020թ.

Տեղի է ունեցել նախագահ Արմեն Սարգսյանի և
վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը
Կայացել է Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/12/President-Armen-Sarkissian-metwith-Nikol-Pashinyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

12.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է «Հանուն
Հանրապետության» կուսակցության ղեկավար մարմնի
ներկայացուցիչ Արման Բաբաջանյանի հետ
Քաղաքական խորհրդակցությունների շրջանակում Հանրապետության նախագահ
Արմեն Սարգսյանն հանդիպել է «Հանուն Հանրապետության» կուսակցության
ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ, ԱԺ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ:
Հանդիպմանը

մասնավորապես

հակամարտության

մտքեր

կարգավորման

են

փոխանակվել

վերաբերյալ

ղարաբաղյան

ստորագրված

եռակողմ

հայտարարության և, այդ համատեքստում, երկրում ստեղծված իրավիճակի
վերաբերյալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/12/President-Armen-Sarkissian-metwith-Arman-Babajanyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

16.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է
ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցության մի խումբ
պատգամավորների
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Ազգային ժողովի
«Իմ քայլը» խմբակցության մի խումբ պատգամավորների՝ խմբակցության
ղեկավար Լիլիթ Մակունցի գլխավորությամբ:
Հանդիպմանը քննարկվել են երկրում ստեղծված ներկա իրավիճակին
վերաբերող հարցեր:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/16/President-Armen-Sarkissian-metwith-members-of-My-Step-party/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

20.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է ՀՀ
պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վաղարշակ
Հարությունյանին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է ՀՀ պաշտպանության
նորանշանակ նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին:
Նախագահ

Սարգսյանը

շնորհավորել

է

նախարար

Հարությունյանին՝

պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և հաջողություններ
մաղթել:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/20/President-Armen-Sarkissian-metwith-Vaxarshak-Harutunyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, և ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

11.12.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը
հանդիպում է ունեցել ԱԺ նախագահ Արարատ
Միրզոյանի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Ազգային ժողով,
հանդիպում ունեցել ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ:
Նախագահ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ առողջություն է մաղթել ԱԺ
նախագահին՝

կրկին

կատարվածը

և

խստորեն

անթույլատրելի

դատապարտելով
համարել

նրա

նկատմամբ

բռնության

ցանկացած

դրսևորում: Նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ հատկապես մեր
երկրի ու ժողովրդի համար այս բարդ իրավիճակում գերիշխող պետք է
լինեն բարձր պատասխանատվությունն ու զսպվածությունը, բացառվեն
անհանդուրժողականության և բռնության կոչերն ու գործողությունները:
Հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանն ու ԱԺ նախագահը մտքեր են
փոխանակել

երկրում

ստեղծված

ներկա

իրավիճակի

հանգուցալուծման հնարավոր ճանապարհների մասին:
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շուրջ,

խոսել

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/11/President-Armen-Sarkissian-metwith-Ararat-Mirzoyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, և ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

16.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է ԱԺ
«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար
Էդմոն Մարուքյանի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել Ազգային
ժողովի «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանի
հետ: Քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/16/President-Armen-Sarkissian-metwith-Edmon-Marukyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

18.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
ԱԺ «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության
ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել
Ազգային ժողովի «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Գագիկ
Ծառուկյանի հետ: Քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/18/President-Armen-Sarkissian-metwith-Gagik-Tsarukyan/

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ, ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

24.12.2020թ.

Տեղի է ունեցել նախագահ Արմեն Սարգսյանի և
վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը

Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

հանդիպում

է

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/24/President-Armen-Sarkissian-metwith-Nikol-Pashinyan/

ունեցել

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ:
Զրուցակիցները քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակին, առաջացած
մարտահրավերների

հաղթահարմանը,

Հայաստանի

սահմանամերձ

համայնքների անվտանգությանն ու պաշտպանությանը, Արցախում բնականոն
կյանքի

վերականգնմանն

ու

ՀՀ

կառավարության

աջակցության միջոցառումներին վերաբերող հարցեր:
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կողմից

ցուցաբերվող

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

27.09.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության
խորհրդի արտահերթ նիստին
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն մասնակցել է Հայաստանի
Հանրապետության

անվտանգության

խորհրդի

արտահերթ

նիստին,

որի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ղարաբաղա-ադրբեջանական
սահմանագոտում

հակառակորդի

կողմից

սանձազերծված

ռազմական

լայնամասշտաբ գործողություններին հակազդելուն, Զինված ուժերի կողմից
դրանց արժանի հակահարված տալուն և հետագա քայլերին վերաբերող
հարցերի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

259

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/09/27/President-Armen-Sarkissian/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

28.09.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է
Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/09/28/President-Armen-Sarkissian/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն մասնակցել է Անվտանգության
խորհրդի արտահերթ նիստին, որի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել
ղարաբաղա-ադրբեջանական

սահմանագոտում

օպերատիվ

վիճակին

և

հայկական Զինված ուժերի կողմից հակառակորդին համաչափ հակահարված
հասցնելուն միտված գործողություններին:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

30.09.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է
Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին

Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

մասնակցել

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/09/30/President-Armen-Sarkissian/

է

Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին, որի ընթացքում քննարկվել
են ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմանագոտում օպերատիվ վիճակը և
հայկական զինված ուժերի հետագա քայլերը:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

14.10.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է
Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին

Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը

մասնակցվել

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/14/President-Armen-Sarkissian/

է

Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին, որի ընթացքում քննարկվել
են

ադրբեջանաթուրքական

ահաբեկչական

ագրեսիային

ուղղությամբ գործողություններն ու հետագա քայլերը:
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դիմագրավելու

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

19.10.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է
Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին

Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

մասնակցել

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/19/President-Armen-Sarkissian/

է

Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին:
Նիստին մասնակցել են նաև Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը, Ազգային ժողովի «Իմ քայլը» և «Լուսավոր Հայաստան»
խմբակցությունների ղեկավարները, ԱԺ արտաքին հարաբերությունների,
ԱԺ

պաշտպանության

հանձնաժողովների

և

անվտանգության

նախագահները,

հարցերի

«Բարգավաճ

մշտական
Հայաստան»

խմբակցության ներկայացուցիչը:
Նիստն սկսվել է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
աղոթքով:
Անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվել են ադրբեջանաթուրքական
ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու
հակառակորդին հակազդելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերը:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

04.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
սփյուռքահայ և օտարերկրացի գործիչների ու
լրագրողների հետ
Հանրապետության
հանդիպում

է

նախագահ

ունեցել

մի

Արմեն

շարք

Սարգսյանը

երկրներից

ժամանած

սփյուռքահայ և օտարերկրացի քաղաքական-հասարակական
գործիչների, միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների
ներկայացուցիչների
Հայկական

հետ:

Նրանք

բարեգործական

Հայաստանում

ընդհանուր

միության

են

(ՀԲԸՄ)

նախաձեռնությամբ և այցելելու են նաև Արցախ:
Հանդիպմանը
ուղղվել

նախագահին

Թուրքիայի

հարցեր

Ադրբեջանի

են

կողմից

Արցախի նկատմամբ սանձազերծված ռազմական ագրեսիայի,
հակամարտության

կարգավորման

հարցում

միջազգային

հանրության դերի, սփյուռքի աջակցության մասին:
Նախագահն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի պնդումները, թե իբր
իրենք ազատագրում են իրենց տարածքները, իրականում
միջազգայնորեն

ընդունված

այլ

ձևակերպում

ունի

և

կոչվում է «էթնիկ զտում», քանի որ նրանք ձգտում են
վերցնել տարածքը՝ ոչնչացնելով հազարամյակներով այնտեղ
բնակվող

էթնիկ

հայերին.

«Նրանք

հիմա

ոչնչացնում
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https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/04/President-Armen-Sarkissian-metwith-journalists-from-the-Diaspora/

դպրոցներ, հիվանդանոցներ, անմարդկային արարքներ են
իրականացնում՝

ոչնչացնելով

նաև

մարդկային

կյանքեր՝

տարեցների, երեխաների, երիտասարդների»:
Անդրադառնալով Թուրքիայի ներգրավվածությանը՝ նախագահ
Սարգսյանը նշել է, որ Թուրքիան լիակատար ռազմաքաղաքական
աջակցություն

է

ցուցաբերում

Ադրբեջանին՝

դա

պատճառաբանելով մի շարք, այդ թվում՝ էթնիկ եղբայրության,

մասնավորապես

աջակցությամբ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

են

միջազգային

ենթակառուցվածքների

պաշտպանության

գործոններով:
Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է պատերազմի դադարեցման
անհրաժեշտությունը:
Հանրապետության նախագահը շնորհակալություն է հայտնել
բոլորին, ովքեր Սփյուռքում ջանքեր են ներդրել Հայաստանին,
Արցախին աջակցելու համար:

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը
շարունակում է խորհրդակցությունները

Հանրապետության

նախագահ

խորհրդակցությունները

Արմեն

Սարգսյանը

հասարակական-քաղաքական

շարունակում
տարբեր

է

ուժերի,

մտավորականության ներկայացուցիչների հետ:
Հանրապետության
իրավունքների

նախագահն
առաջին

կամայականության»

ՀԿ

հանդիպում

պաշտպան,
տնօրեն

Լարիսա

է

ունեցել

«Ընդդեմ

ՀՀ

մարդու

իրավական

Ալավերդյանի,

նախկին

փոխարտգործնախարար, դեսպան Արման Նավասարդյանի և Հայաստանի
դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ:
Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման
ներկա փուլի և վերջին զարգացումների շուրջ:
Զրուցակիցներըը մտահոգություն են հայտնել ստորագրված փաստաթղթի,
երկրում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ, խոսել միասնական և
համախմբված լինելու անհրաժեշտության մասին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/President-Armen-Sarkissian-metwith-Larisa-Alavedyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը քաղաքական
խորհրդակցություններ է նախաձեռնել
խորհրդարանական և արտախորհրդարանական
ուժերի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/President-Armen-Sarkissian-metwith-Armen-Rustamyan/

Քաղաքական ուժերի հետ իր նախաձեռնած քաղաքական խորհրդակցությունների շրջանակում Հանրապետության
նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպել է ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ Արմեն Ռուստամյանի և ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն
մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանի հետ:
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել երկրում ստեղծված ներկա իրավիճակին, մասնավորապես՝ ղարաբաղյան
հակամարտության

կարգավորման

վերաբերյալ

Հայաստանի

վարչապետի,

Ռուսաստանի

և

Ադրբեջանի

նախագահների ստորագրած հայտարարությանն ու դրա դրույթներին:
Հիմնական

պատասխանատու

համարելով

գործող

իշխանություններին՝

ՀՅԴ

ներկայացուցիչներն

իրենց

անհանգստությունն ու մտահոգությունն են արտահայտել առկա ռիսկերի վերաբերյալ, ներկայացրել ստեղծված
իրավիճակի հաղթահարման իրենց տեսլականը:
Ընդգծվել է, որ ղարաբաղյան հակամարտության՝ որպես համազգային նշանակության հարցի կարգավորման շուրջ
պետք է լինի համազգային կոնսենսուս։
Նախագահ Սարգսյանը ընդգծել է երկրի կայունության պահպանման, հասարակական համերաշխության և
միասնականության կարևորությունը:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել
է «Ժառանգություն» կուսակցության
ղեկավարներին
Հասարակական-քաղաքական

ուժերի

հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/President-Armen-Sarkissian-metwith-Narine-Dilabyan-and-Andranik-Grigoryan/

խորհրդակցությունների

շրջանակում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել
է

«Ժառանգություն»

Դիլբարյանին

և

կուսակցության

կուսակցության

վարչության
վարչության

նախագահ
անդամ

Նարինե

Անդրանիկ

Գրիգորյանին:
Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել ներկա իրավիճակի, ղարաբաղյան
հակամարտության
մասնավորապես

կարգավորման
անդրադառնալով

վերջին

զարգացումների

Ռուսաստանի

և

շուրջ՝

Ադրբեջանի

նախագահների հետ Հայաստանի վարչապետի ստորագրած եռակողմ
փաստաղթղթին:
Մտահոգություն է հայտնվել ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ՝ այդ
համատեքստում ընդգծելով միասնության և համերաշխության, ինչպես նաև
ներքաղաքական կայունության պահպանման կարևորությունը:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամների և ՀՀԿ
երիտասարդական կազմակերպության ղեկավարի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/President-Armen-Sarkissian-metwith-Vahram-Baghdasaryan/

Քաղաքական ուժերի հետ իր նախաձեռնած քաղաքական խորհրդակցությունների շրջանակում նախագահ Արմեն
Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամներ
Վահրամ Բաղդասարյանի, Էդուարդ Շարմազանովի և ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար Հայկ
Մամիջանյանի հետ:
Հանդիպմանը մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում
կրակի և բոլոր ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի,
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ստորագրած հայտարարությանն ու դրա դրույթներին:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ համազգային նշանակություն ունեցող ցանկացած հարցի լուծման
պարագայում, ինչպիսին նաև ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է, կարևոր է համազգային
կոնսենսուսը:
ՀՀԿ ներկայացուցիչները ներկայացրել են իրենց տեսակետները հիշյալ հայտարարության տեքստի և դրա հետագա
գործողության, առկա ռիսկերի վերաբերյալ, ինչպես նաև մտահոգություն հայտնել երկրում ստեղծված իրավիճակի
շուրջ՝ հանդես գալով նաև որոշակի առաջարկներով:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.11.2020թ.

Քաղաքական խորհրդակցությունների
շրջանակում նախագահ Արմեն Սարգսյանը
հանդիպել է «Հայրենիք» կուսակցության
նախագահ Արթուր Վանեցյանի հետ
Խորհրդարանական
նախաձեռնած

և

արտախորհրդարանական

քաղաքական

ուժերի

խորհրդակցությունների

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/10/President-Armen-Sarkissian-metwith-Artur-Vanecyan/

հետ

իր

շրջանակում

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է «Հայրենիք»
կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանի հետ:
Զրուցակիցները

մասնավորապես

հակամարտության

շուրջ

անդրադարձել

վերջին

են

զարգացումներին,

ղարաբաղյան
մասնավորապես

Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների
ստորագրած՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի և
բոլոր ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման վերաբերյալ
հայտարարությանը և դրան հետևած իրադարձություններին:
Նախագահ Սարգսյանը կարևորել է հասարակական համերաշխության
և ազգային համաձայնության մթնոլորտի առկայությունը համազգային
նշանակության հարցերի լուծման գործընթացներում:
«Հայրենիք»

կուսակցության

ղեկավարը

ներկայացրել

է

իր

գնահատականները և դիտարկումները, նշելով, որ կուսակցությունն ունի
ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու իր տեսլականը:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

11.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ:
Հանրապետության նախագահը և Վեհափառ Հայրապետը խոսել են երկրում
ստեղծված իրավիճակի և դրա հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ:
Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաև ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորմանը վերաբերող վերջին եռակողմ հայտարարությանը: Նշվել է, որ այն
լուրջ անհանգստություն է առաջ բերել մեր ժողովրդի մեջ: Այս համատեքստում
կարևորվել է կայունության պահպանումը երկրում:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/11/President-Armen-Sarkissian-metwith-His-Holiness-Garegin-II/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

11.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է
ունեցել «Հանրապետություն» կուսակցության
նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
«Հանրապետություն» կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ:
Հանդիպմանն

անդրադարձ

է

եղել

ղարաբաղյան

հակամարտության

վերաբերյալ ստորագրված փաստաթղթին և դրա դրույթներին, ինչպես նաև
երկրում ստեղծված իրավիճակին:
Արամ

Սարգսյանը

ներկայացրել

է

իր

ղեկավարած

կուսակցության

մոտեցումները վերոհիշյալ փաստաթղթի և առկա իրավիճակի վերաբերյալ:
Զրուցակիցներն ընդգծել են այս փուլում երկրի կայունության պահպանման,
համազգային միասնականության կարևորությունը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/11/President-Armen-Sarkissian-metwith-Aram-Sargsyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

11.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է
քաղաքական խորհրդակցությունները

Շարունակելով

քաղաքական

խորհրդակցությունները

խորհրդարանական

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/11/President-Armen-Sarkissian-metwith-Artur-Ggazinyan/

և

արտախորհրդարանական ուժերի հետ Հանրապետության նախագահը ընդունել է
«Մեկ Հայաստան» կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանին և քաղխորհրդի
անդամ Վլադիմիր Մարտիրոսյանին:
Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել երկրում ստեղծված ներկա իրավիճակի
շուրջ, անդրադարձ է եղել ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման
վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների
ստորագրած փաստաթղթին:
«Մեկ Հայաստան» կուսակցության ներկայացուցիչները անհանգստություն ու
մտահոգություն են արտահայտել իրավիճակի վերաբերյալ, ներկայացրել իրենց
տեսակետներն ու մոտեցումները:
Հանդիպմանը ընդգծվել է երկրի ներքաղաքական կայունության պահպանման,
հասարակական համերաշխության և միասնականության կարևորությունը:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

12.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել
է «Ազգային օրակարգ» կուսակցության
ներկայացուցիչներին
Հանրապետության
քաղաքական

նախագահ

Արմեն

խորհրդակցությունների

Սարգսյանը,
շրջանակում,

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/12/President-Armen-Sarkissian-metwith-Ara-Hakobyan/

շարունակվող
հանդիպում

է

ունեցել «Ազգային օրակարգ» կուսակցության ներկայացուցիչների հետ՝
կուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանի գլխավորությամբ:
Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել մասնավորապես ղարաբաղյան
հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ստորագրված եռակողմ
հայտարարության, երկրում ստեղծված ներկա իրավիճակի շուրջ:
«Ազգային

օրակարգ»

մտահոգությունն

են

կուսակցության
հայտնել

ներկայացուցիչներն

փաստաթղթի

և

դրա

իրենց

պայմանների

առնչությամբ՝ ներկայացնելով իրենց տեսակետները, դիրքորոշումը և
առաջարկությունները:
Հանդիպմանն

ընդգծվել

է

երկրում

կայունության

համազգային համերաշխության կարևորությունը:
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պահպանման

և

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

13.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն
հանդիպում է ունեցել Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի հետ
Հանրապետության նախագահը և Վեհափառ Հայրապետը հանդես են եկել կոչով՝
հաջորդ կիրակին՝ նոյեմբերի 22-ը, հայտարարել արցախյան ազատամարտում
Հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հերոսների հիշատակի օր և
աշխարհի բոլոր հայկական եկեղեցիներում կատարել հիշատակի արարողություն:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

13.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է
խորհրդակցությունները քաղաքական ուժերի հետ

Նախագահն

Սարգսյանն

դեմոկրատական

կուսակցության

կառուցողական»
և

հանդիպումներ
նախագահ

կուսակցության

«Քաղաքացու

որոշում»

է

ունեցել

Արամ

ղեկավար

Հայաստանի

Սարգսյանի,

Անդրեաս

սոցիալ-դեմոկրատական

«Հայ

Ղուկասյանի

կուսակցության

ներկայացուցիչներ Սուրեն Սահակյանի ու Գոռ Հակոբյանի հետ:
Հանդիպումների

ընթացքում

մտքեր

են

փոխանակվել

երկրում

ստեղծված ներկա իրավիճակի շուրջ, անդրադարձ է եղել ղարաբաղյան
հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի, Ռուսաստանի
և Ադրբեջանի միջև ստորագրված փաստաթղթին:
Կուսակցությունների
մոտեցումներն

են

ներկայացուցիչներն
արտահայտել

իրենց

իրավիճակի

տեսակետներն

վերաբերյալ:

ու

Նախագահ

Սարգսյանը կարևորել է ազգային համախմբվածությունը և կայունության
պահպանումը երկրում:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

13.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է մշակույթի
և մարզական ոլորտի, ինչպես նաև հասարակական
կազմակերպությունների մի խումբ ներկայացուցիչների
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
մշակույթի և մարզական ոլորտի, ինչպես նաև՝ հասարակական
կազմակերպությունների մի խումբ ներկայացուցիչների հետ:
Հանդիպմանը երկուստեք կարևորվել են երկրի կայունությունն
ու

հանդուրժողականության

մթնոլորտը,

առանց

որոնց

հնարավոր չէ լուծել ծառացած խնդիրներն ու դուրս գալ
ստեղծված իրավիճակից:
Նախագահը նշել է, որ 1994 թվականից հետո, երբ մենք իրապես
հաղթանակ ունեինք, հիմա դժվարությունը կրկնակի է:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ եթե կան խնդիրներ,
պահանջներ հասարակության փոքր կամ ստվար մասից, ապա
մենք քաղաքակիրթ ժողովրդի նման պետք է բոլոր հարցերը
քննարկենք և լուծենք:
Նախագահի խոսքով՝ ուժեղ դառնալու համար ռազմական
առումով ճանապարհը ժամանակակից բանակ ունենալն է:
Նախագահը

շնորհակալություն

է

հայտնել

նաև

բուժաշխատողներին՝ նշելով, որ այս օրերին մեր բժշկական
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համակարգը իսկապես հերոսական աշխատանք է կատարում:
Նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը

խաղաղություն

է

մաղթել

ժողովրդին և բոլոր ընտանիքներին: «Մենք մեծաթիվ վերքեր
ունենք, որ պետք է դարմանենք»-ասել է նա:

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

14.11.2020թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը
հանդիպում է ունեցել տեխնոլոգիական ոլորտի մի
շարք ընկերությունների ղեկավարների հետ
Իր նախաձեռնած խորհրդակցությունների շրջանակում, որոնք միտված
են հասարակության ներկայացուցիչների կարծիքներին և տեսակետներին
տեղեկանալուն,

Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը

հանդիպում է ունեցել տեխնոլոգիական ոլորտի մի շարք ընկերությունների
ղեկավարների հետ:
Հանդիպման մասնակիցները նախագահ Սարգսյանին հարցեր են ուղղել
մասնավորապես

երկրում

ստեղծված

իրավիճակի,

Արցախի

հետագա

ճակատագրի, ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ
ստորագրված եռակողմ փաստաթղթի մասին:
Նախագահն անթույլատրելի է համարել որևէ բախում, որևէ բռնություն:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

16.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է
հադրութցիների խմբին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/16/President-Armen-Sarkissian-had-ameeting/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Արցախի նկատմամբ ադրբեջանաթուրքական ռազմական ագրեսիայի
հետևանքով իրենց օջախներից զրկված և ներկայումս Հայաստանում ապաստան գտած մի խումբ հադրութցիների:
Նախագահի նստավայրում հյուրընկալված հադրութցիները հայտնել են, որ տեղի ունեցածի վերաբերյալ իրենց մտահոգություններով
ու անհամաձայնություններով այս օրերին դիմել են միջազգային կառույցներին ու դեսպանատներին: Նրանք տեղեկացրել են, որ
իրենց պահանջներն ամփոփել են 4 հիմնական կետերով. քննության առնել Հադրութի դեօկուպացիայի հարցը, գործադրել բոլոր
ջանքերը, որպեսզի Հադրութի խնդիրը և մնացած հարակից բոլոր խնդիրները ներառվեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցային օրակարգ,
իրավական հարթություն տեղափոխել Հադրութից տեղահանվածների խնդիրը, Հադրութի պատմամշակութային հուշարձանները
պահպանելու հարցը:
Նշելով, որ զինադադարի վերաբերյալ փաստաթղթի հետ որևէ կապ չի ունեցել՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է. «Ինձ համար դա
ցավալի է, քանի որ այսքան տարվա իմ դիվանագիտական ու բանակցային փորձը չօգտագործվեց»:
Նշելով, որ այսօր կան հսկայական հումանիտար խնդիրներ՝ նախագահը կարևորել է տարբեր ծրագրերի միջոցով դրանց լուծումը:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

23.11.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է
ունեցել հասարակայնության ներկայացուցիչների
հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/23/President-Armen-Sarkissian-had-ameeting/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել հասարակայնության ներկայացուցիչների,
այդ թվում՝ քաղաքագետների, վերլուծաբանների, լրագրողների, հասարակական, մշակութային գործիչների հետ:
Ավելի քան երկու ժամ տևած զրուցի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը և հանդիպման մասնակիցները
մտքեր

են

փոխանակել

երկրում

ստեղծված

իրավիճակի,

ծառացած

բազմաթիվ

դժվարությունների՝

տնտեսական, ներքաղաքական, բարոյահոգեբանական, կորոնավիրուսային, առկա ճգնաժամը հաղթահարելու
հնարավորությունների մասին: Ընդգծվել է երկրում կայունության պահպանման կարևորությունը, պետական
ինստիտուտների,

կառույցների

համակարգային

կայացվածության

անհրաժեշտությունը:

Անդրադարձ

է

կատարվել հատկապես սոցիալական ցանցերում տիրող անհանդուրժողականությանը և կեղծ լուրերի ու կեղծ
օգտատերերի վտանգավոր առատությանը, ժողովրդին պառակտելու, հասարակության բևեռացվածության
անթույլատրելիությանը:
Հանդիպման մասնակիցները բազմաթիվ հարցեր են ուղղել Հանրապետության նախագահին, ինչպես նաև
արտահայտել իրենց տեսակետները երկրում ստեղծված իրավիճակի և դրանից դուրս գալու ելքերի վերաբերյալ։
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

03.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Մարդու
իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/03/President-Armen-Sarkissian-metwith--Arman-Tatoyan/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին:
Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ ռազմագերիների ու պատանդ վերցված
քաղաքացիական անձանց ճակատագրին և նրանց վերադարձի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին:
Մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղեկացրել է իր գրասենյակի կողմից իրականացվող գործողությունների, ինչպես
միջազգային գործընկերների հետ ունեցած քննարկումների մասին:
Նախագահը նշել է, որ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների, հատկապես պատկան մարմինների առաջնային
պատասխանատվությունն

ու

պարտականությունն

է

ձեռնարկել

բոլոր

միջոցները,

գործի

դնել

բոլոր

կապերը՝

բռնի

անազատության մեջ գտնվող, թշնամու կողմից վայրագությունների ենթարկվող և անմարդկային վերաբերմունքի արժանացող
մեր հայրենակիցներին անհապաղ հայրենիք վերադարձնելու, ինչպես նաև անհայտ կորածների ճակատագիրը պարզելու համար:
Նախագահն ասել է, որ կրակի դադարեցման եռակողմ հայտարարությունից հետո միջազգային գործընկերների առջև բազմիցս
բարձրացրել է հումանիտար իրավունքի անվերապահ պահպանման, ռազմագերիների անհապաղ վերադարձման խնդիրը: Նա
ընդգծել է, որ շարունակելու է այդ ուղղությամբ ջանքեր գործադրել և օգտագործել իր բոլոր հնարավորություները:
Արման Թաթոյանը նշել է, որ կոչով դիմել է նաև միջազգային հանրությանը, և հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանության
մանդատ ունեցող կառույցներին՝ հրատապ քայլերով աջակցելու խնդրի լուծմանը:
Հանդիպմանը հույս է հայտնվել, որ հայ ռազմագերիների ու պատանդ վերցված քաղաքացիական անձանց հարցը հնարավորինս
արագ կլուծվի, և նրանք կվերադառնան հայրենիք:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

14.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել
է իրավաբանական հանրության մի խումբ
ներկայացուցիչների հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/14/President-Armen-Sarkissian-metwith-Arman-Tatoyan/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի, Մարդու իրավունքների
եվրոպական

դատարանում

Հայաստանի

ներկայացուցիչ

Եղիշե

Կիրակոսյանի, փաստաբաններ Սիրանուշ Սահակյանի, Արտակ Զեյնալյանի
և Արա Ղազարյանի հետ:
Հանդիպման մասնակիցները ներկայացրել են պատերազմի ընթացքում և
հետպատերազմյան ժամանակահատվածում կատարված և նախատեսվող
միջազգային իրավական պաշտպանության միջոցառումները:
Հանրապետության նախագահն ընդգծել է միջազգային իրավունքով և
գործիքակազմով ընձեռվող բոլոր հնարավորություններն արդյունավետ
օգտագործելու

կարևորությունը

պաշտպանության
կենտրոնացնելու,

ոլորտի

և

միջազգային

մասնագետների

համակարգված

ու

ամբողջ

փոխհամաձայնեցված

անհրաժեշտությունը:
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իրավական
ներուժը
գործելու

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է
«Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի
ներկայացուցիչներին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/10/President-Armen-Sarkissian-metwith-Tatul-Manaseryan/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է «Այլընտրանք»
հետազոտական

կենտրոնի

թիմին՝

կենտրոնի

ղեկավար,

տնտեսական

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի գլխավորությամբ:
Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել երկրում ստեղծված իրավիճակի և
մարտահրավերների շուրջ, անդրադարձ է եղել իրավիճակից դուրս գալու ելքերին
և լուծումներին:
Խոսելով առկա ճգնաժամային իրավիճակի և պատերազմի ընթացքում մեր կրած
ցավալի կորուստների մասին՝ նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է, որ որպես
ժողովուրդ և պետություն մենք այլ ընտրություն չունենք, քան միասնական
ուժերով, ձեռք ձեռքի տված ոտքի կանգնելը: Նա արձանագրել է, որ առաջ
շարժվելու համար նախ պետք է սթափ ու ճշգրիտ գնահատել իրավիճակն ու մեր
հնարավորությունները, պետք է գիտակցել, որ մենք մի շարք ճգնաժամերի ենք
առերեսվել, պետք է ընդունել իրողությունն ու մտածել դուրս գալու արդյունավետ
ճանապարհների մասին:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

15.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է ՀՅԴ
ղեկավարության հետ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ ՏերԽաչատուրյանի և ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ
Իշխան Սաղաթելյանի հետ: Քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/15/President-Armen-Sarkissian-metwith-Ishxan-Saghatelian/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

10.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի
հետ
Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը

հանդիպում

է

ունեցել

Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ:
Քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/10/President-Armen-Sarkissian-metwith-Robert-Qocharyan/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

12.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում
է ունեցել ՀՀ նախկին վարչապետ Վազգեն
Մանուկյանի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/12/President-Armen-Sarkissian-metwith-Vazgen-Manukyan/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
խորհրդարանական
կազմված

և

շարժման`

արտախորհրդարանական
վարչապետի

միասնական

կուսակցություններից
թեկնածու

Մանուկյանի հետ: Քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

285

Վազգեն

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

07.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սագսյանը հյուրընկալել է
ֆրանսիացի բժիշկների խմբին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/07/President-Armen-Sarkissian-metwith-doctors/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել

նորագույն

է մարդասիրական առաքելությամբ Հայաստանում գտնվող

նրանց

ֆրանսիացի

օգնության կարիք ունեցող զինծառայողների պրոթեզավորման

բժիշկների

խմբին։

Նրանք

մեր

երկրում

տեխնոլոգիաներ,

հետ՝

տեղում

համագործակցված

իրականացնելու

համապատասխան

օգնություն են ցուցաբերում պատերազմի ընթացքում տուժած

գործընթացը:

զինվորականներին ու քաղաքացիական անձանց:

պատրաստ է ըստ ամենայնի աջակցել նման կենտրոններին՝

Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել բժիշկներին՝
այս բարդ ու ծանր շրջանում մեր ժողովրդի կողքին գտնվելու ու
վիրավորներին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար:
Հանդիպմանն

անդրադարձ

է

կատարվել

պատերազմում

վիրավորված և հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների
բուժման,
վերջույթների

նրանց

առողջության

պրոթեզավորման

հետ

վերականգնման,
կապված

հարցերի:

Նախագահ Սարգսյանը հատկապես բարձր է գնահատել այս
ուղղությամբ գործունեություն ծավալող բոլոր կենտրոնների
աշխատանքը՝

նշելով,

որ

այս

տարիների

ընթացքում

և

հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո նրանք հսկայական
աշխատանք են կատարել և այսօր էլ մեծ աշխատանք ունեն
անելու: Նախագահի խոսքով՝ հաշվի առնելով վիրավորների
և

բուժօգնության

կարիք

ունեցողների

մեծ

թիվը՝

այսօր

անհրաժեշտ է աջակցել նման կենտրոններին, Հայաստան բերել
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Հանրապետության

աշխատել

համագործակցության
երկրների

նմանատիպ

նախագահը

հնարավորություն
կենտրոնների

ու

նշել

ստեղծել

է,

որ

տարբեր

մասնագետների,

այդ թվում՝ Ֆրանսիայի մասնագետների հետ, ինչպես նաև,
անհրաժեշտության դեպքում, հեռանկարում համապատասխան
պարագաների

արտադրությունը

տեղում

կազմակերպելու

հնարավորություն ունենալ:
Ֆրանսիացի բժիշկները պատմել են այս օրերին հայաստանցի
գործընկերների

հետ

իրականացրած

աշխատանքների

մասին՝ ընդգծելով, որ իրենց այցերը պարբերական են լինելու,
քննարկվում է նաև որոշ զինվորների հետագա բուժումը
Ֆրանսիայում կազմակերպելու հարցը: Նրանք առանձնահատուկ
ընդգծել են, որ տպավորված են հայ բժիշկների աշխատանքով
ու մասնագիտական բարձր որակով: «Հայ բժիշկները, ինչպես և
հայ զինվորները, իսկական հերոսներ են»,- նշել են նրանք:

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

12.11.2021թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է
բարոնուհի Քերոլայն Քոքսին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/12/President-Armen-Sarkissian-had-ameeting/

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հյուրընկալել է Մեծ Բրիտանիայի և
Հյուսիսային

Իռլանդիայի

Միացյալ

Թագավորության

լորդերի

պալատի

անդամ, բարոնուհի Քերոլայն Քոքսին:
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել բարոնուհուն՝ այս
դժվարին օրերին ևս Հայաստանի և Արցախի, հայ ժողովրդի կողքին գտնվելու
համար:
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված
ադրբեջանաթուրքական

ագրեսիային,

ղարաբաղյան

Արցախում ներկայումս ստեղծված իրավիճակին:
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հիմնախնդրին

և

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

16.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
«Հայկական Փի Ար ասոցիացիա»-ի գործադիր կազմի
ներկայացուցիչների հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հյուրընկալել է «Հայկական Փի
Ար ասոցիացիա» գիտատեղեկատվական հասարակական կազմակերպության
գործադիր

կազմի

ներկայացուցիչներին՝

ասոցիացիայի

նախագահ

Աստղիկ

Ավետիսյանի գլխավորությամբ:
Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել երկրում ստեղծված իրավիճակին:
Նախագահ

Արմեն

պետականության

Սարգսյանն
շուրջ

ընդգծել

համախմբվելու

է

դժվարին
ու

ժամանակներում

միասնաբար

գործելու

անհրաժեշտությունը: Նա նշել է, որ առանց այսօրվա խնդիրների մասին
բարձրաձայնելու և դրանց հստակ լուծումներն ուրվագծելու անհնար է մտածել ու
խոսել ապագայի մասին:
Հանդիպման մասնակիցները բարձրաձայնել են իրենց մտահոգող հարցերն ու
խնդիրները: Հասարակության բևեռացվածությունից խուսափելու, գոյություն
ունեցող խնդիրները ճիշտ թիրախավորելու և հաղորդակցման ճգնաժամերից
խուսափելու նպատակով կարևորվել է ճիշտ աշխատանքը հանրային կապերի
ոլորտում։
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/16/President-Armen-Sarkissian-metwith-members-of-PR-accociates/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

16.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
գիտության, կրթության, մշակույթի ոլորտները
ներկայացնող մի խումբ մտավորականների հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեկտեմբերի

Հանդիպման

15-ի երեկոյան հանդիպել է գիտության, կրթության, մշակույթի

կարծիքներն ու տեսակետները երկրում ստեղծված իրավիճակի

ոլորտները ներկայացնող մի խումբ մտավորականների՝ ԳԱԱ

վերաբերյալ, անդրադարձել այն հանգուցալուծելու ուղիներին:

պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանի, ԳԱԱ
Մ․ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն
Վարդան Դևրիկյանի, ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Գևորգ Պողոսյանի, ԵՊՀ
արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի,
«Հայկական հանրագիտարան» հրատարակչություն ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն և գլխավոր խմբագիր Հովհաննես Այվազյանի, Ե.
Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի
տնօրեն Կարո Վարդանյանի, Հայաստանի ազգային գրադարանի
տնօրեն

Աննա

Չուլյանի,

«Հովեր»

պետական

կամերային

երգչախմբի հիմնադիր և ղեկավար, Երևանի Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սոնա Հովհաննիսյանի,
Գ․ Գյուրջիևի անվան ժողովրդական նվագարանների անսամբլի
ղեկավար

Լևոն

Էսկենյանի,

պատմաբան,

արխիվագետ

Ամատունի Վիրաբյանի հետ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

289

մասնակիցները

ներկայացրել

են

իրենց

Խոսելով պատերազմի ընթացքում կրած ցավալի կորուստների,
վստահության պակասի և առկա ճգնաժամային իրավիճակի
մասին՝ մտավորականները նշել են, որ, որպես ժողովուրդ
ու պետություն, այլ ընտրություն չունենք, քան իրավիճակից
միասնական ուժերով դուրս գալը: Առաջ շարժվելու համար
նախ անհրաժեշտ է սթափ ու ճշգրիտ վերլուծել ու գնահատել
իրավիճակը,

գույքագրել

մարտահրավերները,

ընդունել

առկա իրողություններն ու մտածել իրավիճակից դուրս գալու
արդյունավետ ճանապարհների մասին:

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Նախագահ Սարգսյանն առանձնահատուկ ընդգծել է համակարգային լուծումների
կարևորությունը՝ մասնավորապես նշելով. «Մենք պետք է հրաժարվենք ցանկալին
որպես իրականություն մատուցելուց, հրաժարվենք ստից ու կեղծիքից, նայենք
ճշմարտությանը, դասեր քաղենք այսօրվա սխալներից ու արդյունավետ քայլերով
շարժվենք առաջ»: Նախագահը նշել է, որ պետք է ունենանք զարգացման
տեսլական, ռազմավարություն, ծրագիր բոլոր ոլորտների համար. «Մենք երկար
ճանապարհ ունենք անցնելու և պետք է ամենօրյա հետևողական աշխատանքով,
կարգապահությամբ կառուցենք մեր պետական ինստիտուտներն, ամրացնենք
մեր պետականությունը»:
Հանդիպման մասնակիցները նշել են, որ ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման
գործում

կարևոր

և

վճռական

է

նախագահական

Հանրապետության նախագահի դերը:
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ինստիտուտի

և

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/16/President-Armen-Sarkissianhad-a-meeting/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

24.12.2020թ.

Նախագահ Սարգսյանն ընդունել է «Ստարտափ
Արմենիա» հիմնադրամի թիմին

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել
«Ստարտափ Արմենիա» հիմնադրամի թիմի հետ:
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել երկրում ստեղծված իրավիճակին, ինչպես
նաև դրա ազդեցությանը տնտեսության տարբեր ոլորտների ու ճյուղերի,
այդ

թվում՝

ստարտափ

էկոհամակարգի

զարգացման

հեռանկարների

վրա: Հիմնադրամի ներկայացուցիչները նախագահին տեղեկություններ են
ներկայացրել իրենց ծրագրերի ու անելիքների մասին:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/24/President-Armen-Sarkissian-had-ameeting-/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

24.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոտ քննարկվել
են միջազգային ատյաններում Հայաստանի և ՀՀ
քաղաքացիների շահերի ներկայացմանն առնչվող
հարցեր
Շարունակելով

քննարկումները

միջազգային

հարթակներում

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/24/President-Armen-Sarkissian-had-ameeting/

Հայաստանի

Հանրապետության և նրա քաղաքացիների շահերի ներկայացմանն առնչվող
խնդիրների

շուրջ՝

Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանն

հանդիպել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի
Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի, իրավապաշտպաններ
Սիրանուշ Սահակյանի, Լևոն Գևորգյանի, քաղաքագետ Իրինա Ղափլանյանի հետ:
Հանդիպմանը քննարկվել են պատերազմի ընթացքում և հետպատերազմյան
շրջանում

Ադրբեջանի

խախտումների

և

կողմից

իրականացված՝

պատերազմական

պատասխանատվության

իրավական

մարդու

իրավունքների

հանցագործությունների
գործընթացները

և

համար

միջազգային

ատյաններում Հայաստանի և նրա քաղաքացիների շահերի ներկայացմանն
առնչվող

հարցեր:

Անդրադարձ

է

եղել

այդ

ուղղությամբ

ձեռնարկվելիք քայլերին:
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ձեռնարկվող

և

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

08.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն առաջարկում
է սթափ նայել իրականությանը և միասին
հաղթահարել դժվարությունները

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/08/President-Armen-Sarkissianmeeting/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռավար հանդիպում է ունեցել Շիրակի մարզի և Գյումրի քաղաքի
մի շարք կրթամշակութային և հասարակական-երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների
հետ, պատասխանել նրանց հարցերին:
Հարցերը մասնավորապես վերաբերել են պատերազմից հետո Հայաստանի զարգացման տեսլականին և երկիրը
հզորացնելու համար անհրաժեշտ քայլերին, ինչպես նաև կրթության դերին ու ոլորտի բարեփոխումներին, ազգային
ու պատմամշակության ժառանգության պահպանմանը:
Անդրադառնալով երկրում ստեղծված վիճակին՝ նախագահն ասել է, որ մենք ապրում ենք ճգնաժամային
ժամանակաշրջանում, ընդ որում, խոսքը մի քանի ճգնաժամերի մասին է, որոնցից առաջինը պատերազմում կրած
պարտությունն է։ Նախագահը մատնանշել է նաև ժողովրդագրական ճգնաժամը, մասնավորապես ընդգծելով, որ
Արցախն անցած 26 տարում պետք է գոնե 3-4 անգամ ավելի շատ բնակիչ ունենար:
Նախագահը խոսել է նաև տնտեսական ճգնաժամի մասին, որը պատերազմից բացի և դրանից առաջ ստեղծվել է
նաև կորոնավիրուսի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

293

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

17.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է
հանդիպումները քաղաքական ուժերի հետ

Հանրապետության

նախագահ

Արմեն

Սարգսյանը

շարունակում

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/17/President-Armen-Sarkissian-metwith-Radik-Karapetyan-/

է

խորհրդակցությունները խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի
հետ:
Նախագահն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան
կուսակցության ատենադպիր Ռադիկ Կարապետյանի, Ռամկավար ազատական
կուսակցության ատենապետ Հրաչյա Կարապետյանի, Կանաչների կուսակցության
նախագահ Արմենակ Դովլաթյանի, «Պաշտպան Հայրենյաց» ազգային մշակութային
հիմնադրամի նախագահ Գագիկ Սաֆարյանի, «Հայոց Հայրենիք» կուսակցության
նախագահ Անահիտ Եղոյանի, «Արդարություն» կուսակցության նախագահ Արթուր
Բալոյանի հետ:
Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել երկրում ստեղծված իրավիճակի,
այն հանգուցալուծելու ուղիների շուրջ: Կուսակցությունների ներկայացուցիչներն
իրենց տեսակետներն ու մոտեցումներն են արտահայտել իրավիճակի վերաբերյալ:
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

24.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է ՀԴԿ և
«Ժառանգության» ղեկավարներին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/24/President-Armen-Sarkissian-metwith-Aram-Sargsyan-and-Gagik-Margaryan/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցության
նախագահ Արամ Սարգսյանին և «Ժառանգություն» կուսակցության փոխնախագահ Գագիկ Մարգարյանին:
Կուսակցությունների ղեկավարներն իրենց անհանգստությունն են փոխանցել երկրում և նրա սահմաններին
ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ՝ այն համարելով չափազանց մտահոգիչ և վտանգավոր: Նրանք ընդգծել
են ճգնաժամային իրավիճակի հանգուցալուծման հրատապությունը՝ նշելով, որ մեր երկրի առջև ներկայումս
ծառացած սպառնալիքների պարագայում հապաղումը կարող է ավելի լուրջ վտանգների հանգեցնել: Հայտնելով,
որ պաշտպանում են Հանրապետության նախագահի՝ ազգային համաձայնության անցումային կառավարության
ձևավորման և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու առաջարկությունը, նրանք ստեղծված
իրավիճակում կարևոր են համարել Հանրապետության նախագահի դերը: Առաջարկ է հնչել կազմակերպել ավելի
լայն ձևաչափով հանդիպում իրավիճակից դուրս գալու ուղիները քննարկելու համար:
Անդրադառնալով ներկայացված մտահոգություններին՝ նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է իրավիճակն օրենսդրական
ճանապարհով, սահմանադրական եղանակով հանգուցալուծելու կարևորությունը: Մեր երկրի առջև ծառացած
լրջագույն ու բազմաբնույթ մարտահարվերների հաղթահարման համար նախագահը կարևորել է պետական
ինստիտուտների կայացումը, պետական մտածողությունն ու պետական կարգապահությանը:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

24.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է
«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցության
ներկայացուցիչներին

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/24/President-Armen-Sarkissian-metwith-Suren-Surenyan/

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է «Դեմոկրատական
այլընտրանք» կուսակցության ներկայացուցիչներին՝ կուսակցության ղեկավար
Սուրեն Սուրենյանցի գլխավորությամբ:
Կուսակցության

ներկայացուցիչները

Հանրապետության

նախագահին

են

փոխանցել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները և խոսել
իրավիճակից դուրս գալու և մարտահրավերները հաղթահարելու ուղիների մասին:
Կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը նշել է, որ իրենք համակարծիք
են երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ
Հանրապետության նախագահի առաջարկած քայլերին:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

28.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գյումրիում
հանդիպել է հասարակայնության
ներկայացուցիչների հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/28/President-Armen-Sarkissian-inGyumri-/

Առաջնային համարելով երկրի շահը՝ նախագահը մասնավորապես ընդգծել է. «Ինձ համար կարևոր է, որ երկիրը
գոնե մի քիչ դնենք ճիշտ ճանապարհի վրա»։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ հանդիպել է վարչապետին, նաև
ընդդիմախոսներին, շարունակելու է հանդիպել և փորձելու է բոլորին բերել մի սեղանի շուրջ։ «Առաջին օրվանից,
որպես նախագահ, առաջարկել եմ լուծում, որը շատ պարզ է և հասարակ՝ կառավարությունը հրաժարական է
տալիս, որովհետև շատ դժվար է շարունակել, երբ պարտվել ես,-ասել է նախագահ Սարգսյանը։ -Ընդ որում, եթե
կառավարությունն ընդհանրապես մեղք էլ չունենար, մեկ է, այդ էջը պետք է փակել ու նորից սկսել, որպեսզի հույս
տալ, քանի որ մարդիկ հույսով են ապրում։ 1990-ականների սկզբին ոչ գազ կար, ոչ փայտ կար, մարդիկ սոված էին,
բայց հույս ունեին, որ կհաղթենք պատերազմը, պետություն կունենանք և այլն։
Երկիրն առաջ տանելու հսկայական ներուժ ունենք։ Եվ եթե այսօր չարթնանանք, չորոշենք մեր «նավթը», մեր
հարստությունն օգտագործել, որը դուք եք, մենք ենք, սրանից 5-10 տարի հետո ավելի մեծ պարտություն ենք կրելու։
Մենք այն շատ քիչ ազգերից ենք, որ փոքր պետություն ենք, բայց գլոբալ ազգ, պետք է կարողանանք օգտագործել այդ
առավելությունը։
Այս երկուսուկես տարում ինձ համար ամենադժվար բանը եղել է այն, որ ես ամեն օր աշխատել եմ, բայց իմ
հնարավորությունների երևի հինգ տոկոսի չափն եմ տվել այս երկրին՝ ես գործադիր նախագահ չեմ։ Իմ միակ գործիքն
իմ խոսքն է, իսկ խոսքը՝ մարդկանց հույս տալը։ Իմ երազանքն է՝ ստեղծել պայմաններ, որ հաջորդ սերունդն իր
մտածելակերպով, վերաբերմունքով, մշակույթով, նվիրվածությամբ, ազնվությամբ գա իշխանության, և այդ մարդիկ
10, 20 տարի առաջ տանեն երկիրը»։
Հանդիպման մասնակիցներն իրենց տարաբնույթ հարցերն են ուղղել Հանրապետության նախագահին։
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29.12.2020թ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է
երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչների
հետ
Շուրջ երկու ժամ տևած զրուցի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը և հանդիպման ավելի քան չորս տասնյակ մասնակիցները՝
երիտասարդ գիտնականներ, կրթության, մշակույթի, գործարար, հասարակական ոլորտների ներկայացուցիչներ, մտքեր են
փոխանակել երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ներկայացրել իրենց մտահոգությունները և տեսակետները, անդրադարձել
առկա ճգնաժամը հանգուցալուծելու ուղիներին:
«Որպես նախագահ և որպես անհատ՝ իմ անհանգստությունները շատ են, -դիմելով երիտասարդներին՝ ասել է նախագահ Սարգսյանը:
-Անհանգստություններից մեկը կապված է ձեր սերնդի հետ, որովհետև եթե ձեր սերունդը, լինելով կրթված, զարգացած՝ իր ապագան
այս երկրում չտեսնի, ցավալի արտահոսք է լինելու: Դուք իրականում երկրի ապագան եք: Բոլոր զրույցները և խոսակցություններն
այս երկրի մասին այսօր իրականում ձեր մասին են: Ոչ թե այսօր ինչ անենք, վաղն ինչ անենք, ում ընտրենք կամ չընտրենք, այլ թե
ինչպես անենք, որ երկիրն ապագա ունենա, իսկ ապագան դուք եք»:
Հանդիպման մասնակիցները տարաբնույթ հարցեր են ուղղել Հանրապետության նախագահին։
Պատասխանելով սահմանների դեմարկացիային և այն GPS-ով կամ նմանատիպ մեթոդներով իրականացնելուն վերաբերող հարցին՝
նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ այն շատ ցավոտ խնդիր է, պատերազմում մեր պարտության հետևանքը, ինչպես նաև հետևանքն
այն բանի, որ շատ պետական ինստիտուտներ չեն աշխատում, որովհետև դեմարկացիան ինքնին չի լինում:
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Նախագահի
ճանապարհը,

խոսքով՝ «մեզ անհրաժեշտ է
դրա

համար

պետականաշինությունից

պետք

մինչև

է

վերարժևորել մեր անցած

աուդիտ

բանակ,

բոլոր

սպորտ,

ոլորտներում՝
մշակույթ,

և

առաջին հերթին՝ կրթություն և գիտություն: Որովհետև 21-րդ դարում
և՛

գյուղատնտեսությունը,

և՛

զբոսաշրջությունը,

և՛

էլեկտրոնային

արդյունաբերությունը, ամեն բան թվայնացված է լինելու, կախված է լինելու,
թե որքան արդյունավետ ես կարողանում կառավարել:
Հայաստանը պետք է դառնա որակի երկիր, այն, ինչ արտադրում ենք,
պետք է լինի ամենաբարձր որակի, պետք է լավագույնս օգտագործենք մեր
առավելությունն ու ամենամեծ ռեսուրսը՝ մարդկային ներուժը»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

299

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/29/President-Armen-Sarkissian-had-ameeting/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

30.12.2020թ.

Նախագահը հանդիպել է պատերազմի ընթացքում
և հետպատերազմյան շրջանում կամավորական
գործունեություն նախաձեռնած մի շարք
կազմակերպությունների հետ
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է պատերազմի ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում
սոցիալական, անվտանգային, տեղեկատվական և այլ ոլորտներում կամավորական գործունեություն նախաձեռնած տարբեր
կազմակերպությունների և խմբերի ներկայացուցիչների հետ:
Պատասխանելով հանդիպման մասնակիցների հարցերին՝ Հանրապետության նախագահը նշել է, որ պետք է փոխել մեր մոտեցումը
պետության ու պետականության հանդեպ:
Ի պատասխան Սփյուռքի համախմբմանը վերաբերող հարցի՝ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է, որ պետք է մարդկանց
ներգրավել, քաղաքացիության հետ կապված պատնեշները հանել:
«Պետությունը հստակ ծրագիր պետք է ունենա,-ասել է նախագահը: -Երկրից խոսելուց ազգի մասին պետք է խոսել՝ Սանկտ
Պետերբուրգից մինչև Լոս Անջելես ապրող հայերի, բոլորի։ Մենք խնդիր ունենք արմատական փոխել Հայաստան-Սփյուռք
հարաբերությունները: Այս առումով Հայաստանի նախագահը պետք է լինի բոլոր հայերի նախագահը, Հայաստանի
կառավարությունը պետք է լինի նաև բոլոր հայերի կառավարությունը, լսի նրանց և ներգրավի: Այսօր եկել է պահը: Վճռական
պահ է և պետք է փոխել մեր մոտեցումները: Այդտեղ նույնպես ես պատրաստ եմ ձեզ, Սփյուռքի բոլոր կառույցների հետ աշխատել:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

300

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

Տաղանդավոր ժողովուրդ ենք, ամեն տեղ մեր տաղանդը ծաղկում է, բացի մեր
երկրից: Եկեք ամեն ինչ անենք, որ այս երկիրը զարգանա: Ես որպես նախագահ
պետք է ամեն ինչ անեմ, որ երկիրը կայուն լինի և առանց մեծ կորուստների
առաջ գնա: Հույս ունեմ, որ այս դժբախտությունն ու դժվարությունը մեզ
կստիպեն, որ պետությունը նորից կառուցենք, որովհետև շատ բան ուղղակի
չկա: Շատ ոլորտներում մենք կարող ենք զրոյից սկսել և ճիշտ կառուցել: Եթե
մենք արմատապես չփոխենք, փորձենք կարկատաններ անել, նորից նույն
կոտրած տաշտակի առաջ ենք հայտնվելու: Առաջարկում եմ համագործակցել,
անշուշտ ոչ քաղաքական նպատակներով: Պարզ ասել եմ՝ չեմ պատրաստվում
վարչապետ լինել, չեմ պատրաստվում կուսակցություն ստեղծել, գիտեմ, որ
ունեմ պարտականություններ այս շենքում նստած: Մանավանդ հիմա, երբ
վիճակը ճգնաժամային է, այս ինստիտուտը դառնում է ավելի կարևոր»:
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Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/30/President-Armen-Sarkissian-had-ameeting/

Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԸ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ադրբեջանի կողմից

Արցախի դեմ սանձազերծված

44-օրյա պատերազմի

ընթացքում շուրջ չորս տասնյակ հարցազրույց է տվել առաջատար միջազգային հեռուստաընկերությունների, թերթերի, առցանց
պարբերականների՝ ներկայացնելով իրավիճակը, Հայաստանի և Արցախի դիրքորոշումը, դատապարտելով Թուրքիայի ուղիղ
աջակցությամբ իրականացվող Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները:

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հարցարզույցներ է տվել մասնավորապես այնպիսի հեղինակավոր միջազգային լրատվամիջոցների,
ինչպիսիք են CNN-ը, CBN News-ը, Fox News-ը, BBC-ն, Bloomberg-ը, հնդկական WION հեռուստաընկերությունը, Financial Times-ը, France
24-ը, ավստրալական SBS-ը, արաբալեզու «Ալ Ջազիրա»-ն ու «Ալ Արաբիա»-ն, եգիպտական Al-Ahram Weekly-ն, ռուսաստանյան РБК,
RT, «Дождь» հեռուստասընկերությունները:

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նաև տարբեր միջազգային կոնֆերանսների շրջանակներում է բարձրաձայնել Ադրբեջանի կողմից
սանձազերծված պատերազմի դադարեցման անհրաժեշտության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում Թուրքիայի
ներգրավվածության պատճառների մասին:

Առավել մանրամասն՝
հավելված 3
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵՐ

21.10.2020թ.

Հանդիպում Եվրոպական խորհրդի նախագահ
Շառլ Միշելի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/21/President-Armen-Sarkissian-metwith-Charles-Michel/

Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն
հոկտեմբերի 21-ին հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ:
Հայաստանի

նախագահը

մանրամասնորեն

անդրադարձել

է

սեպտեմբերի

27-ից

սկսած՝

Արցախի

Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական ագրեսիային, դրանում
Թուրքիայի ներգրավվածությանն ու ռազմաքաղաքական օժանդակությանը:
«Բռնությունը Լեռնային Ղարաբաղում պետք է դադարեցվի»,-ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը:
Նա հետաքրքրվել է հակամարտության համատեքստում տեղի ունեցող տարածաշրջանային զարգացումներով։
Հայաստանի նախագահը հանգամանորեն ներկայացրել է իրավիճակը՝ նշելով, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը
տարածաշրջանում ապակայունացնող է և լուրջ սպառնալիք՝ տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգության
համար։
Զրուցակիցներն իրենց խորը մտահոգությունն են հայտնել շարունակվող ռազմական գործողությունների
առնչությամբ, ինչը կարող է հանգեցնել մեծ հումանիտար աղետի։ Շառլ Միշելն ասել է, որ պետք է հարգել
հրադադարը և առանց նախապայմանների վերադառնալ բանակցային սեղան:
Նախագահ Սարգսյանը շատ կարևոր է համարել, որ միջազգային գործընկերներն ամբողջությամբ հասկանան
հակամարտության էությունը և պատերազմը դադարեցնելու հստակ կոչ հնչեցնեն։
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵՐ

21.10.2020թ.

Հանդիպում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս
Ստոլտենբերգի հետ

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հոկտեմբերի
21-ին Բրյուսելում՝ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում, հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր
քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ:
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն անդրադարձել է Արցախի Հանրապետության դեմ
ու Հայաստանի սահմաններին Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի
հետևանքով ստեղծված իրադրությանը և հատկապես իր մտահոգությունը
հայտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող բացահայտ
ռազմաքաղաքական աջակցության առնչությամբ:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն անհանգստություն է հայտնել
իրավիճակի

վերաբերյալ

և

առանձնապես՝

քաղաքացիական

բնակչությանը

թիրախավորելու առնչությամբ՝ հույս հայտնելով, որ կողմերը կհարգեն հրադադարի
վերաբերյալ պայմանավորվածությունները և կվերադառնան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահությամբ բանակցային սեղանի շուրջ։
Հանդիպումից հետո նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար
Յենս Ստոլտենբերգը հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարությամբ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

304

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
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Ξ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ
ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՅԻՆ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵՐ

22.10.2020թ.

Հանդիպում Եվրամիության արտաքին գործերի և
անվտանգության քաղաքականության հարցերով
բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելի հետ

Առավել մանրամասն այստեղ՝
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/22/President-Armen-Sarkissian-inBrussels/

Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն
հոկտեմբերի 22-ին հանդիպել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով
բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելի հետ:
Նախագահ Սարգսյանը հանգամանալից անդրադարձել է սեպտեմբերի 27-ից սկսած՝ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի
ռազմաքաղաքական

աջակցությամբ

Արցախի

Հանրապետության

նկատմամբ

սանձազերծած

լայնածավալ

ռազմական ագրեսիային, ադրբեջանական զինուժի կողմից Արցախի բնակավայրերը, խաղաղ բնակչությանը և
քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելուն։
Հայաստանի նախագահը նշել է, որ այս ամենը տեղի է ունենում Թուրքիայի ուղղակի և անմիջական
ներգրավվածության պայմաններում, որն արտահայտվում է նաև նրա կողմից տարածաշրջան իսլամիստ զինյալ
ահաբեկիչների ներմուծմամբ, ինչը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային և միջազգային կայունության ու
անվտանգության համար:
Ժոզեպ Բորելը խորը մտահոգություն է հայտնել շարունակվող ռազմական գործողությունների և ստեղծված
իրավիճակի առնչությամբ: Նա ընդգծել է լարվածությունը լիցքաթափելու, կրակը դադարեցնելու և ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահությամբ բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու անհրաժեշտությունը:
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23.10.2020թ.

Հանդիպում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ
Էմանուել Մակրոնի հետ

Ելիսեյան պալատում հոկտեմբերի 23-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և
Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը:
Զրույցի ընթացքում Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները քննարկել են իրավիճակը ղարաբաղյան հակամարտության գոտում:
Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Մակրոնին՝ նշելով, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի և անձամբ նախագահ Մակրոնի ջանքերն ու դիրքորոշումը հակամարտության
կարգավորման հարցում:
Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի աջակցությամբ Արցախի/Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ
սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիան շարունակվում է, թիրախավորվում են Արցախի բնակավայրերը, խաղաղ
բնակչությունը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով կան զոհեր ու վիրավորներ քաղաքացիական
բնակչության մեջ։ Հայաստանի նախագահը խորը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող
ռազմա¬քաղաքա¬կան

աջակցության

առնչությամբ,

ընդգծելով,

որ

Թուրքիայի՝

որպես

երրորդ

կողմի

նման

ծավալի

ներգրավվածությունն ավելի է սրում իրավիճակը և վտանգում տարածաշրջանի կայունությունն ու անվտանգությունը: Նախագահ
Սարգսյանն ասել է, որ տարածաշրջանի համար առանձնակի սպառնալիք են Թուրքիայի կողմից Ադրբեջան բերված և այնուհետև
այդ երկրի բանակի կազմում Արցախի դեմ ռազմական գործողություններին մասնակցող իսլամիստ ահաբեկիչները, որոնք, չի
բացառվում, որ ինչ-որ ժամանակ հետո հայտնվեն նաև այլ երկրներում, այդ թվում` նաև Եվրոպայում:
Նախագահ Մակրոնը նույնպես մտահոգություն է հայտնել շարունակվող ռազմական գործողությունների և ստեղծված իրավիճակի
առնչությամբ:
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Նախագահ
եղել,

որ

Սարգսյանն

ու

հակամարտության

նախագահ
խաղաղ

Մակրոնը

համակարծիք

կարգավորումն

են

այլընտրանք

չունի, և կարևորել են հրադադարի հաստատման շուրջ ձեռք բերված
պայմանավորվածությունների իրականացման անհրաժեշտությունը:
Նախագահներն ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը հակամարտության
կարգավորման գործում և կարևորել Մինսկի խմբի համանախագահությամբ
հնարավորինս

շուտ

բանակցային

սեղանի

շուրջ

վերադառնալու

անհրաժեշտությունը:
Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները նաև ուրախությամբ փաստել են,
որ երկու ժողովուրդների բազմադարյա կապերի ու բարեկամության հենքի
վրա կառուցված հայ-ֆրանսիական առանձնահատուկ հարաբերությունները
շարունակում են զարգանալ բարեկամության և փոխըմբռնման ոգով:
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Ξ
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24.10.2020թ.

Հանդիպում ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ, Ֆրանսիայի
հայկական կազմակերպությունների համակարգող
խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի և
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության
(ՀԲԸՄ) Ֆրանսիայի և ՀԲԸՄ Եվրոպայի նախագահ
Նադյա Գործունյանի հետ

Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հոկտեմբերի 24ին հանդիպել է ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ
Մուրադ Փափազյանի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) Ֆրանսիայի և ՀԲԸՄ Եվրոպայի նախագահ Նադյա
Գործունյանի հետ:
Նախագահ

Սարգսյանն

անդրադարձել

է

Թուրքիայի

ռազմաքաղաքական

աջակցությամբ

Ադրբեջանի

կողմից

Արցախի

Հանրապետության նկատմամբ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիային և ներկայացրել ստեղծված իրավիճակը։
Կարևորելով

Սփյուռքի

հայկական

կառույցների

կողմից

կատարված

և

կատարվող

աշխատանքներն,

ինչպես

նաև

սփյուռքահայության համախմբված տարաբնույթ աջակցությունը Հայրենիքին՝ Հայաստանի նախագահն այդ համատեքստում
բարձր է գնահատել նաև Ֆրանսիայի հայկական կառույցների կողմից կատարվող քայլերը:
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Միաժամանակ, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ անելիքները դեռևս շատ են
ինչպես

միջազգային

հանրությանն

ու

տարբեր

երկրների

ղեկավարներին

ու

հասարակություններին արցախյան հակամարտության և ադրբեջանաթուրքական
ռազմական ագրեսիայի վերաբերյալ ողջ ճշմարտությունը հասցնելու, այնպես
էլ

Հայրենիքին

աջակցության

առումով։

Նախագահն

ասել

է,

որ

վերջին

իրադարձությունները վերստին վկայում են մեր ժողովրդի միասնականության և
ինքնակազմակերպվելու որակների մասին։
Մուրադ Փափազյանը և Նադյա Գործունյանը նշել են, որ Ֆրանսիայի հայկական
կազմակերպությունները, ողջ ֆրանսահայ համայնքն այսուհետ ևս կշարունակեն
աջակցության գործողությունները Հայրենիքին և բոլոր ջանքերը կգործադրեն
ստեղծված

իրավիճակի

վերաբերյալ

հավաստի

տեղեկատվությունը

հանրությանը ներկայացնելու համար։
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐԸ
(ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1)

2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 12-16

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցն Արաբական
Միացյալ Էմիրություններ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-23

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Բելգիայի
Թագավորություն

2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-22

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-26

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Շվեյցարիայի

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի

Համադաշնություն

Հանրապետություն

2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 23-26

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 14-15

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Իսրայելի

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցն Արաբական

Պետություն

Միացյալ Էմիրություններ

2020թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-16

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-24

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Գերմանիայի

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Հորդանանի

Դաշնային Հանրապետություն

Հաշիմյան Թագավորություն
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2)

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13

2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 23

2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20

2020թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15

Արաբական Միացյալ

Իսրայելի Պետություն, Երուսաղեմ,

Շվեյցարիայի Համադաշնություն,

Գերմանիայի Դաշնային

Էմիրություններում, Աբու Դաբի,

Հոլոքոսթի հիշատակին նվիրված 5-րդ

Դավոս, Համաշխարհային

Հանրապետություն, Մյունխենի

«Աբու Դաբի կայունության շաբաթ»

միջազգային համաժողով

տնտեսական համաժողով՝

անվտանգության համաժողով

«Շահագրգիռ կողմերը՝ հանուն

միջազգային ֆորում

աշխարհի համախմբման և
կայունության» խորագրով

ԱՌՑԱՆՑ
2020թ. ԱՊՐԻԼԻ 17

2020թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 11

2020թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 22

2020թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 24

«Քվանտային առաջնորդությունը

CogX2020 «Համաշխարհային

«Հորասիս-Հնդկաստան» (Horasis In-

Հայաստանի գիտության և

համավարակի ժամանակ» թեմայով

առաջնորդության գագաթաժողով և

dia) միջազգային հեղինակավոր

տեխնոլոգիաների հիմնադրամ

հեռավար վեբինար

արհեստական բանականության ու

համաժողով, «Վերափոխելով

(FAST), «COVID-19․ համաշխարհային

նոր տեխնոլոգիաների փառատոն»

համաշխարհային կառավարումը»

համագործակցության հաջողությունն

համաժողով

թեմայով

ու ուղիները» թեմայով առցանց
վեբինար
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2)

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՄԱՅԻՍԻ 6

2020թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 5

2020թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28

2020թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29

Հայաստանի գիտության և

Արտադրության և ինդուստրացման

Կիբերանվտանգության միջազգային

Milano Finanza Digital Week

տեխնոլոգիաների հիմնադրամը (FAST),

գլոբալ գագաթնաժողովին (GMIS2020)

CYBERSEC2020 համաժողով

հեղինակավոր համաժողով

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 10

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19

2020թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14

«Մտքերի հայկական երկրորդ

Հունաստանի JUDAN լրագրողների

Կլիմայական փոփոխությունների

գագաթնաժողով»

միության կազմակերպած՝ «Ճգնաժամը

հարցով գագաթնաժողով՝ Climate Am-

Կովկասում և պատերազմի

bition Summit

«Աշխարհը համավարակից հետո․
տրանսֆորմացիայի սցենարներ»
թեմա առցանց վեբինար

պատճառները» խորագրով հեռավար
կոնֆերանս
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ․
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3)
2020թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հանրապետության նախագահ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/09/30/President-Armen-Sarkissiansinterview/

Արմեն Սարգսյանի հարցազրույցը «Ալ

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/01/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Al-Jazeera/

հարցազրույցը «Ալ Արաբիա»
հեռուստաալիքին

Ջազիրա» հեռուստաընկերության
«Հատուկ հարցազրույց» (Special Interview) ծրագրին.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/02/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Al-Jazeera-/
https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/02/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Al-Jazeera/

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/01/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-BBC-Arabic/

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/01/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-CNBC/

հարցազրույց է տվել BBC-ի արաբական

հարցազրույցը CNBC հեռուստաալիքին.

խմբագրությանը.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5

Հանրապետության նախագահ Արմեն

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Սարգսյանի հարցազրույցը՝ Հանրային

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/02/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Petros-Ghazaryan/

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/05/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Sky-news/

հեռուստաընկերությանը:

հարցազրույց է տվել Sky News Arabia
հեռուստաընկերությանը.
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Ξ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ․ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3)

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/03/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-WION/

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/05/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Caixin-Media/

հարցազրույց է տվել հնդկական WION

հարցազրույց է տվել չինական Caixin

հեռուստաընկերությանը.

Media գործակալությանը.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 6

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 9

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/06/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-CNN/

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/09/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Bloomberg/

հարցազրույցն ամերիկյան CNN

հարցազրույց է տվել Bloomberg-ին.

հեռուստաընկերությանը.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 9

Հանրապետության նախագահ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/07/President-Armen-Sarkissian-metwith-journalist/

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/09/President-Armen-Sarkissiansinterviews-with-Financial-Times/

է ռուսաստանյան լրատվամիջոցների
ներկայացուցիչների հետ.

հարցազրույցը Բրիտանական հայտնի
Financial Times պարբերականի հետ.
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Ξ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ․ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3)

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 9

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/09/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Fox-news/

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/13/President-Armen-Sarkissian-metwith-journalist/

հարցազրույցը Ամերիկյան Fox News

հարցազրույցը եվրոպացի մի խումբ

Channel հեռուստաընկերության հետ.

լրագրողների հետ.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 10

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14

Հանրապետության նախագահ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/10/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Alghad-Tv/

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/14/President-Armen-Sarkissian-metwith-Bild/

է տվել արաբալեզու Alghad TV

հարցազրույց է տվել գերմանական

հեռուստաընկերությանը.

«Բիլդ» պարբերականին.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/13/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-RT/

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/14/President-Armen-Sarkissiansinterview/

բացառիկ հարցազրույց է տվել RT
հեռուստաընկերությանը.

հարցազրույցը ռուսաստանյան
«Дождь» հեռուստաընկերությանը.
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Ξ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ․ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3)

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/15/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Al-Jarida/

նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/19/President-Armen-Sarkissians-had-aconference/

հարցազրույցը Քուվեյթի արաբալեզու
«Ալ-Ջարիդա» օրաթերթին.

Հունաստանի JUDAN լրագրողների միության
կազմակերպած՝ «Ճգնաժամը Կովկասում
և պատերազմի պատճառները» խորագրով
հեռավար կոնֆերանսին.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հանրապետության նախագահ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/16/President-Armen-Sarkissiansinterview-CBN/

Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց է

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/19/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Kommersant/

հարցազրույց է տվել ամերիկյան CBN

տվել ռուսաստանյան «Կոմերսանտ»

News հեռուստաընկերությանը.

պարբերականին.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19

Հանրապետության նախագահ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/16/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Critic/

նախագահ Արմեն Սարգսյանը զրուցել է

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/19/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Politico/

է տվել բրիտանական The Critic
պարբերականին:

POLITICO պարբերականի վերլուծաբան
Բեն Յուդահեի հետ.
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Ξ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ․ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3)

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 3

Հանրապետության նախագահ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հանրապետության նախագահ Արմեն

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/20/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-France24/

Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/03/President-Armen-Sarkissiansinterview/

է տվել ֆրանսիական France 24

է տվել ռուսաստանյան PБK

հեռուստաընկերությանը.

հեռուստաընկերությանը.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 24

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 4

Հանրապետության նախագահ

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հանրապետության նախագահ Արմեն

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Արմեն Սարգսյանի հարցազրույցը՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/24/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Al-Ahram/

Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել մի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/04/President-Armen-Sarkissian-metwith-journalists-from-the-Diaspora/

եգիպտական Al-Ahram Weekly
պարբերականին.

շարք երկրներից ժամանած սփյուռքահայ
և օտարերկրացի քաղաքականհասարակական գործիչների, միջազգային
հեղինակավոր լրատվամիջոցների
ներկայացուցիչների հետ.

2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 5

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/10/26/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-The-National/

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/05/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Sverige-radio/

հարցազրույցը The National
հեղինակավոր պարբերականին.

հարցազրույցը Շվեդիայի հանրային
Sveriges Radio AB-ին.
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Ξ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ․ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3)

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 7

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/07/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-La-Libre-Belgique/

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/09/President-Armen-Sarkissiansinterview-/

հարցազրույց է տվել բելգիական

հարցազրույցը Diário de Notícias-ի հետ.

հեղինակավոր La Libre Belgique
պարբերականի հատուկ թղթակից
Քրիստոֆ Լամֆալյուսիին.

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 8

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հանրապետության նախագահ Արմեն

Առավել մանրամասն այստեղ՝

նախագահ Արմեն Սարգսյանը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/08/President-Armen-Sarkissiansinterview-Ukrain-24/

Սարգսյանի հարցազրույցը հունական

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/09/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Kathimerini/

հարցազրույց է տվել «Ուկրաինա 24»

Kathimerini օրաթերթին.

հեռուստաընկերությանը.

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 9

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 12

Հանրապետության նախագահ Արմեն

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Հայաստանի Հանրապետության

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Սարգսյանը հարցազրույց է տվել

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/09/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-SBS/

նախագահ Արմեն Սարգսյանի

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/12/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Yedioth-Ahronoth/

ավստրալական հեղինակավոր SBS
հեռուստաընկերությանը.

հարցազրույցը Իսրայելական
հեղինակավոր Yedioth Ahronoth
պարբերականին.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

318
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2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20

Հանրապետության նախագահ Արմեն

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/20/President-Armen-Sarkissiansinterview-with-Aram-Abrahamyan/

«Առավոտ» օրաթերթին.

2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25

Հանրապետության նախագահ Արմեն

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/11/25/President-Armen-Sarkissiansinterview-/

Հանրային հեռուստաընկերության
«Լուրեր» ծրագրին.

2020թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 11

Հանրապետության նախագահ Արմեն

Առավել մանրամասն այստեղ՝

Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2020/12/11/President-Armen-Sarkissiansinterview/

ՍիվիլՆեթին.
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

