
Տարեկան հաշվետվությունը 
ներառում է 2019թ. 
հունվար-դեկտեմբեր 
ժամանակահատվածը:

.



«Այսօր լավագույն հնարավորություններն ունենք ապրել ու զարգանալ սեփական հողում, երազել ու մտածել վաղվա մասին, 

ամբողջացնել Հայրենիքը որպես միասնական գաղափար և որպես զորեղ ու կենսունակ պետական միավոր: Մենք չենք 

կարող մեզ թույլ տալ բավարարվել մեր ձեռքբերումներով, այսօր մենք պատմական հնարավորություն ունենք բարելավելու 

մեր երկիրը, նպաստելու մեր հայրենիքի հզորացմանը և, ավելի քան երբևէ, այսօր մենք կարող ենք և պարտավոր ենք 

միասնաբար՝ Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի եռապատիկ ուժն ու հնարավորությունները ծառայեցնել Հայաստանին»:
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Հանրապետության նախագահի պաշտոնական այցերը
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Հանրապետության նախագահի կատարած և հյուրընկալած պաշտոնական այցերը (հավելված 1)

Ս
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծնվել է Երևան քաղաքում: Ավարտել է Երևանի թիվ 114 միջնակարգ դպրոցը: Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի 
ֆիզիկայի ֆակուլտետը:

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

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

Ավարտել է ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի 
ամբիոնի ասպիրանտուրան: 

Զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետի պաշտոնը:

Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի 
Հանրապետության դեսպան:

Ապրիլի 9-ից ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության 
նախագահի պաշտոնը:

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

Մի շարք միջազգային կազմակերպությունների և 
կորպորացիաների խորհրդական, խորհրդի անդամ: 

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:

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Պետական պարգևների 
հանձնման միջոցառումներ 

Բարձրագույն դասային 
աստիճանների շնորհում 

Բարեգործական ծրագրով 
ֆինանսավորված 
նախագծեր 

Բարձրագույն 
զինվորական կոչումների 
շնորհում 

Նորանշանակ 
դատավորների երդման 
արարողություններ 
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐՈՒՄ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

08  Սվետլանա Նավասարդյանի մենահամերգը Հանրապետության նախագահի նստավայրում

09  Հայրենական մեծ պատերազմի մի խումբ վետերաններ հյուրընկալվել էին Հանրապետության նախագահի նստավայրում

11  Տոնական միջոցառում փոքրիկների համար՝ Հանրապետության նախագահի նստավայրի բակում

12  «Նախագահական համերգաշար»` Հայկական ռոմանս

13  «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնի մասնակիցների ընդունելություն Հանրապետության նախագահի նստավայրում

14   Հին հռոմեական խճանկարների ցուցադրություն

15  Առաջին հայկական միջազգային ֆոտոփառատոնի շրջանակում՝ «Հայ լուսանկարչության պատմական ժառանգությունը» 

խորագիրը կրող բացօթյա ցուցահանդես

16  «Նախագահական համերգաշար»՝ «Գյումրի, իմ սեր» խորագրով համերգ

17  Ամանորյա տոնական միջոցառում

18  «Մտքերի հայկական գագաթնաժողով» 

WWW.PRESIDENT.AM


Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

8

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

03.04.2019թ.

Սվետլանա Նավասարդյանի 
մենահամերգը Հանրապետության 
նախագահի նստավայրում

Հանրապետության նախագահի նստավայրը՝ Հանրապետության տունը, 

հանրությանն ավելի մոտ ու հասանելի դարձնելու նպատակով նախագահ 

Արմեն Սարգսյանը նախաձեռնել է մշակութային տարբեր միջոցառումներ, 

այդ թվում՝ համերգներ, ցուցահանդեսներ, շնորհանդեսներ, ասմունքի 

երեկոներ անցկացնել նստավայրի դահլիճներում: 

«Նախագահական համերգաշարը» մեկնարկել է 03.04.2019թ. մեծանուն 

դաշնակահարուհի, միջազգային բազմաթիվ հեղինակավոր մրցույթների 

դափնեկիր, ժողովրդական արտիստուհի Սվետլանա Նավասարդյանի 

մենահամերգով: Համերգին ներկա են եղել նախագահ Արմեն Սարգսյանը 

և տիկին Նունե Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ազգային 

Ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, պետական, հասարակական, 

գիտական ու մշակութային գործիչներ, Հայաստանում հավատարմագրված 

դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ, լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչներ: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/03/Svetlana-Navasardyans-concert-in-Presidential-Palace/
WWW.PRESIDENT.AM
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Հայրենական մեծ պատերազմի մի խումբ 
վետերաններ հյուրընկալվել էին Հանրապետության 
նախագահի նստավայրում

«Առանց հիշողության որևէ ազգ չի կարող ապրել, առանց հիշողության 

որևէ պետություն չի կարող կառուցվել». Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյան 

Կարևորելով 75 տարի առաջ ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակը՝ 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նստավայրում 

հյուրընկալել է վետերանների և շնորհավորել նրանց մեծ տոնի առթիվ:

Հանրապետության նախագահը  հանդիպման ժամանակ նշել է, որ լինելով 

փոքրիկ հանրապետություն Խորհրդային Միության կազմում, հսկայական 

ներդրում ենք ունեցել պատերազմի հաղթանակի մեջ և՛ որպես Խորհրդային 

Հայաստան, և՛ որպես ազգ՝ կրկին ապացուցելով, որ գուցե և փոքր երկիր ենք, 

բայց համաշխարհային ազգ ենք: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

08.05.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/05/08/President-Armen-Sarkissian-met-with-Veterans/
WWW.PRESIDENT.AM
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Հայրենական պատերազմի վետերաններին նվիրված միջոցառման 

շրջանակում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 

հյուրընկալվել է Հայրենական պատերազմի վետերան Միկիտ Ամիրյանի 

տանը: Նախագահը պատերազմի վետերանին է այցելել շնորհավորելու 

ոչ միայն Հաղթանակի ու խաղաղության տոնի, այլև նրա ծննդյան օրվա 

առթիվ: Հանրապետության նախագահն անմիջական զրույցի ընթացքում 

հետաքրքրվել է Միկիտ Ամիրյանի առողջական վիճակով, հարցրել 

ընտանիքից ու անցած ուղուց: 99-ամյա վետերանն իր մարտական ուղին 

սկսել է Կովկասից, մարտնչել Ուկրաինայում, Լեհաստանում, մասնակցել 

Պրահայի, Բեռլինի ազատագրմանը:

Ջերմ շնորհավորանքներից բացի նախագահ Սարգսյանը նաև իր 

երախտագիտությունն է հայտնել վետերանին և ի դեմս նրա՝ բոլոր 

վետերաններին՝ կերտած հաղթանակի, իրենց վաստակի ու հայրենիքին 

նվիրվածության համար: 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է նաև 

«Անմահ գունդ» խորագրով քայլերթին, որի նպատակն է հայ ժողովրդի 

փառահեղ հաղթանակների օրվա` եռատոնի խորհրդի և դրա վերաբերյալ 

հիշողությունների պահպանումն ու հաջորդ սերունդներին փոխանցումը:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

09.05.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/05/09/President-Armen-Sarkissian-visited-Veterans-home/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/05/09/President-Armen-Sarkissian-participated-in-Immortal-Regiment-march/
WWW.PRESIDENT.AM
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Տոնական միջոցառում փոքրիկների համար՝ 
Հանրապետության նախագահի նստավայրի 
բակում 

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ 

Հանրապետության նախագահի նստավայրի բակում տոնական 

միջոցառում էր կազմակերպվել, որը նվիրված էր փոքրիկ հյուրերին:

Տոնական օրը մեկնարկել է հատուկ համերգով, ինչին հաջորդել է 

ուրախ երգն ու պարը: Միջոցառման ընթացքում փոքրիկների համար 

կազմակերպվել էին ժամանցային և ուսուցողական խաղեր: Փոքրիկ 

հյուրերը հնարավորություն են ունեցել նաև դիտել սիրելի հեքիաթների 

բեմականացումները՝ Մանկապատանեկան թատրոնի սաների 

կատարմամբ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

01.06.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/06/01/Childrens-Day-in-Presidential-palace/
WWW.PRESIDENT.AM
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17.06.2019թ.

«Նախագահական համերգաշար»` 
Հայկական ռոմանս 

Հանրապետության նախագահի նստավայրում անցկացվող 

«Նախագահական համերգաշարի» հերթական համերգը նվիրված 

էր հայկական դասական ռոմանսին: Համերգին ներկա են եղել 

նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը, պետական, 

հասարակական, գիտական ու մշակութային գործիչներ, Հայաստանում 

հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների 

ղեկավարներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ:

Նախագահական նստավայրում կազմակերպված երեկոն նպատակ ուներ 

հանրությանը կրկին ճանաչելի ու հասանելի դարձնել հայկական ռոմանսն 

իր ողջ գեղեցկությամբ ու հուզականությամբ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/06/17/Armenian-classical-romance-evening-in-Presidental-palace/	
WWW.PRESIDENT.AM
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«Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնի մասնակիցների 
ընդունելություն Հանրապետության նախագահի 
նստավայրում

Երևանի «Ոսկե ծիրան» 16-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում 

Հանրապետության նախագահի նստավայրում կազմակերպվել է 

ընդունելություն, որի ընթացքում Հանրապետության նախագահը ողջունել է 

կինոփառատոնի մասնակիցներին ու հյուրերին, ջերմ ու անմիջական զրույց 

ունեցել արվեստագետների ու մշակույթի գործիչների հետ: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

12.07.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/12/Golden-Apricot-Film-Festival-in-Presidental-Palace/
WWW.PRESIDENT.AM
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05.09.2019թ.

Հին հռոմեական խճանկարների 
ցուցադրություն 

Հանրապետության նախագահի նստավայրում 2019թ.-ի սեպտեմբերին 

առաջին անգամ տեղի ունեցավ աշխարհի հնագույն թանգարաններից 

մեկի՝ Հռոմի Կապիտոլ յան թանգարանների խճանկարների հավաքածուի 

մի քանի նմուշների բացառիկ ցուցադրությունը:

Նախաձեռնությունը Հանրապետության նախագահի ցանկությունն էր ևս 

մեկ հնարավորություն ստեղծել՝ հաղորդակցվելու իտալական մշակույթին և, 

ինչու չէ, նաև ավելի սերտացնելու երկու երկրների նորօրյա միջպետական 

հարաբերությունները: 

Ցուցադրության իրագործմանն աջակցել են Հայաստանի ազգային 

պատկերասրահը և Հայաստանում Իտալիայի դեսպանությունը՝ ի դեմս 

Հայաստանում Իտալիայի դեսպան Վինչենցո Դել Մոնակոյի:

Աշխարհի ամենահին թանգարանի՝ Հռոմի Կապիտոլ յան թանգարանների 

խճանկարների հավաքածուն ներառում է ինչպես առանձնատներից և 

այգիներից, այնպես էլ դամբարաններից գտնված եզակի օրինակներ։ 

Հայաստանի նախագահի նստավայրում ցուցադրվող երեք նմուշները 

հայտնաբերվել են Հռոմում՝ 19-20-րդ դարերի ընթացքում, երբ քաղաքը 

վերակառուցվում էր՝ դառնալով մայրաքաղաք:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/09/05/Exhibition-in-Presidental-Palace/
WWW.PRESIDENT.AM
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«Հայ լուսանկարչության պատմական 
ժառանգությունը» բացօթյա ցուցահանդես 

«Լուսանկարը նաև պատմություն է: Այս ցուցահանդեսը հենց դա է ապացուցում՝ 

լուսանկարը հսկայական տեղեկատվություն է իր մեջ պարունակում: Այն հսկայական 

տեղեկություն է մեզ փոխանցում ժամանակի, մարդկանց մասին» Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյան 

Հանրապետության նախագահի նստավայրում Առաջին հայկական միջազգային 

ֆոտոփառատոնի շրջանակում իրականացվել է «Հայ լուսանկարչության պատմական 

ժառանգությունը» խորագիրը կրող բացօթյա ցուցահանդեսը:

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, կարևորելով նմանօրինակ ցուցադրության 

կազմակերպումը, ընդգծել է, որ լուսանկարչությունը մեր ամենօրյա կենցաղի 

անբաժան մասն է դարձել, և թեև մեզնից յուրաքանչյուրը մեր հեռախոսների միջոցով 

ասես լուսանկարիչ է դարձել, սակայն իրականում լուսանկարչությունը նախ և առաջ 

մեծ արվեստ է: 

Նախագահի խոսքով՝ ցուցահանդեսը մեկ այլ նպատակ էլ ունի՝ ինքներս մեզ, մեր 

արժեքներն ու մեր մեծերին ճանաչելը:  

Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի 

և ֆոտոփառատոնի հիմնադիր Տաթև Մնացականյանի ջանքերով: Լուսանկարները 

տրամադրել է Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական թանգարանը, իսկ ցուցահանդեսի 

հավաքածուի մշակման վրա աշխատել է անվանի լուսանկարչի որդին՝ Վահան 

Քոչարը: Ցուցահանդեսին ներկայացվել էին հայտնի հայ լուսանկարիչներ Աբդուլլահ 

եղբայրների, Անտուան Սևրուգինի, Յուսուֆ Քարշի, Իդա Քարի, Արա Գյուլերի, Վլադիմիր 

Մուսայել յանի, Հարրի Կունդաքչյանի և այլոց գործերը: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

12.09.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/09/12/Photo-exhibition-in-Presidental-Palace/
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06.12.2019թ.

«Նախագահական համերգաշար»՝ «Գյումրի, 
իմ սեր» խորագրով համերգ

«Գլուխ եմ խոնարհում անմեղ զոհերի հիշատակի առաջ, որ սրանից 31 տարի առաջ իրենց 

կյանքն ավարտեցին Կիրովականում, Սպիտակում և Լենինականում ու նաև այն բոլոր մայրերի, 

հայրերի, եղբայրների և քույրերի առաջ, որոնք չվհատվեցին և հավատացին, որ կյանքն ավելի 

հզոր է, քան մահը, և իրենց նվիրումը բերեցին իրենց զավակներին, թոռներին, որպեսզի կրկին 

ապացուցեն, որ Վանաձորը, Սպիտակն ու Գյումրին ընդմիշտ են» Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյան

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ անցկացվող 

«Նախագահական համերգաշարի» շրջանակում 2019թ.-ի հաջորդ համերգը նվիրված էր 

Գյումրիին և կրում էր «Գյումրի, իմ սեր» խորագիրը: 

Համերգին ներկա են եղել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ԱԺ նախագահ 

Արարատ Միրզոյանը, պետական, հասարակական, գիտական ու մշակութային գործիչներ, 

Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ, 

հրավիրյալներ հանրապետության մարզերից:

Համերգը Գյումրիի երաժշտարվեստը ներկայացնելուց զատ նաև հարգանքի տուրք էր 1988 

թվականի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին. մինչ համերգի մեկնարկը ներկաները մեկ րոպե 

լռությամբ հարգել են նրանց հիշատակը:

Գյումրիի երաժշտական ու արվեստի դպրոցների սաների կատարմամբ հնչել են դասական, 

գուսանական ու ժողովրդական ստեղծագործություններ:

Համերգի ավարտից հետո ներկաները հնարավորություն են ունեցել դիտելու 

նաև նախագահական նստավայրում բացված՝ գյումրեցի արվեստագետների 

ստեղծագործությունների ցուցադրությունը:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/06/Concert-in-Presidental-palace/
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Ամանորյա տոնական միջոցառում 

«Բոլոր երեխաները տաղանդավոր են, նրանք մեծ ապագա ունեն և մեր բոլորի 

ուշադրության կարիքը: Նրանցից յուրաքանչյուրը մի հսկայական աշխարհ է, ունեն մեծ 

գաղափարներ, երևակայություն» Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան 

Տավուշի և Շիրակի մարզեր կատարած աշխատանքային այցերի ընթացքում 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեխաներին հրավիրել էր 

նախագահական նստավայր՝ մասնակցելու ամանորյա տոնական միջոցառմանը:

Նախագահական նստավայրում փոքրիկ հյուրերի համար կազմակերպվել էր 

տոնական միջոցառում:

Միջոցառման ընթացքում երեխաներին ողջունել, բարեմաղթանքներ են հղել 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը, որից 

հետո նրանք միասին վառել են նստավայրի տոնածառի լույսերը: Արմեն Սարգսյանը 

զրուցել է երեխաների հետ, հետաքրքրվել է նրանց նախասիրություններով և նշել է, որ 

հնարավորության դեպքում կցանկանար հյուրընկալել Հայաստանի բոլոր մարզերի 

երեխաներին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

24.12.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/24/New-Year-event-in-Presidental-Palace/
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7-9.06.2019թ.

«Մտքերի հայկական գագաթնաժողով» 

Ֆրանսիական հանրահայտ «Մտքերի գագաթնաժողովը» («Summit of Minds»), որն 

ավանդաբար անցկացվում է Ֆրանսիայի Շամոնի քաղաքում, 2019թ. առաջին անգամ 

անցկացվեց Հայաստանում՝ Երևան և Դիլիջան քաղաքներում: 

Միջոցառման իրականացման բացառիկ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել դեռևս 

2018 թվականի սեպտեմբերին, երբ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 

որպես գլխավոր բանախոս մասնակցում էր ամենամյա «Մտքերի գագաթնաժողովին»:

Հայաստանն առաջին երկիրն է, որը հյուրընկալել է այս միջոցառումը Շամոնիից դուրս:

Գագաթնաժողովի քննարկման հիմնական թեման՝ «Տարածաշրջանային 

աշխարհաքաղաքականությունը, տնտեսությունը և ներդրումները. բազմաբևեռության 

ազդեցությունը առևտրի ու ներդրումային հոսքերի վրա» խորագիրն էր, որի շուրջ 

զեկույցներով հանդես եկան տարբեր երկրներ ներկայացնող հայտնի բանախոսներ: 

Հայաստանում անցկացվող միջոցառման կարևոր առանձնահատկություններից մեկը 

ծրագրի հարուստ մշակութային մասն էր, որն իր մեջ ներառում էր այցելություններ 

Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր՝ գագաթնաժողովի մասնակիցներին 

Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին ծանոթացնելու նպատակով:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/summit-of-minds-press-releases/
WWW.PRESIDENT.AM
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Բարեգործական ծրագրերի իրականացումը մշտապես գտնվել է Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուշադրության կենտրոնում: Տարատեսակ ոլորտների 

առանցքային խնդիրները հաշվի առնելով՝ թիրախավորվել են համապատասխան խմբեր, 

և հաշվետու ժամանակահատվածում Հանրապետության նախագահի աշխատակազմն 

աջակցել է տարբեր հասարակական կազմակերպությունների և անհատների: 

Աջակցությունը հիմնականում միտված է եղել կրթության, մշակույթի, սպորտի, 

երիտասարդության, սոցիալական և այլ ոլորտներում խնդիրների լուծմանը: 

Ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել՝ միջազգային մրցաշարերում և 

մրցույթներում մասնակցության, պատմամշակութային կոթողների պահպանության և 

վերականգնման, մշակութային և սոցիալական այլ ծրագրերի իրականացման համար: 

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

20  Սպորտի ոլորտ

21  Կրթության ոլորտ

22  Մշակույթի ոլորտ

23  Սոցիալական ոլորտ
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Սպորտի ոլորտ

Սպորտի ոլորտում աջակցություն է տրամադրվել «Աջակցություն ՀՀ հաշմանդամային 

սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ-ին՝ բազկամարտի Աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու 

նպատակով: Աջակցույթուն է տրամադրվել նաև Գևորգ Աֆրիկյանին՝ ուժային եռամարտի  

Աշխարհի և Եվրոպայի առաջնության մրցաշարերին մասնակցելու նպատակով:
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Ξ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Կրթության ոլորտ

Կրթության ոլորտում ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել Հայաստանի 

Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Շիրակի հայագիտական 

հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին՝ «Շիրակի պատմամշակութային 

ժառանգությունը, հայագիտության արդի հիմնահարցեր» խորագրով գիտաժողովի 

կազմակերպման համար: Աջակցություն է տրամադրվել նաև Արցախի Շուշի քաղաքում 

վրանային ճամբարի անցկացման համար:
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Մշակույթի ոլորտ

Մշակույթի ոլորտում ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել «Երևանի պարարվեստի 

պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին, «Արամ Խաչատրյան-մրցույթ» մշակութային հիմնադրամին՝ 

Ա. Խաչատրյանի 15-րդ հոբելյանական մրցույթի անցկացման նպատակով, Օշականի 

Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու որմնանկարների վերականգնման աշխատանքների, 

Օձունի եկեղեցու վերականգնման նախագծային աշխատանքների իրականացման 

նպատակով:  Աջակցություն է տրամադրվել նաև Վենետիկի բիենալեում  հայկական 

ազգային տաղավարի կազմակերպման համար: 
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Սոցիալական ոլորտ

Սոցիալական աջակցության շրջանակում տրամադրվել է օժանդակություն Գյուլագարակ 

համայնքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ին, ՀՀ Լոռու մարզի Ահնիձոր համայնքի  հիմնական 

դպրոցին, Շիրակի մարզի «Ջրափիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին:
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25 Արցախի Հանրապետություն. Այցելություններ Ասկերանի շրջանի Հարավ գյուղ, Պաշտպանության բանակի 

ինժեներասակրավորական գումարտակ.  Շուշիի Գրիգորի Գաբրիել յանցի անվան երկրաբանության պետական թանգարան

27 Արցախի Հանրապետություն. Այցելություններ Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ գյուղ, Թալիշ գյուղ, Ստեփանակերտի 

մշակույթի և երիտասարդության պալատ

29 Այցեր Շիրակի մարզ 

40 Այց Սյունիքի մարզ

45 Այց Լոռու մարզ 

51 Այցեր Տավուշի մարզ

57 Այց Արմավիրի մարզ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ 
ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ
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Արցախի Հանրապետություն. Այցելություններ 
Ասկերանի շրջանի Հարավ գյուղ, Պաշտպանության 
բանակի ինժեներասակրավորական գումարտակ.  
Շուշիի Գրիգորի Գաբրիել յանցի անվան 
երկրաբանության պետական թանգարան 

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Արցախ կատարած 

աշխատանքային այցի շրջանակում՝ Ստեփանակերտում, հանդիպել է Արցախի 

Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ և քննարկել երկու հայկական 

հանրապետությունների համագործակցությանն առնչվող հարցեր:

Ասկերանի շրջանի Հարավ գյուղ
Աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի և Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո 

Սահակյանի հետ այցելել է Ասկերանի շրջանի Հարավ գյուղ, որտեղ հարգանքի տուրք են 

մատուցել և ծաղիկներ խոնարհել Հայրենական մեծ պատերազմի և արցախյան ազատամարտի 

զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։

 Նախագահ Սարգսյանը զրուցել է բնակիչների հետ, շրջայց կատարել համայնքում, որտեղ 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ավարտվել են լուսավորության 

աշխատանքները, և համայնքն ապահովվել է լուսավորության համակարգով։ 

Այցի շրջանակում նախագահ Սարգսյանը եղել է գյուղի Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցում, ծանոթացել 

դեռ 18-րդ դարում կառուցված եկեղեցու ներկա վիճակին։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

20-21.12.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/20/President-Armen-Sarkissian-met-with-Bako-Sahakyan/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/20/President-Armen-Sarkissian-in-Artsakh/
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՐԱՎ 
ԳՅՈՒՂ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱՍԱԿՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐՏԱԿ.  
ՇՈՒՇԻԻ ԳՐԻԳՈՐԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Պաշտպանության բանակի ինժեներասակրավորական գումարտակ.
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Պաշտպանության 

բանակի ինժեներասակրավորական առանձին թիվ N գումարտակ։ Նախագահը 

զրուցել է զինծառայությունն իրականացնող զինվորների ու սպաների հետ, ծանոթացել 

է նրանց սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, սննդի կազմակերպման նոր 

հնարավորություններին։

Շուշիի Գրիգորի Գաբրիել յանցի անվան երկրաբանության պետական թանգարան.
Արցախ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ հյուրընկալվել է Շուշիի Գրիգորի 

Գաբրիել յանցի անվան երկրաբանության պետական թանգարանում։

Թանգարանի հիմնադիր, պրոֆեսոր Գաբրիել յանցի ուղեկցությամբ նրանք ծանոթացել 

են թանգարանում պահվող՝ աշխարհի ավելի քան 40 երկրներից բերված քարերի ու 

հազվագյուտ տիպի ապարների հավաքածուին, դրանց ծագմանն ու պատմությանը։

Շուշիում նախագահ Սարգսյանն ու տիկին Նունե Սարգսյանն այցելել են նաև Սուրբ 

Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցի։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/21/President-Armen-Sarkissians-working-visit-to-Artsak/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/21/President-Armen-Sarkissian-visited-Shushi/
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Այցելություններ Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ 
գյուղ, Թալիշ գյուղ, Ստեփանակերտի մշակույթի և 
երիտասարդության պալատ, Տող գյուղ 

Մաղավուզ գյուղ. 
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի և Արցախի 

թեմի առաջնորդ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ Մարտակերտի շրջանի 

Մաղավուզ գյուղում մասնակցել է Արցախյան գոյամարտում իրենց կյանքը նվիրաբերած 

17 մաղավուզցիների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի բացման հանդիսավոր 

արարողությանը։ Նախագահներ Արմեն Սարգսյանը և Բակո Սահակյանը ծաղկեպսակ 

են դրել հուշակոթողին և հարգանքի ու երախտագիտության տուրք մատուցել արցախյան 

ազատամարտում և Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված մաղավուզցիների հիշատակին: 

Թալիշ գյուղ.
Թալիշ գյուղում երկու պետությունների նախագահները հարգանքի տուրք են մատուցել և 

ծաղիկներ դրել հակառակորդի կողմից 2016թ. սանձազերծված ապրիլյան ռազմական 

գործողությունների ժամանակ հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ընթացքում 

անձնվիրաբար զոհված հերոսների և արցախյան ազատամարտում իրենց կյանքը զոհաբերած 

հայորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին: Այնուհետև Հայաստանի և Արցախի 

նախագահները հանդիպել են 2016թ. ապրիլյան ռազմական գործողությունների մասնակից 

զինծառայողների և ազատամարտիկների հետ։ Խրախուսական նվերներ հանձնելով ապրիլյան 

ռազմական գործողությունների մասնակից զինծառայողներին և ազատամարտիկներին՝ 

Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել նրանց փայլուն ծառայության, 

հայրենասիրության ու նվիրումի համար:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

01-02.04.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/01/President-Armen-Sarkissian-in-Artsakh/
WWW.PRESIDENT.AM
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ 
ՄԱՂԱՎՈՒԶ ԳՅՈՒՂ, ԹԱԼԻՇ ԳՅՈՒՂ, ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱԼԱՏ, ՏՈՂ ԳՅՈՒՂ 

Արցախի պետական կամերային նվագախմբի 15-ամյակին նվիրված համերգ. 
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի 

և Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ 

Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում ներկա է գտնվել 

Արցախի պետական կամերային նվագախմբի 15-ամյակին նվիրված համերգին։

Տող գյուղ՝ «Կատարո» գինու գործարան. 
Նախագահներն այցելել են Հադրութի շրջանի Տող գյուղում գտնվող՝ «Կատարո» գինու 

գործարան, որտեղ «Կատարո»-ի հիմնադիր տնօրեն Էդիկ Ավետիսյանը և որդին 

պատմել են իրենց ընտանեկան բիզնեսի անցած ճանապարհի և ապագա ծրագրերի 

մասին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/01/President-Armen-Sarkissian-attended-concert-in-Artsakh/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/02/Armen-Sarkissian-visited-Cataro-wine-factory/summit-of-minds-press-releases/
WWW.PRESIDENT.AM


Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

29

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

Այցեր Շիրակի մարզ

Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոն. 
Նախագահի և նրա տիկնոջ Շիրակի մարզ կատարած հերթական այցելությունը սկսվել է 

Ս. Յոթվերք եկեղեցում մոմավառությամբ, որից հետո նրանց և մեծանուն կոմպոզիտոր, ՀՀ 

ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանին իր թեմական հարկի տակ հյուրընկալել 

է Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Տ. Միքայել եպիսկոպոս 

Աջապահյանը: Սրբազանը հյուրերին ծանոթացրել է թեմի գործունեությանը և կառույցներին: 

Նախագահը հետաքրքրվել է իրականացվող ծրագրերով և նախատեսվող նախագծերով՝ 

պատրաստակամություն հայտնելով որևէ կերպ աջակցել դրանց: Հանրապետության 

նախագահն ու տիկին Նունե Սարգսյանը շրջել են կենտրոնում, անմիջական ու ջերմ զրուցել 

տարբեր խմբակներում սովորող երեխաների հետ: Հանդիպումից տպավորված երեխաները 

Հանրապետության նախագահից խնդրել են ինքնագիր թողնել իրենց աշխատանքային 

տետրերում:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

25.01.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/25/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-Sarkissian-visited-Gyumri/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Գյումրիի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադրման 25-ամյակը. 
Հունվարի 25-ին Գյումրի Հանրապետության նախագահի այցելության բարձրակետը 

մշակութային այն տոնախմբությունն էր, որը տեղի է ունեցել Գյումրու Վ. Աճեմյանի 

անվան դրամատիկական թատրոնի շենքում: Նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին 

Նունե Սարգսյանը կոմպոզիտոր, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանի 

և արվեստասեր հասարակության ներկայացուցիչների հետ մասնակցել են Գյումրիի 

պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված համերգին: 

Համերգից հետո նախագահը հանդիպել է նվագախմբի ղեկավարության հետ և, ի 

սրտե շնորհավորելով հոբել յանի առթիվ, երախտագիտություն հայտնել արվեստին 

անմնացորդ նվիրումի և մշակութային խիզախումի համար, որի շնորհիվ Գյումրին 

այսօր ունի բարձրակարգ նվագախումբ: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/25/President-Armen-Sarkissian-attended-event-in-Gyumri/
WWW.PRESIDENT.AM
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

«Ֆրանսիայի համը» խորագրով միջոցառում.
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գյումրիի «Տիրամայր Հայաստանի» 

կենտրոնում մասնակցել է պետական գործիչների, դիվանագետների, արվեստի, 

մշակույթի գործիչների, գործարարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած «Ֆրանսիայի 

համը» խորագրով հանդիսավոր միջոցառմանը: Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը մասնակցել է «Ֆրանսիայի համը» խորագրով անցկացված՝ աշխարհում 

ավանդական ընթրիքին, որն 2019թ. կազմակերպվել է Գյումրիում: Գյումրիի «Տիրամայր 

Հայաստանի» կենտրոնում պետական գործիչների, դիվանագետների, արվեստի, մշակույթի 

գործիչների, գործարարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիսավոր միջոցառմանը 

ներկայացվել է ֆրանսիական գաստրոնոմիան, որը համարվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ 

նյութական ժառանգության մասը: Նախագահ Սարգսյանն իր խոսքում ողջունել է նման 

ձեռնարկի անցկացումը Գյումրիում, նշելով, որ Գյումրին ճիշտ տեղն է նման միջոցառման 

և նոր ավանդույթի մեկնարկի համար: Նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել 

այսուհետ ևս մասնակցել նման հավաքույթի՝ առաջարկելով հանդիպմանը ներկա՝ 

Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին՝ կազմակերպել իրենց երկրների 

խոհանոցն ու ավանդույթները ներկայացնող նման միջոցառում: Միաժամանակ, 

նախագահ Սարգսյանն առաջադրել է երեք նախապայման այդպիսի միջոցառման 

համար՝ այն պետք է կրկին անցկացվի Գյումրիում, պետք է ներկայացվի որևէ երկրի համը և 

մշակույթը և երրորդ՝ պետք է հրավիրվեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ կլինեն ներդրում անել 

Գյումրիում՝ մշակույթի, կրթության, բիզնեսի և այլ ոլորտներում: Նախագահ Սարգսյանը 

առաջարկել է նաև ամեն տարի, սեպտեմբերի 21-ից սկսած, մեկ ամսվա ընթացքում, 

անցկացնել նմանատիպ միջոցառումներ՝ «Հայաստանի համը» խորագրի ներքո, 

Հայաստանի համը՝ խոհանոցն ու մշակույթը, տարածելով ամբողջ աշխարհում:

22.03.2019թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/03/22/President-Armen-sarkissian-visited-Gyumri/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Գյումրի.
Հանրապետության նախագահը Գյումրիի պատմական կենտրոնով շրջելիս, զրուցել 

է իրեն հանդիպած քաղաքացիների հետ, ծանոթացել փողոցներում իրականացվող 

շինարարական աշխատանքներին:

Գյումրիի Աբովյան փողոցում նախագահ Սարգսյանը պատահաբար ականատես է 

դարձել նկարահանվող նոր ֆիլմի աշխատանքներին: Նախագահը հետաքրքրվել է 

ֆիլմի պատմությամբ, նրան հատկապես շատ են դուր եկել ֆիլմի դրվագներից մեկում 

նկարահանվող փոքրիկ Անին ու Մանվելը: Նախագահը մոտեցել է երեխաներին և 

զրուցել նրանց ու ֆիլմի ստեղծագործական կազմի ներկայացուցիչների հետ: Նախագահ 

Սարգսյանի առաջարկությամբ, զրույցը շարունակվել է նկարահանման հրապարակի 

հարևանությամբ գտնվող «Արեգակ» ներառական փուռ-սրճարանում: Սա Գյումրիում 

Արմեն Սարգսյանի սիրած վայրերից է, ուր նախագահը գրեթե միշտ այցելում է քաղաքում 

գտնվելիս:

Նախագահը ողջունել է Գյումրիի մասին ֆիլմի նկարահանումը և ընդհանրապես 

ցանկացած անդրադարձ Գյումրիի մշակույթին, պատմությանը, ավանդույթներին՝ ևս մեկ 

անգամ կարևորելով Գյումրիի վերածնունդը:

Այնուհետև Արմեն Սարգսյանը շարունակել է շրջայցը Գյումրիի փողոցներով, հետևել 

մասնավորապես Աբովյան, Շիրազի, Ղորղանյան փողոցներում իրականացվող 

աշխատանքների ընթացքին: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Հանդիպում Իտալիայի կառուցապատող ընկերությունների ազգային ասոցիացիայի 
(ANCE) և Ինժեներիայի, ճարտարապետության, տեխնիկական-տնտեսական 
խորհրդատվական կազմակերպությունների ասոցիացիայի (OICE) գործարարների 
խմբի հետ.
Գյումրի կատարած այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը աշխատանքային ճաշ-հանդիպում է ունեցել Իտալիայի կառուցապատող 

ընկերությունների ազգային ասոցիացիայի (ANCE) և Ինժեներիայի, ճարտարապետության, 

տեխնիկական-տնտեսական խորհրդատվական կազմակերպությունների ասոցիացիայի 

(OICE) գործարարների խմբի հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Գյումրիի 

պատմամշակութային արժեք ներկայացնող հին շինությունների վերականգնման հարցում 

համագործակցության հնարավորությունները:

Աշխատանքային այցի ընթացքում նախագահն այցելել է ‹‹Հայաստան›› համահայկական 

հիմնադրամի ‹‹Մեր Գյումրի›› ծրագրի իրականացման վայր, դիտել տարածքը, որտեղ 

ծրագրով նախատեսվում է երկրաշարժից հետո կառուցված անավարտ շինությունների 

հիմնովին վերականգնում, ինչը հնարավորություն կտա բնակարանով ապահովել 

տնակներում ապրող սոցիալապես անապահով մի քանի տասնյակ ընտանիքների։ 

Մարզպետի և քաղաքապետի ուղեկցությամբ նախագահն այցելել է նաև Սև բերդ, որը 

գործում է որպես մշակութային կենտրոն, ինչպես նաև ծանոթացել զբոսաշրջության 

զարգացմանն ուղղված այլ ծրագրերի։ 

11.06.2019թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանի արվեստանոց.
Ախուրյանում նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալվել է քանդակագործ Ալբերտ 

Վարդանյանի արվեստանոցում, ծանոթացել է քանդակագործի աշխատանքներին, 

հետաքրքրվել անավարտ քանդակներով: 

Նախագահին են ներկայացվել նաև քանդակագործի որդու՝ նկարիչ Հրաչ Վարդանյանի 

աշխատանքները: Նրանք պատմել են իրենց ծրագրերի մասին, մտքեր փոխանակել 

ժամանակակից արվեստի զարգացման միտումների շուրջ: 

«Իտալիա. (Ան)տեսանելի պատմվածքներ» ցուցահանդես.
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է Գյումրիի «Սթայլ» պատկերասրահում 

«Իտալիա. (Ան)տեսանելի պատմվածքներ» խորագրով ցուցահանդեսի բացման 

արարողությանը, որում ներկայացված են եղել հայ և իտալացի ժամանակակից 

արվեստագետների գործերը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/06/11/President-Armen-Sarkissian-met-with-Albert-Varadanyan/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն Անկախության տոնի առթիվ շնորհավորել է 
գյումրեցիներին ու քաղաքի հյուրերին.
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ 

Գյումրիում մասնակցել է Անկախության 28-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին: 

Գյումրիի «Սև բերդ» կոչվող ամրոցում Հանրապետության նախագահը և տիկին Նունե 

Սարգսյանը, ներկա են գտնվել «Մեր ժամանակի հերոսը» մրցանակաբաշխությանը։ 

Նախագահ Սարգսյանը մրցանակ է հանձնել 13 մրցանակակիրներից մեկին։ 

Միջոցառումից հետո Հանրապետության նախագահը տիկնոջ ուղեկցությամբ, զբոսնել է 

քաղաքի պատմական կենտրոնում։ Նրանք ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում զրուցել են 

գյումրեցիների ու քաղաքի հյուրերի հետ՝ շնորհավորելով Հայաստանի Անկախության տոնի 

առթիվ և բարեմաղթանքներ հղելով նրանց։

Նախագահ Սարգսյանը տիկին Նունե Սարգսյանի հետ այցելել է նաև քաղաքի «Արեգակ» 

ներառական փուռ-սրճարան՝ ջերմ հյուրընկալության արժանանալով իր համար վաղուց 

հարազատ դարձած այդ վայրում:

21.09.2019թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցը Գյումրի.
1988 թվականի երկրաշարժի 31-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Գյումրի՝ հարգանքի տուրք մատուցելու 

երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։

Քաղաքի Սուրբ Աստվածածին (Յոթ վերք) եկեղեցում Հանրապետության նախագահը 

ներկա է գտնվել երկրաշարժի զոհերի հիշատակի ոգեկոչման պատարագին: 

Այնուհետև նախագահ Սարգսյանը ծաղկեպսակ է դրել երկրաշարժի անմեղ զոհերի 

հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին և մեկ րոպե լռությամբ հարգել նրանց 

հիշատակը։ 

07.12.2019թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/07/President-Armen-Sarkissian-visited-Gyumri/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

«Մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց». 
Գյումրիում Հանրապետության նախագահը այցելել է «Մոր և մանկան ավստրիական 

հիվանդանոց»։ Նախագահը շրջել է հիվանդանոցում, զրուցել բուժաշխատողների հետ։ 

Նախագահը նվերներ է հանձնել այդ գիշեր լույս աշխարհ եկած չորս նորածինների 

ծնողներին, շնորհավորել նրանց և մաղթել, որ մանուկներն ուրախություն բերեն իրենց 

ծնողներին, ընտանիքներին ու Գյումրիին։

Հանրապետության նախագահը հիվանդանոցում ծանոթացել է երիտասարդ բժիշկ-

մանկաբարձ Արմեն Մկրտչյանի հետ, որը մեկնել էր Սուդան՝ փոխարինելու «Ավրորա» 

մարդասիրական նախաձեռնության մրցանակակիր, բժիշկ Թոմ Քաթինային: Նախագահը 

ողջունել է նրա մարդասիրական գործունեությունը։

«Շալե Գյումրի» կենտրոն. 
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գյումրի կատարած Աշխատանքային 

այցի շրջանակում այցելել է «Շիրակ կենտրոն» հասարակական կազմակերպության «Շալե 

Գյումրի» կենտրոն։

«Շիրակ կենտրոն» ՀԿ֊ն, իրականացնում է սոցիալական տարբեր նախաձեռնություններ։ 

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպել ու զրուցել է տնակներում բնակվող երեխաների 

հետ, նրանց նվերներ հանձնել ու հրավիրել նախագահական նստավայր՝ մասնակցելու 

ամանորի տոնակատարություններին։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/07/President-Armen-Sarkissian-visited-Shale-Gyumri/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/07/President-Armen-Sarkissian-in-Gyumri/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

«ԼՈՖԹ» կենտրոն. 
Գյումրիում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է նաև «ԼՈՖԹ» 

կենտրոն, որտեղ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվում է 

առաջնորդության և հաղորդակցության դասընթաց քաղաքի սկսնակ ձեռներեց կանանց 

համար։

Նախագահ Սարգսյանը զրուցել է դասընթացի մասնակից ձեռներեց կանանց հետ, 

պատասխանել նրանց հարցերին, լսել նրանց պատմություններն ու դիտարկումները։ 

Նա Ասիական զարգացման բանկին առաջարկել է հիմնել հատուկ հիմնադրամ՝ 

ֆինանսավորելու կանանց ստարտափները։

«Արեգակ» ներառական փուռ-սրճարան.
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն Գյումրիում այցելել է նաև «Արեգակ» 

ներառական փուռ-սրճարան և հանդիպել իր վաղեմի բարեկամներին՝ փուռ-սրճարանի 

երիտասարդ աշխատակիցներ Միքայելի, Գրիշայի և մյուսների հետ, հետաքրքրվել նրանց  

կյանքով ու աշխատանքով, վայելել նրանց թխած թարմ հացաբուլկեղենը։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/07/President-Armen-Sarkissian-visited-Loft-center-in-Gyumri/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/07/President-Armen-Sarkissian-visited-Aregak-cafe-in-Gyumri/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

«Գյումրին մեր տունն է» երիտասարդական նախաձեռնության արվեստանոց. 
Այցի շրջանակում Նախագահը այցելել է «Գյումրին մեր տունն է» երիտասարդական 

նախաձեռնության արվեստանոց։

Երիտասարդները պատմել են իրենց տարբեր ձեռնարկների մասին՝ սահադաշտ 

Գյումրիում, տարբեր թեմաներով խճանկարների պատրաստում, աֆորիզմներ Գյումրու 

փողոցներում, բնապահպանական ակցիաներ, ծառատունկ, քաղաքի բարեկարգում և այլն։ 

Նախաձեռնության հիմնական նպատակն է վերհանել և լուծել Շիրակի մարզում առկա 

խնդիրները, մասնավորապես՝ սոցիալական, զբոսաշրջային, մշակութային, սպորտային 

ուղղություններով:

Նախաձեռնության հիմնադիրների ուղեկցությամբ նախագահը ծանոթացել է 

երիտասարդների յուրօրինակ աշխատանքներին, դիտել նրանց հերթական նվերը 

քաղաքին՝ խցաններով խճանկարի տեսքով։ Այնուհետև նախագահը հանդիպել է 

նախաձեռնության անդամների հետ, զրուցել վերածնվող Գյումրիում երիտասարդների 

դերի մասին։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/07/President-Armen-Sarkissian-working-visit-to-Gyumri-/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

Այց Սյունիքի մարզ 

Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտի. 
Սյունիքի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտի:

Նախագահը ծանոթացել է ստեղծված ենթակառուցվածքներին ու պայմաններին, ինչպես 

նաև ընթացիկ աշխատանքներին:  

Մեղրիի տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն. 
Նախագահը աշխատանքային այցի ընթացքում այցելել է Մեղրիի տարածաշրջանային 

բժշկական կենտրոն, կատարել շրջայց բուժհաստատությունում, ծանոթացել առկա 

պայմաններին, զրուցել անձնակազմի հետ, հետաքրքրվել կենտրոնի հագեցվածությամբ 

և խնդիրներով։ Արմեն Սարգսյանն այցելել է նաև Մեղրիի Մեծ թաղի Սուրբ Աստվածածին 

եկեղեցի։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

05-06.07.2019թ.

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/05/President-Armen-Sarkissian-visited-Syunik-province-/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 

Մարտական դիրքեր.
Աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը եղել է ՀՀ 

պաշտպանության նախարարության N զորամասի մարտական դիրքերում: Նախագահը 

շրջայց է կատարել մարտական հենակետում և ծանոթացել ծառայության պայմաններին, 

մարտական պատրաստականության վիճակին, հանդիպել է ծառայություն անցկացնող 

զինվորների և հրամանատարների հետ: Սահմանադրության օրվա առթիվ շնորհավորել է 

հերթապահություն իրականացնող զինվորներին ու սպաներին և նշել «Դուք պաշտպանում 

եք ոչ միայն մեր սահմանը, այլ նաև՝ Սահմանադրությունը, մեր հայրենիքը, ձեր 

հարազատներին, ընտանիքները, երեխաներին, մայրերին, մեզ բոլորիս: Ես խոնարհվում 

եմ բոլորիդ առաջ՝ հասկանալով, որ այս դիրքերը մեր հայրենիքի պաշտպանության 

կարևորագույն վայրերն են»:

Մարտական հերթապահություն իրականացնող մի խումբ զինծառայողներ բարեխիղճ 

ու անձնվեր ծառայության համար պարգևատրվել են Հանրապետության նախագահի 

անվանական ժամացույցներով: Նախագահի անունից նաև հանձնվել են նվերներ: 

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ. 
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցի շրջանակում եղել է Զանգեզուրի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատում և ընկերության կողմից շահագործվող հանքավայրի 

տարածքում։ 

Նախագահ Սարգսյանը կարևոր է համարել, որ բիզնեսը, արդյունաբերությունը, հանքը 

լինեն նաև սոցիալական կյանք, մշակույթ ստեղծող կազմակերպություն։ «Սա իմ ուղերձն 

է, իմ խնդրանքն ու առաջարկն է այս ընկերության կառավարիչներին ՝ շարունակեք 

ուշադրություն դարձնել սոցիալական կյանքին»,-ասել է նախագահ Սարգսյանը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/06/President-Armen-Sarkissian-in-Syuniq/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 

«Սյունիք Ֆուդ» ընկերություն. 
Հանրապետության նախագահը ընկերությունում ծանոթացել է արտադրության 

գործընթացին, զրուցել աշխատակիցների հետ։ 

Ընկերությունը մթերում է իրականացնում ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև Արցախի 

գյուղացիական տնտեսություններից: Արտադրանքը սպառվում է ոչ միայն տեղական 

շուկայում, այլև արտահանվում է։

«Մարիլա» ընկերություն.
Նախագահ Սարգսյանը այցելել է նաև «Մարիլա» ընկերություն, որն ունի 55 աշխատակից, 

զբաղվում է կաթնամթերքի և մսամթերքի արտադրությամբ։ Ընկերության տնօրենը նշել 

է, որ միայն տեղական շուկայում գործունեություն ծավալող ընկերությունը մտադիր է 

ընդլայնվել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ պատրաստ է աջակցել ընկերությանը՝ 

դուրս գալու արտաքին շուկա։

Թթի ամենամյա փառատոն.
Սյունիքի մարզ աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը 

Քարահունջ համայնքում մասնակցել է թթի ամենամյա փառատոնին։

Արմեն Սարգսյանը շրջել է մարզի համայնքները ներկայացնող տաղավարներով, 

համտեսել թթից պատրաստվող բարիքները, ծանոթացել սյունեցի արվեստագետների 

ու ժողովրդական վարպետների ստեղծած աշխատանքներին, զրուցել Թթի փառատոնի 

կազմակերպիչների, մասնակիցների ու փառատոնի հյուրերի հետ։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/06/President-Armen-Sarkissian-participated-in-mulberry-festival/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/06/President-Armen-Sarkissians-wroking-visit-to-Syuniq/
WWW.PRESIDENT.AM
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 

Քարահունջ համայնք.
Նախագահը գյուղի երեխաների ուղեկցությամբ այցելել է Քարահունջի համայնքային 

գրադարան և նրանց նվիրել է իր տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հեղինակած հեքիաթների 

գրքերը։

Մարզի մշակութային օջախներ.
Այցի ընթացքում Արմեն Սարգսյանը եղել է մարզի մշակութային օջախներում։

Գորիսում նախագահ Սարգսյանն այցելել է հայ անվանի գրող Ակսել Բակունցի տուն-

թանգարան, որտեղ Գորիսի Շառլ Ազնավուրի անվան երաժշտական դպրոցի սաներն 

իրենց կատարումներով ողջունել են Հանրապետության նախագահին։

Նախագահը զրուցել է տուն-թանգարանի անձնակազմի հետ ծանոթացել է թանգարանի 

պայմաններին ու ցուցանմուշներին։ Նախագահ Սարգսյանին ներկայացվել են Ակսել 

Բակունցի ծննդյան հոբել յանի առիթով իրականացված և նախատեսվող միջոցառումները: 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այնուհետև զբոսնել է քաղաքում, 

այցելել է Գորիսի քաղաքային պուրակ, որտեղ գտնվում է ճարտարապետներ Ռաֆայել 

Իսրայել յանի ու իր հոր՝ Վարդան Սարգսյանի ու քանդակագործ Արա Հարությունյանի 

հեղինակած հուշարձանը։ Այն տեղադրվել է խորհրդային տարիներին՝ ի հիշատակ իրենց 

կյանքը զոհաբերած զինվորների։ Նախագահը Գորիսի քաղաքապետի հետ քննարկել 

է այն վերականգնելու հարցը։ Քաղաքապետը նախագահին տեղեկացրել է այգին 

վերականգնելու, ինչպես նաև քաղաքում իրականացվելիք մի շարք այլ ծրագրերի մասին։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/06/President-Armen-Sarkissian-in-Syunik/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/06/President-Armen-Sarkissian-visited-Qarahunj/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 

Գորիսի ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոն. 
Ֆրանսահայ բժիշկ, սրտաբան, ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոնի 

հիմնադրամի տնօրեն և «Ակցիա առողջություն Ֆրանսիա-Հայաստան» ասոցիացիայի 

փոխնախագահի ուղեկցությամբ նախագահը շրջայց է կատարել բժշկական 

կենտրոնում, ծանոթացել պայմաններին, տեղեկացել մատուցվող ծառայություններին։ 

Բարձրակարգ մասնագետներով ու ժամանակակից բուժսարքավորումներով հագեցած 

կենտրոնը սպասարկում է ոչ միայն Սյունյաց աշխարհի, այլև Արցախի, Վայոց ձորի 

սրտանոթային խնդիրներ ունեցող բնակիչներին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/06/President-Armen-Sarkissian-visited-hospital-in-Syunik/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

Այց Լոռու Մարզ 

Աշխատանքային այցի շրջանակում քաղաք Ստեփանավանում Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյանին դիմավորել են աղուհացով, փողային նվագախմբի 

կատարումներով, երգուպարով։

Նախագահը ջերմ ու անմիջական զրույց է ունեցել ստեփանավանցիների հետ։ Քաղաքի Սոս 

Սարգսյանի անունը կրող փողոցի հարակից այգում Արմեն Սարգսյանը ծաղիկներ է դրել 

Հայաստանի Հանրապետության և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, մեծանուն դերասան Սոս 

Սարգսյանի հուշարձանին: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

20-21.07.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/20/President-Armen-Sarkissian-in-Lori/
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

Լոռի բերդ.
Այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է միջնադարի 

կառույց համարվող Լոռի բերդ, շրջել բերդաքաղաքի տարածքում: Նախագահ Սարգսյանը 

բերդը շատ տպավորիչ է համարել ոչ միայն որպես պատմական արժեք, այլև որպես 

յուրօրինակ ու գեղեցիկ հանգստի գոտի էկոտուրիզմի զարգացման համար:

Օձունի վանական համալիր.
Լոռու մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Արմեն Սարգսյանն այցելել 

է նաև Օձունի վանական համալիր, որը միջնադարի հայ ճարտարապետության 

աչքի ընկնող հուշարձանախմբերից է: Այն եղել է միջնադարյան Հայաստանի կարևոր 

գրչօջախներից և մշակութային կենտրոններից մեկը: Համալիրն աչքի է ընկնում 

ճարտարապետական արժեքավոր հուշարձաններով և որմնանկարներով: Նախագահ 

Սարգսյանը Գուգարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի ուղեկցությամբ 

շրջել է վանական համալիրի տարածքում։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/20/President-Armen-Sarkissian-visited-Odzun-Monastery/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/20/President-Armen-Sarkissian-visited-Lori-/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

Գյուլագարակ համայնքի մանկապարտեզ.
Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում գտնվող Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանն այցելել է Գյուլագարակ համայնքի մանկապարտեզ: Դեռևս 2018թ. դեկտեմբերին 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից մանկապարտեզին տրամադրվել 

էր ֆինանսական աջակցություն՝ գույքի ձեռքբերման համար:

Նախագահը շրջել է մանկապարտեզում, ծանոթացել պայմաններին, զրուցել 

աշխատակիցների հետ: Վերջիններս իրենց երախտագիտությունն են հայտնել 

Հանրապետության նախագահին՝ ցուցաբերած աջակցության համար:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/20/President-Armen-Sarkissian-visited-kindergarten-in-Lori/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

Ահնիձոր գյուղ.
Այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Ահնիձոր 

գյուղ, որը անվանի արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայրն է։

Նախագահ Սարգսյանը հյուրընկալվել է Հրանտ Մաթևոսյանի հայրական տանը, որտեղ 

բնակվում է նրա եղբայրը: Նախագահ Սարգսյանը գրողի եղբոր և որդու ուղեկցությամբ 

շրջել է տանը, զրուցել վերջիններիս հետ, հիշելով Հրանտ Մաթևոսյանի կյանքից, ուշագրավ 

դրվագներ, հետաքրքիր պատմություններ, անդրադարձել նրա ստեղծագործություններին։ 

«Հրանտ Մաթևոսյան» հիմնադրամի տնօրենն ներկայացրել է հիմնադրամի 

գործունեությունը: Կարևորելով մեծ գրողի թողած գրական ժառանգության 

վերաիմաստավորումը և նշելով, որ 2020 թվականին լրանում է Հրանտ Մաթևոսյանի 

85-ամյակը՝ նա անդրադարձել է նաև Երևանում գտնվող «Հրանտ Մաթևոսյան» 

մշակութային կենտրոն-թանգարանի խնդիրներին: 

Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն.
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալվել է Վանաձորի 

տեխնոլոգիական կենտրոնում, ծանոթացել կենտրոնի գործունեությանը։

Կենտրոնի տնօրենը նշել է, որ կենտրոնի նպատակը բարենպաստ բիզնես միջավայրի 

ստեղծումն է տեխնոլոգիական ընկերությունների համար: Կենտրոնն օգնում է սկսնակ 

ընկերություններին, տեխնոլոգիական թիմերին իրենց գաղափարները վերածել բիզնեսի: 

Հանրապետության նախագահը շրջայց է կատարել կենտրոնի տարածքում, զրուցել 

դասընթացների մասնակից երեխաների հետ, այնուհետև հանդիպել է կենտրոնում 

տեղակայված ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, հետաքրքրվել նրանց 

գործունեությամբ, ինչպես նաև պատասխանել նրանց հարցերին։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/21/President-Armen-Sarkissian-visited-Vanadzor-Technological-Center/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/20/President-Armen-Sarkissian-in-Ahnidzor/
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ / WWW.PRESIDENT.AM

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

«ՎԱԲԱ» ընկերություն.
Արմեն Սարգսյանն այցելել է Վանաձորի կարկտապաշտպան ցանցերի և դրանց տեղադրման 

համակարգերի արտադրության ոլորտում մասնագիտացած «ՎԱԲԱ» ընկերություն։

Նախագահը ընկն տնօրենի ուղեկցությամբ շրջել է գործարանում, ծանոթացել արտադրական 

հզորություններին, կիրառվող տեխնոլոգիաներին ու արտադրանքին։ 

Նախագահը միաժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել հնարավորինս աջակցություն 

ցուցաբերել ընկերությանը։

Հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարաց թեմի առաջնորդարան.
Աշխատանքային այցի շրջանակում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն 

հյուրընկալվել է Հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարաց թեմի առաջնորդարանում, որտեղ 

Թեմի առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը ներկայացրել է շենքի պատմությունը, 

պատմել Գուգարաց թեմի աշխատանքների և իրականացվող ծրագրերի մասին։

Հանրապետության նախագահը և արքեպիսկոպոս Չուլջյանն այնուհետև այցելել են 

Գուգարաց թեմի «Ծիծեռնակ» ճամբար, որը Վանաձորում է համախմբել Շիրակի մարզի, 

Ջավախքի, Ալավերդու ու Ստեփանավանի մի խումբ դպրոցականների։ Ճամբարականները 

հյուրերին դիմավորել են ազգային երգ ու պարով։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/21/President-Armen-Sarkissian-working-visit-to-Lori/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/21/President-Armen-Sarkissian-visited-Vabatex/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայր՝ Դսեղ.
Նախագահը ծաղիկներ է դրել հայ մեծանուն բանաստեղծի կիսանդրուն։

Նախագահը շրջել է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում, որը Ամենայն հայոց 

բանաստեղծի հայրական տունն է և թանգարանի է վերածվել 1939 թվականին: Նա 

ծանոթացել է գրողի կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող ցուցանմուշներին՝ գրքերին, 

անձնական իրերին, որոնք ներկայացնում են մեծ գրողի կյանքի ու ստեղծագործական 

ուղու որոշակի փուլեր: Նախագահը հետաքրքրվել է թանգարանի հետագա ծրագրերով: 

Հանրապետության նախագահը այցելել է տուն-թանգարանի հարևանությամբ գտնվող 

մատուռ, որտեղ ամփոփված է Թումանյանի սիրտը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/21/President-Armen-Sarkissian-visited-Dsegh/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

Այց Տավուշի մարզ 

«UWC Դիլիջան».
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է «UWC Դիլիջան» միջազգային 

քոլեջ: Այն պաշտոնապես իր դռները բացել է 2014թ. հոկտեմբերին՝ ընդունելով առաջին 

94 ուսանողներին, դառնալով UWC շարժման 18 քոլեջներից մեկը և առաջին միջազգային 

գիշերօթիկ դպրոցը Հայաստանում։

Նախագահ Սարգսյանը շրջել է դպրոցում, ծանոթացել ուսման ու հանգստի պայմաններին, 

հետաքրքրվել ուսումնական գործընթացի մանրամասներով: Արմեն Սարգսյանը ջերմ ու 

անմիջական զրույց է ունեցել ուսանողների և շրջանավարտների հետ՝ մասնավորապես 

անդրադառնալով Հայաստանի զարգացման հեռանկարին ու տեսլականին։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

21-22.07.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/21/President-Armen-Sarkissian-visited-UWC-Dilijan/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 

Տավուշի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության 

նախագահը այցելել է Դիլիջանի քաղաքապետարան, հանդիպել  մարզպետի և 

քաղաքապետի հետ։ Հանդիպման  ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանն տեղեկացրել 

է, որ ֆրանսիական Շամոնի քաղաքը, որտեղ ավանդաբար անցկացվում է «Մտքերի 

գագաթնաժողով» հեղինակավոր համաժողովը, ցանկություն է հայտնել բարեկամական 

ավելի խորը հարաբերություններ հաստատել Դիլիջանի հետ: Աշխարհում հայտնի 

համաժողովը՝ «Մտքերի գագաթնաժողով»-ը, որն ամեն տարի անցկացվում է Շամոնիում, 

հիմա արդեն ունի իր քույր համաժողովը, որն ամեն տարի անցկացվելու է Դիլիջանում: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/22/President-Armen-Sarkissians-working-visit-Tavush/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Հաղարծնի վանական համալիր: 

Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի ուղեկցությամբ նախագահը 

շրջել է 10-րդ դարի վանական համալիրում, մոմ վառել, ունկնդրել հոգևորականների 

շարականը: Վանական համալիրի բակում Արմեն Սարգսյանը շփվել է այցելուների և 

զբոսաշրջիկների, Տավուշի թեմի «Արևիկ» սոցիալ-կրթական կենտրոնի սաների հետ:

Նախագահ Սարգսյանն Հաղարծնի վանքի ընդունելությունների կենտրոնում հանդիպել է 

Տավուշի մարզի մի խումբ պատանիների հետ, ջերմ ու անմիջական զրույց ունեցել նրանց հետ, 

պատասխանել նրանց տարբեր հարցերին, մասնավորապես, խոսել հայ ժողովրդի կյանքում 

Հայ առաքելական եկեղեցու դերի, ազգային միասնականության ու ազգային ինքնության 

մասին, ինչպես նաև իր խորհուրդները փոխանցել պատանիներին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/22/President-Armen-Sarkissian-visited-Haghartsin-Monastery-Complex/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

08.11.2019թ.

Չինարի.
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Տավուշի մարզ 

մեկնարկել է սահմանամերձ Չինարի համայնքից: Նախագահը հանդիպել ու զրուցել է 

իրեն դիմավորելու եկած բնակիչների հետ: Դիտելով չինարեցի երեխաների պարային 

կատարումը՝ նախագահը նրանց Ամանորին հրավիրել է նախագահական նստավայր։

Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ առաջին անգամ Չինարի այցելել է ուսանողական 

տարիներին և հատկապես տպավորվել բնությամբ ու բնակիչների հյուրընկալությամբ։ 

Մելիս Բաբայանի հիմնած արևադարձային այգի.
Այգեձոր սահմանամերձ համայնքում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն 

այցելել է Մելիս Բաբայանի հիմնած արևադարձային այգի։

78-ամյա գյուղատնտեսը հիմնել է յուրօրինակ արևադարձային բույսերի և 

ծառատեսակների այգի։ Խնձորենու և սալորենու կողքին նա աճեցնում է կիվիի, բանանի 

ծառեր և արմավենիներ: Նախագահը շրջել է այգում, զրուցել սրտացավ այգետիրոջ հետ, 

հետաքրքրվել բերքի իրացմամբ և հաջողություններ մաղթել նրան:

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/11/08/President-Armen-Sarkissian-in-Tavush/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/11/08/President-Armen-Sarkissian-visited-Chinari/
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

Eco Garden Corporation գյուղմթերքի ընդունման և պահածոյացման ձեռնարկություն.
Նախագահ Սարգսյանը այցելել է Չինարի և Սյգեձոր համայնքների միջև գտնվող Eco Gar-

den Corporation գյուղմթերքի ընդունման և պահածոյացման ձեռնարկությունում, շրջայց 

կատարել, ծանոթացել արտադրական հզորություններին։ Արտադրության համար 

անհրաժեշտ մրգի և բանջարեղենի մթերման 80%-ը ապահովվում է տեղի գյուղական 

համայնքներից: Ձեռնարկության աշխատակիցները հիմնականում Չինարի, Այգեձոր և 

Արծվաբերդ համայնքներից են։ 

«Շամշադին էկո միթ».
Նավուր համայնքում նախագահ Սարգսյանն այցելել է «Շամշադին էկո միթ» 

գյուղատնտեսական արտադրական կոոպերատիվ։ Այստեղ արտադրվում է մսամթերք, որն 

առաջիկայում իրացվելու է տեղական շուկայում։ Այն բացվել է Հայ առաքելական եկեղեցու 

Տավուշի թեմի նախաձեռնությամբ:

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ.
Աշխատանքային այցով Տավուշի մարզում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանն տիկնոջ՝ 

Նունե Սարգսյանի հետ այցելել է Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ, 

հանդիպել դասախոսների և ուսանողների հետ: Նախագահ Սարգսյանը զրուցել է 

ուսանողների հետ, պատասխանել նրանց հարցերին, ինչպես նաև փոխանցել մարզի 

սահմանամերձ համայնքներ այցելությունից իր տպավորությունները:

Նա նաև իր խորհուրդներն է փոխանցել երիտասարդներին՝ հորդորելով կրթության 

համար նախատեսված իրենց ժամանակն արդյունավետ օգտագործել: Նախագահ 

Արմեն Սարգսյանն ու տիկին Նունե Սարգսյանը դիտել են նաև համալսարանի սաների 

ստեղծագործական աշխատանքների ցուցադրությունը:

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/11/08/President-Armen-Sarkissian-visited-Ijevan-State-university/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/11/08/President-Armen-Sarkissian-visited-Eco-Garden-Corporation/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/11/08/President-Armen-Sarkissian-in-Tavush-/
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ԱՅՑ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան.
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ հյուրընկալվել է Իջևանի 

գինու, կոնյակի գործարանում:

Շրջայցի ընթացքում նախագահը ծանոթացել է գործարանի արտադրական 

հզորություններին ու ծավալներին: Գործարանն արտադրում է գինի, մրգային օղիներ և 

կոնյակ, խաղողը հիմնականում մթերվում է Տավուշի մարզից:

Գործարանի ղեկավարները նախագահին պատմել են իրականացված աշխատանքների, 

արտահանման շուկաների և առաջիկա ծրագրերի մասին:

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/11/08/President-Armen-Sarkissian-visited-Ijevan-wine-company/
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Այց Արմավիրի մարզ 
19.12.2019թ.

Ակնաշեն համայնք.
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցը սկսել է հյուրընկալվելով Ակնաշեն 

համայնքի բազմազավակ ընտանիքներից մեկում, ծանոթացել և զրուցել է երեխաների հետ: 

Երեխաները պատմել են իրենց ուսման, նախասիրությունների ու հետաքրքրությունների 

մասին: Նախագահը շնորհավորել է բոլորին գալիք տոների կապակցությամբ և ընտանիքի 

երեխաներին հաջորդ տարի հրավիրել նախագահի նստավայր՝ միասին Ամանորը նշելու: 

Նախագահի աշխատակազմի կողմից ընտանիքին նվերներ են փոխանցվել, ինչպես նաև 

հանձնվել են այն նվերները, որոնք երեխաները խնդրել էին Ձմեռ պապից:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

https://www.president.am/hy/domestic-visits/item/2019/12/19/President-Armen-Sarkissians-working-visit-to-Armavir-marz/
WWW.PRESIDENT.AM
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Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոց.
Արմեն Սարգսյանն այցելել է Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոց և More for Metsamor («Ավելին` 

Մեծամորի համար») նախագծի շրջանակում հանդիպում ունեցել աշակերտների և քաղաքի 

բնակիչների հետ: 

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է ներկաների հարցերին, խոսել Հայաստանի 

ապագայի համար գիտության և տեխնոլոգիաների կարևորության մասին:

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին.
Այցի շրջանակներում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյանը և Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն 

Հայոց կաթողիկոսն հանդիպել են մի խումբ երիտասարդ զինհաշմանդամների 

հետ: Երիտասարդները հիմնականում վերջին տարիներին վիրավորում ստացած 

զինհաշմանդամներն են, որոնք, կարողացել են հաղթահարել դժվարությունները և տարբեր 

ոլորտներում կայացել են որպես մասնագետներ: Նախագահն իր խոսքում նշել է, որ էական 

է համարում այն հանգամանքը, որ վերադարձից հետո յուրաքանչյուր զինվոր իր տեղը 

գտնի կյանքում: 

Նա նշել է, որ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում կան երիտասարդներ, 

որոնք հերոսաբար պայքարել են, ֆիզիկական դժվարություններ ունեն, բայց լիարժեքորեն 

կարողանում են իրենց ներդրումն ունենալ աշխատակազմի գործունեության մեջ:

Այնուհետև նախագահն ու Վեհափառ Հայրապետը ճաշել են երիտասարդների 

հետ, շնորհավորել նրանց գալիք տոների կապակցությամբ և փոխանցել իրենց 

բարեմաղթանքները:

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

ԱՅՑ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ 
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 60  Նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

67  Նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Սերբիայի Հանրապետություն

74  Նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Կատարի Պետություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

61 Հանդիպում Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ

62 Հանդիպում ԱՄԷ պետնախարար Սուլթան Ալ-Ջաբերի հետ

63 Հանդիպում ԱՄԷ փոխնախագահ, վարչապետ, պաշտպանության նախարար, Դուբայի կառավարիչ Շեյխ Մոհամմեդ բին 

Ռաշիդ Ալ Մաքթումի հետ

64 Հանդիպում Շարժայի կառավարիչ Շեյխ, դոկտոր Սուլթան բին Մոհամմեդ Ալ Քասիմիի հետ

65 ԱՄԷ-ում այլ հանդիպումներ և այցեր

66 ԱՄԷ այցի արդյունքները

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը 
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

Հանդիպում Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ 
Նահյանի հետ

14.01.2019թ.

Հանրապետության նախագահի այցը մեկնարկել է Աբու Դաբիի թագաժառանգ, ԱՄԷ 

Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ 

Նահյանի հետ հանդիպմամբ։ Ընդգծելով առևտրատնտեսական ոլորտում առկա մեծ 

ներուժը՝ նախագահ Սարգսյանը հեռանկարային է համարել համագործակցության 

հնարավորությունները հատկապես գյուղատնտեսության, վերականգնվող էներգետիկայի, 

քիմիական արդյունաբերության, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 

տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Նշելով, որ Հայաստանն Արաբական Միացյալ 

Էմիրությունները դիտարկում է կարևոր հանգույց դեպի Ծոցի տարածաշրջան և այլ 

երկրներ, Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանն իր հերթին Միացյալ Էմիրությունների 

համար կամուրջ կարող է լինել դեպի ԱՊՀ և ԵԱՏՄ երկրներ ու շուկաներ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

WWW.PRESIDENT.AM
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Հանդիպում ԱՄԷ պետնախարար Սուլթան 
Ալ-Ջաբերի հետ

Այցի շրջանակներում Հանրապետության նախագահը երկու անգամ հանդիպել է ԱՄԷ 

պետնախարար Սուլթան Ալ-Ջաբերի հետ: Հայաստանի նախագահը և պետնախարարը 

խոսել են տնտեսության տարբեր ոլորտներում համագործակցության, մասնավորապես 

համատեղ նախագծեր իրագործելու հնարավորությունների մասին։ Նախագահ Սարգսյանի 

խոսքով՝ տարիների ընթացքում, իհարկե, մեծ և փոքր հաջողություններ գրանցվել են, 

սակայն ներուժը շատ ավելի մեծ է։ Որպես համագործակցության հեռանկարային 

ուղղություն Արմեն Սարգսյանն առանձնացրել է տուրիզմի, ենթակառուցվածքների 

ու սպասարկման ոլորտ՝ նշելով, որ Հայաստանը կարող է այս ոլորտում տարբերվող 

առաջարկներ անել՝ մասնավորապես էկոտուրիզմ, պատմական զբոսաշրջություն։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

14.01.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

WWW.PRESIDENT.AM
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Հանդիպում ԱՄԷ փոխնախագահ, վարչապետ, 
պաշտպանության նախարար, Դուբայի կառավարիչ 
Շեյխ Մոհամմեդ բին Ռաշիդ Ալ Մաքթումի հետ

Հանդիպման շրջանակում քննարկվել են տարբեր բնագավառներում երկու երկրների 

համագործակցությանը, մասնավորապես գործարար կապերի ընդլայնմանն ու 

ֆինանսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, կարևորել զբոսաշրջության 

ոլորտի զարգացմանը միտված քայլերը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

17.01.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Շարժայի 
կառավարիչ Շեյխ, դոկտոր Սուլթան բին Մոհամմեդ Ալ 
Քասիմիի հետ

Հանրապետության նախագահը Շարժայի կառավարիչ Շեյխ Սուլթան բին Մոհամմեդ Ալ 

Քասիմիի հետ հանդիպման ժամանակ բարձր է գնահատել նրա ջերմ վերաբերմունքն 

ու ընդգծված ուշադրությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ, որի վառ արտահայտությունն 

են նրա անմիջական աջակցությամբ ու նվիրատվությամբ իրականացված ծրագրերը։ 

Խոսվել է նաև Շարժայի և Հայաստանի քաղաքներից որևէ մեկը քույր քաղաքներ հռչակելու 

համաձայնագրի ստորագրման հնարավորության մասին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը 

հրավիրել է Շարժայի կառավարիչ Շեյխ, դոկտոր Սուլթան բին Մոհամմեդ Ալ Քասիմին 

այցելել Հայաստան, ինչը սիրով ընդունվել է նրա կողմից։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

17.01.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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ԱՄԷ-ում այլ հանդիպումներ և այցեր

• Մասնակցություն «Աբու Դաբի կայունության շաբաթ» համաժողովին 

• Այցելություն «Մասդար Սիթի» (Masdar City) նորարարական քաղաք, որի քաղաքային զարգացման փիլիսոփայությունը 

հիմնված է տնտեսական, սոցիալական և շրջակա միջավայրի կայունության պահպանման սկզբունքի վրա:

• Հանդիպում ALNOWAIS Investments ընկերության հիմնադիր անդամ և նախագահ Հուսեին Ալ Նովայիսի հետ, որը 

գործունեություն է ծավալում հյուրանոցների և անշարժ գույքի, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի բնագավառներում: 

Ընկերության ղեկավարն ասել է, որ հետաքրքրված են Հայաստանի հետ համագործակցությամբ, մասնավորապես, 

վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի համատեղ նախագծերի իրականացմամբ։

• Հանդիպում ՄՈՒԲԱԴԱԼԱ ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն Քալդուն Խալիֆա Ալ Մուբարաքի հետ: 

ՄՈՒԲԱԴԱԼԱ ներդրումային ընկերությունը գործունեություն է ծավալում բարձր տեխնոլոգիաների, հեռահաղորդակցության, 

էներգետիկայի, առողջապահության, անշարժ գույքի, ենթակառուցվածքների, կրթության, գիտության ոլորտներում։

•  Հանդիպում Դուբայի միջազգային ֆինանսական կենտրոնի կառավարիչ Իսսա Աբդուլֆաթթահ Կազիմի ու 

գործադիր տնօրեն Արիֆ Ամիրիի հետ: Հանդիպմանը խոսվել է նաև Դուբայի միջազգային ֆինանսական կենտրոնի հետ 

համագործակցելով Հայաստանում նմանատիպ համատեղ կառույց ստեղծելու հնարավորության մասին:
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ԱՄԷ այցի արդյունքները 

• Շարժայի կառավարությունը առաջարկել է Ռամադան սուրբ ամսից հետո՝ 2019թ.-ի հունիսի 10-ից 20-ն ընկած 

ժամանակահատվածում, Շարժայի էմիրության պատվիրակություն ուղարկել Հայաստան:

 •   Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ԱՄԷ պետնախարար Սուլթան Ալ-Ջաբերի, Դուբայի կառավարիչ Շեյխ Մոհամմեդ 

բին Ռաշիդ Ալ Մաքթումին, ALNOWAIS Investments և ՄՈՒԲԱԴԱԼԱ ընկերությունների հետ Հայաստան ճանաչողական այց 

կազմակերպելու վերաբերյալ՝ գործարարներին համագործակցության հնարավորություններին տեղում ծանոթացնելու և 

կոնկրետ ծրագրեր քննարկելու նպատակով։
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68 Հանդիպում Հայաստանի և Սերբիայի նախագահների միջև

69 Հանդիպում Սերբիայի վարչապետ Անա Բռնաբիչի հետ

70 Հանդիպում Սերբիայի Ազգային ժողովի նախագահ Մայա Գոյկովիչի հետ

71 Այլ այցեր և հանդիպումներ

73 Սերբիա կատարած այցի արդյունքները

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ԱՅՑԸ ՍԵՐԲԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Հանդիպում Հայաստանի և Սերբիայի 
նախագահների միջև

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի դիմավորման 

պաշտոնական արարողությունից հետո տեղի է ունեցել  Հայաստանի և Սերբիայի 

նախագահների առանձնազրույցը, այնուհետև ընդլայնված կազմով հանդիպումը 

պատվիրակությունների մասնակցությամբ:

Նախագահը կարևորել է նոր տեխնոլոգիաներ, արհեստական բանականություն, 

մաթեմատիկական մոդելավորում և այլ ոլորտներում համագործակցությունը: 

Հանդիպմանը Հայաստանի նախագահը նշել է, որ Հայաստանում առաջ է մղվում 

ստարտափների մշակույթը, և ներկայացրել Հայաստանում կազմակերպվող Seaside 

ստարտափը և  ATOM (Advanced Tomorrow) ծրագիրը, որի շրջանակում ցանկություն է 

հայտնել տեսնել սերբական ընկերություններ կամ ինստիտուտներ Հայաստանում: 

Նախագահ Սարգսյանը ողջունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 

համար մուտքի արտոնագրային ռեժիմի վերացման և Հայաստանի Հանրապետությունում 

Սերբիայի Հանրապետության դեսպանության բացման սերբական կողմի որոշումները՝ 

նշելով, որ դրանք երկու երկրների հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ 

կարևոր քայլ են։ 

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և Սերբիայի 

Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդար Վուչիչը հանդիպումների արդյունքներն 

ամփոփել են զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար 

հայտարարություններով:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

04.10.2019թ.
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Հանդիպում Սերբիայի վարչապետ Անա Բռնաբիչի հետ

Սերբիայի վարչապետը ողջունել է նախագահ Սարգսյանի պաշտոնական այցը՝ նշելով, որ 

շահագրգռված են բոլոր ուղղություններով երկկողմ հարաբերությունների խորացմամբ։

Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել երկկողմ համագործակցության համար հեռանկարային 

ուղղություններին։ Կողմերն ընդգծել են, որ փոխշահավետ կարող են լինել կապերը 

մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, գիտության, 

կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, սննդի արդյունաբերության և մի շարք այլ 

ոլորտներում։ 

Անդրադարձ է եղել նաև Սերբիայի և Եվրասիական տնտեսական միության 

միջև  ստորագրվելիք ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրին: Նշվել է, որ 

Համաձայնագրի կնքումը նոր առևտրային հնարավորություններ կստեղծի Հայաստանի ու 

Սերբիայի համար:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

04.10.2019թ.
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Հանդիպում Սերբիայի Ազգային ժողովի նախագահ 
Մայա Գոյկովիչի հետ

Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է նաև Սերբիայի Ազգային ժողովի նախագահ Մայա 

Գոյկովիչի հետ։

Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել հայ-սերբական միջպետական 

հարաբերություններում կարևոր դեր ունեցող միջխորհրդարանական կապերին։ 

Երկուստեք ընդգծվել է օրենսդիր մարմինների համագործակցության զարգացման 

անհրաժեշտությունը, ինչը, զրուցակիցների համոզմամբ, բխում է հայ և սերբ 

ժողովուրդների ավանդական բարեկամության ոգուց։ Այդ համատեքստում ընդգծվել 

է նաև միջխորհրդարանական վեհաժողովներում Հայաստանի և Սերբիայի 

պատվիրակությունների համագործակցության կարևորությունը։

Կողմերը համագործակցության կարևոր ուղղություններից մեկն են համարել մշակույթի 

ոլորտը։ Նշվել է, որ առաջիկայում Երևանում կկայանա հայտնի երաժիշտ Գորան 

Բրեգովիչի համերգը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

04.10.2019թ.
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Այլ այցեր և հանդիպումներ 

• Այցելություն Բելգրադի գիտատեխնոլոգիական պարկ.

Սերբիայի կրթության, գիտության և տեխնոլոգիական զարգացման նախարար Մլադեն Շարչևիչի. 

ինովացիոն և տեխնոլոգիական զարգացման պատասխանատու նախարար Նենադ Պոպովիչի և 

գիտատեխնիկական պարկի տնօրեն Գորդանա Դանիլովիչի ուղեկցությամբ նախագահը շրջայց 

է կատարել տեխնոլոգիական պարկում, ծանոթացել գործունեության ուղղություններին, զրուցել 

պարկի հետ համագործակցող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ: Պարկի տնօրենը նշել 

է, որ կառույցն իդեալական միջավայր է ստեղծում այն ընկերությունների համար, որոնք ձգտում են 

բարձր տեխնոլոգիական համայնքի մաս դառնալ:

• Այցելություն Բելգրադի Միհայլո Պուպինի անվան գիտահետազոտական ինստիտուտ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է նաև Բելգրադի Միհայլո Պուպինի անվան 

գիտահետազոտական ինստիտուտ: Ինստիտուտի տնօրեն Սանյա Վրանյեշը նախագահին 

է ներկայացրել ինստիտուտի գործունեության ուղղությունները՝ տեղեկացնելով, որ դրանք 

ընդգրկում են հեռահաղորդակցության, անվտանգության և պաշտպանական, հաղորդակցության 

ենթակառուցվածքների կառավարման և մի շարք այլ բնագավառներ։

• Այցելություն Բելգրադի արևմտյան մասում գտնվող Զեմունի վարչական շրջան.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ  այցելել է Բելգրադի 

արևմտյան մասում գտնվող Զեմունի վարչական շրջան, որտեղ, Ս. Գաբրիել Հրեշտակապետ եկեղեցու 

հարևանությամբ, հայկական խաչքար է տեղադրված՝ ի հիշատակ 1988թ. Սպիտակի աղետալի 

երկրաշարժի օրերին Հայաստանին օգնություն բերելիս վթարված ինքնաթիռի զոհված սերբ օդաչուների։

Նախագահները հարգանքի տուրք են մատուցել զոհված օդաչուների հիշատակին։ Արարողությանը 

ներկա են գտնվել նաև զոհված օդաչուների ընտանիքի անդամները։
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• Այցելություն Սերբիայի գիտությունների և արվեստի ակադեմիա.

Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ հյուրընկալվել է նաև Սերբիայի գիտությունների և արվեստի ակադեմիայում։

Ակադեմիայի նախագահ Վլադիմիր Կոստիչի ուղեկցությամբ նախագահ Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը շրջել են 

գիտական հաստատությունում, այնուհետև հանդիպել ղեկավար կազմի հետ։ Վլադիմիր Կոստիչը ներկայացրել է ակադեմիայի 

կառուցվածքն ու գործունեության ուղղությունները։

Նախագահ Սարգսյանը հետաքրքրվել է Սերբիայի գիտությունների և արվեստի ակադեմիայի գիտահետազոտական 

գործունեությամբ, ինչպես նաև համագործակցության հնարավորություններով։

• Հանդիպում Սերբիայի պատրիարք, Նորին Սրբություն Իրինեյի հետ.

Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը հոկտեմբերի 5-ին հանդիպել են Սերբիայի պատրիարք, Նորին Սրբություն Իրինեյի հետ:

Հայաստանի նախագահը և Սերբիայի պատրիարքն ընդգծել են Հայ առաքելական եկեղեցու և Սերբ ուղղափառ եկեղեցու միջև 

ձևավորված ջերմ բարեկամական հարաբերությունները:

Նշելով, որ սերբ և հայ ժողովուրդների ճակատագրերը շատ նմանություններ ունեն իրենց բաժին հասած դժվարություններով ու 

փորձություններով՝ Պատրիարք Իրինեյը կարևորել է երկու եկեղեցիների միջև առավել սերտ համագործակցությունը։

• Այցելություն Բելգրադի հարավ-արևել յան հատված՝ Ավալա բլուրի վրա գտնվող Անհայտ զինվորի հուշարձան և հնագույն 

«Կալեմագդան» ամրոց.

Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ այցելել է Բելգրադի հարավ-արևել յան հատվածում՝ Ավալա բլուրի 

վրա գտնվող Անհայտ զինվորի հուշարձան, որը հավերժացնում է Առաջին աշխարհամարտում զոհված սերբ զինվորների 

հիշատակը։

Հուշարձանի մոտ Սերբիայի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Ալեքսանդր Վուլինի ուղեկցությամբ նախագահ 

Սարգսյանն ու տիկին Նունե Սարգսյանը հարգանքի տուրք են մատուցել առաջին աշխարհամարտում զոհված զինվորների 

հիշատակին, որից հետո նախագահ Սարգսյանը գրառում է կատարել հուշամատյանում. «Այս պատմական պահին հիշում ենք 

բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքը նվիրեցին հայրենիքին»։

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու տիկին Նունե Սարգսյանն այնուհետև այցելել են Բելգրադի պատմական կենտրոնում գտնվող՝ 

հնագույն «Կալեմագդան» ամրոց։ 
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Սերբիա կատարած այցի արդյունքները

• Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն Ալեքսանդար Վուչիչին պաշտոնապես հրավիրել է 

Հայաստան: 

• Նախագահ Սարգսյանն առաջարկել է դիտարկել Գյումրիի՝ որպես մշակութային ավանդույթներով հարուստ քաղաքի և 

սերբական Նովի Սադի՝ քույր քաղաքներ հռչակելը։

• Սերբական կողմը հայտնել է իր մտադրությունը՝ Հայաստանում Սերբիայի Հանրապետության դեսպանություն բացելու 

մասին:

• Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն առանց արտոնագրի կարող են այցելել Սերբիա:
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75 Առանձնազրույց Կատարի Պետության էմիր Թամիմ բին Համադ Ալ Թանիի հետ

76  Հանդիպում Կատարի Պետության վարչապետ, ներքին գործերի նախարար Աբդուլահ բին Նասեր բին Խալիֆա ալ Թանիի հետ

77 Այցելություն Կատարի հիմնադրամ

78 Այլ այցեր և հանդիպումներ

80 Կատար կատարած այցի արդյունքները

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ԱՅՑԸ ԿԱՏԱՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Առանձնազրույց Կատարի Պետության էմիր Թամիմ 
բին Համադ Ալ Թանիի հետ

Կատարի Պետության էմիրի դիվանում տեղի է ունեցել պաշտոնական այցով Կատարի 

Պետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և 

Կատարի Պետության էմիր Թամիմ բին Համադ Ալ Թանիի առանձնազրույցը։

Ընդգծելով իրենց երկար տարիների անձնական գերազանց փոխհարաբերությունները՝ 

էմիր Թամիմ բին Համադ Ալ Թանին շնորհավորել է Կատարում Հայաստանի 

դեսպանության բացման առթիվ և նշել, որ Հայաստանը և Կատարը հրաշալի 

հարաբերություններ ունեն։

Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել էմիրին Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների համար Կատար մուտքի արտոնագրի պահանջի 

չեղարկմանը, ինչպես նաև Կատարի Պետությունում Հայաստանի Հանրապետության 

դեսպանության բացմանը ցուցաբերած գործուն աջակցության համար։ Նախագահը 

վստահություն է հայտնել, որ մուտքի արտոնագրերի պահանջի չեղարկումը դրական 

կազդի տնտեսական, մշակութային, գիտական, կրթական և հատկապես զբոսաշրջային 

կապերի հետագա խթանման վրա։

Հայաստանի նախագահն ու Կատարի էմիրն ընդգծել են երկու բարեկամ երկրների միջև 

փոխգործակցության մեծ ներուժը, հարաբերությունների ընդլայնման ու ամրապնդման 

կարևորությունը։ Որպես համագործակցության հնարավոր ուղղություններ՝ նրանք նշել են 

առողջապահության, կրթության, գիտահետազոտական ոլորտները, ինչպես նաև Դոհայում 

ուսանելու հնարավորությունը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

19.11.2019թ.
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Հանդիպում Կատարի Պետության վարչապետ, ներքին 
գործերի նախարար Աբդուլահ բին Նասեր բին Խալիֆա 
ալ Թանիի հետ

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Դոհայում հանդիպել է 

Կատարի Պետության վարչապետ, ներքին գործերի նախարար Աբդուլահ բին Նասեր բին 

Խալիֆա ալ Թանիի հետ։

Վարչապետ Աբդուլահ բին Նասեր բին Խալիֆա ալ Թանին ողջունել է Հայաստանի 

նախագահի պաշտոնական այցը Կատարի Պետություն՝ կարևորելով միջպետական 

հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ։

Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Կատարի Պետության 

կառավարությանը՝ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության բացմանն աջակցելու 

համար՝ նշելով, որ այն նոր որակի կբարձրացնի երկկողմ հարաբերությունները և հույս 

հայտնելով, որ մոտ ապագայում Կատարը ևս իր դեսպանությունը կունենա Երևանում:

Հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների խորացման 

հնարավորությունները։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ երկու բարեկամ 

երկրների միջև առկա են փոխգործակցության մեծ հնարավորություններ և լավ հիմքեր՝ 

երկկողմ համագործակցության ընդլայնման ու ամրապնդման համար։

Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը, լինելով Եվրասիական տնտեսական 

միության անդամ, այլ երկրների շուկաներ դուրս գալու տարանցիկ լավ 

հնարավորություններ ունի։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

19.11.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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Այցելություն Կատարի հիմնադրամ

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Կատարի 

հիմնադրամ։

Հայաստանի նախագահին ներկայացվել են Կատարի հիմնադրամի գործունեության 

հիմնական ուղղություններն ու կառուցվածքը, իրականացվող ծրագրերը։ 

Հիմնադրամում շրջայցից հետո նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է կառույցի ղեկավար 

և համահիմնադիր շեյխուհի Մոզա բինթ Նասեր ալ-Միսնեդի հետ։ Վերջինս նախագահ 

Սարգսյանին է ներկայացրել հիմնադրամի կողմից իրականացվող կրթական, գիտական 

ծրագրերը և շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի նախագահին՝ հիմնադրամի կողմից 

նախաձեռնված՝ Կրթության համաշխարհային ինովացիոն գագաթնաժողովի բացմանը 

մասնակցելու համար։

Շրջայցից իր տպավորությունները հայտնելով՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ 

համագործակցության հնարավորությունները մեծ են, քանի որ ունեն ընդհանուր և 

համընկնող հետաքրքրություններ։ Նախագահը նշել է, որ իր ցանկությունն է Հայաստանը 

տեսնել կրթական, գիտական նորարարական հանգույց, ունենալ ինովացիայի վրա 

հիմնված նոր տիպի կրթական համակարգ, լինել ժամանակակից ու նորարար։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

19.11.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

WWW.PRESIDENT.AM
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Այլ այցեր և հանդիպումներ

•    Այցելություն Կատարի ազգային գրադարան.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ 

հյուրընկալվել է Կատարի ազգային գրադարանում, որը համարվում է Կատարի հիմնադրամի 

կառույցներից մեկը։

Նախագահն ու տիկին Նունե Սարգսյանը շրջել են գրադարանում, ծանոթացել այստեղ 

պահվող գրականությանը, հրատարակություններին, ինչպես նաև գրադարանում գործող՝ 

Ժառանգության թանգարանի ցուցանմուշներին, որոնք բացառիկ գրքեր են, ձեռագրեր, 

քարտեզներ, արաբական ու իսլամական մշակույթը ներկայացնող այլ արժեքավոր նյութեր։ 

•    Հանդիպում Կատարի ներդրումային հիմնադրամի՝ Qatar Investment Authori-

ty-ի ներդրումների մասով ղեկավար Ահմեդ Ալի Ալ Համադիի և տարածաշրջանային 

պատասխանատու Ֆաիսալ Թանի Ալ Թանիի հետ.

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Դոհայում հանդիպել է Կատարի 

ներդրումային հիմնադրամի՝ Qatar Investment Authority-ի ներդրումների մասով ղեկավար Ահմեդ 

Ալի Ալ Համադիի և տարածաշրջանային պատասխանատու Ֆաիսալ Թանի Ալ Թանիի հետ։ 

Քննարկվել են Հայաստանի հետ համագործակցության հեռանկարները, ներդրումային 

ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները, ինչպես նաև կարևորվել է Հայաստանի 

պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի և Qatar Investment Authority-ի միջև արդյունավետ 

փոխգործակցության հաստատումը։

Որպես Հայաստանի հետ հնարավոր համագործակցության ուղղություններ  նշվել են հատկապես 

էներգետիկայի, սննդի անվտանգության, լոգիստիկ ենթակառուցվածքների ոլորտները։ 

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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•    Հանդիպում Կատարի գործարարների ասոցիացիայի ղեկավարների և ասոցիացիայի 

անդամ գործարարների ու ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ.

Նախագահ Սարգսյանը գործարարներին ներկայացրել է մեր երկրի ներդրումային ու 

մրցակցային հնարավորությունները՝ նշելով, որ Հայաստանը, սերտորեն համագործակցելով 

Եվրամիության հետ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է և կարող է այլ 

երկրների շուկաներ դուրս գալու տարանցիկ լավ հնարավորություններ առաջարկել։ 

Երկկողմ փոխգործակցության զարգացման տեսանկյունից Հայաստանի նախագահը 

հեռանկարային է համարել զբոսաշրջության, գիտության, կրթության և տեխնոլոգիաների, 

սննդամթերքի արտադրության ու մատակարարման, ոսկերչության և այլ ոլորտներ։

•    Հանդիպում Կատարի Հայր Էմիր Համադ բին Խալիֆա Ալ Թանիի հետ.

Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել նաև Կատարի Հայր Էմիր Համադ բին Խալիֆա Ալ 

Թանիի հետ։

Նորին Մեծությունը ողջունել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջին 

պաշտոնական այցը Կատարի Պետություն։

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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Կատար կատարած այցի արդյունքները

• Նախագահ Սարգսյանը հրավիրել է Կատարի հիմնադրամին համագործակցելու Հայաստանում նորագույն 

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

• Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի և Qatar Investment Authori-

ty-ի միջև անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակման, համագործակցության հետագա հնարավորությունների վերաբերյալ 

քննարկումների շարունակման մասին:

• Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առաջիկայում կատարցի գործարարների այց կազմակերպել Հայաստան՝ 

համագործակցության հնարավորություններին տեղում ծանոթանալու և փոխգործակցության ուղղությունները քննարկելու 

նպատակով:

• Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն առանց արտոնագրի կարող են այցելել Կատար:

• Կատարի Պետությունում ՀՀ դեսպանության բացումը: 

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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82 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի Հանրապետություն

89 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն

95 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Պորտուգալիայի Հանրապետություն

102 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Իտալիայի Հանրապետություն

108 Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ 
ԱՐՏԵՐԿԻՐ

WWW.PRESIDENT.AM
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

83 Հանդիպում «Դասո սիսթեմս» ընկերության փոխնախագահ Քրիստիան Նաղդանի հետ

84 Հանդիպում հայտնի գործարար Հենրի Պրոգլ յոյի հետ

85 Հանդիպում «THALES»-ի ղեկավար կազմի հետ

86 Հանդիպում Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դը Վիլպենի հետ

87 Հանդիպում Nestlé Waters ընկերության գործադիր տնօրեն Մաուրիցիո Փաթառնելոյի հետ

88 Փարիզ այցի արդյունքները

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Ֆրանսիայի հանրապետություն

WWW.PRESIDENT.AM
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Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Հանդիպում «Դասո սիսթեմս» ընկերության 
փոխնախագահ Քրիստիան Նաղդանի հետ

Ֆրանսիական հանրահայտ «Դասո սիսթեմս» ընկերության փոխնախագահ Քրիստիան 

Նաղդանի հետ հանդիպմանը զրուցակիցները մասնավորապես ընդգծել են կրթության, 

գիտության, տեխնոլոգիաների ոլորտներում փոխգործակցության մեծ ներուժն ու համատեղ 

ծրագրեր իրականացնելու պատրաստակամությունը։ Հանդիպման ընթացքում նախագահ 

Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանը՝ ի դեմս իր կրթական, նորարարական ու գիտական 

հաստատությունների մասնագետների, լավ գործընկեր կարող է լինել ֆրանսիական 

կողմի համար։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել ապրիլ ամսին ֆրանսիական ընկերության 

ներկայացուցիչների՝ Հայաստան այցելության մասին՝ հստակեցնելու գործակցության 

կոնկրետ ծրագրերը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

06.02.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
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Հանդիպում հայտնի գործարար Հենրի Պրոգլ յոյի հետ 

Ֆրանսիացի հայտնի գործարար, Electricité de France ընկերության խորհրդի նախկին 

նախագահ և գլխավոր տնօրեն, Veolia Environnement ընկերության նախկին գործադիր 

տնօրեն Հենրի Պրոգլ յոյի հետ հանդիպմանը կողմերը քննարկել են բնապահպանության, 

էներգետիկայի, ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարման ոլորտներում 

փոխգործակցության հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Հատկապես ընդգծել են 

այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտում առկա մեծ ներուժն ու համատեղ ծրագրերի 

իրականացման հնարավորությունը՝ նշելով, որ Հայաստանը հարուստ է վերականգնվող 

էներգիայի աղբյուրներով, և այլընտրանքային էներգետիկան բիզնեսի հեռանկարային 

տեսակ է Հայաստանի համար։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

07.02.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/07/President-Armen-Sarkissian-met-with-Henri-Proglio/
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Հանդիպում «THALES»-ի ղեկավար կազմի հետ

Աշխարհի առաջատար ընկերություններից մեկի՝ «THALES»-ի ղեկավար կազմի հետ 

հանդիպման ժամանակ՝ շարունակելով քննարկումները նախկինում ձեռք բերված 

պայմանավորվածությունների շուրջ՝ զրուցակիցները հստակեցրել են, որ փետրվարի 

վերջին ընկերության փոխնախագահ և տարածաշրջանային տնօրեն Փոուլ Ռեմին կայցելի 

Հայաստան՝ համագործակցության հնարավորություններին տեղում ծանոթանալու և եղած 

առաջարկները գործնական հիմքերի վրա դնելու համար։ Հանրապետության նախագահը 

հատկապես կարևորել է նորագույն տեխնոլոգիաների, մասնավորապես արհեստական 

բանականության տարրերով հագեցած ժամանակակից համակարգերի դերակատարումը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

08.02.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/08/President-Armen-Sarkissian-met-with-Raphael-Eskinazi/
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Հանդիպում Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ 
դը Վիլպենի հետ

Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դը Վիլպենի 

հետ, ով տարբեր տարիներ զբաղեցրել է նաև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի 

նախարարի և ներքին գործերի նախարարի պաշտոնները։ Նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը և փորձառու պետական ու քաղաքական գործիչը մտքեր են փոխանակել 

միջազգային քաղաքականության ու անվտանգության հարցերի շուրջ, անդրադարձել 

հարավկովկասյան տարածաշրջանի խնդիրներին ու մարտահրավերներին: Արմեն 

Սարգսյանը պատմել է նաև այն ծրագրերի ու նախագահական նախաձեռնությունների 

մասին, որոնց իրականացմանը հետամուտ է՝ նշելով, որ դրանք ապագային միտված 

ծրագրեր են և նպատակ ունեն Հայաստանը դարձնել նորագույն տեխնոլոգիաների, 

նորարարության և ստարտափների կենտրոն։ Նախագահ Սարգսյանը Ֆրանսիայի 

նախկին վարչապետ Դոմինիկ դը Վիլպենին հրավիրել է առաջիկայում այցելել Հայաստան, 

ինչն ընդունվել է նրա կողմից։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

09.02.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/09/President-Armen-Sarkissian-met-with-Dominique-de-Villepin/
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Հանդիպում Nestlé Waters ընկերության գործադիր 
տնօրեն Մաուրիցիո Փաթառնելոյի հետ

Նշելով, որ Հայաստանը հարուստ է ջրային պաշարներով, և մեր երկրի խմելու 

ջուրը լավագույններից է աշխարհում՝ զրուցակիցները խոսել են այս ոլորտում 

համագործակցության հնարավորությունների մասին։ Նրանք համակարծիք են եղել, որ 

կան փոխգործակցության լուրջ հեռանկարներ և պայմանավորվել են, որ Nestlé Waters 

ընկերության գործադիր տնօրենն առաջիկայում կայցելի Հայաստան՝ երկխոսությունը 

շարունակելու և քննարկումներն ավելի առարկայական դարձնելու նպատակով։ 

Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել նաև ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարման 

խնդիրներին։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

09.02.2019թ.
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Փարիզ այցի արդյունքները

• Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որպես բնապահպանության, այլընտրանքային 

էներգետիկայի, ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարման ոլորտներում 

համագործակցության առաջին քայլ, Ֆրանսիացի հայտնի գործարար, Electricité de France 

ընկերության խորհրդի նախկին նախագահ և գլխավոր տնօրեն, Veolia Environnement 

ընկերության նախկին գործադիր տնօրեն Հենրի Պրոգլ յոյն առաջիկա ամիսներին կայցելի 

Հայաստան՝ հնարավորություններին տեղում ծանոթանալու, քննարկումները շարունակելու 

և գործակցությանն առավել առարկայական ընթացք տալու համար։ 

• Հանրապետության նախագահը ֆրանսիական THALES ընկերության փոխնախագահ, 

տարածաշրջանային տնօրեն Փոլ Ռեմին հրավերել է Հայաստան:  Փոլ Ռեմինը  

տեղեկացրել է, որ Հայաստան կժամանի փետրվարի վերջին՝ համագործակցության 

հնարավորություններին տեղում ծանոթանալու և եղած առաջարկները գործնական 

հիմքերի վրա դնելու համար։
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90 Մասնակցություն Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի՝ Մերձավոր Արևելքին 

և Հյուսիսային Աֆրիկային նվիրված ֆորումի բացման արարողությանը և «Նոր էներգիա 

Մերձավոր Արևելքի համար» խորագրով քննարկմանը

91 Հանդիպում Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության թագավոր Աբդալլահ Երկրորդ Իբն 

Ալ-Հուսեյն Ալ-Հաշիմիի հետ

92 Այլ հանդիպումներ և այցեր

94 Հորդանան կատարած այցի արդյունքները

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն
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Մասնակցություն Համաշխարհային տնտեսական 
համաժողովի՝ Մերձավոր Արևելքին և Հյուսիսային 
Աֆրիկային նվիրված ֆորումի բացման 
արարողությանը և «Նոր էներգիա Մերձավոր Արևելքի 
համար» խորագրով քննարկմանը

Աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը մասնակցել է Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի՝ Մերձավոր 

Արևելքին և Հյուսիսային Աֆրիկային նվիրված ֆորումի բացման արարողությանը։

Ֆորումի մասնակիցներին ողջունել է Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության թագավոր 

Աբդալլահ Երկրորդ Իբն Ալ-Հուսեյն Ալ-Հաշիմը։ Ելույթ ունեցողներն անդրադարձել են այն 

խնդիրներին ու մարտահրավերները, որոնց առերեսվում է տարածաշրջանն ու աշխարհը՝ 

մասնավորապես խոսելով էներգետիկ անվտանգության, մաքուր և վերականգնվող 

էներգիայի աղբյուրների կիրառման, կլիմայական համակարգի փոփոխությունների և մի 

շարք այլ հարցերի շուրջ:

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է «Նոր էներգիա Մերձավոր 

Արևելքի համար» խորագրով քննարկմանը:

Քննարկման ընթացքում նախագահը խոսել է ժամանակակից աշխարհում առկա 

էներգիայի աղբյուրների մասին՝ այս համատեքստում կարևորելով բնական միջավայրը 

չվնասելու սկզբունքը: Որպես էներգիայի աղբյուր՝ խոսելով ածուխի, նավթի ու գազի մասին՝ 

նախագահ Արմեն Սարգսյանը կարևորել է վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների 

օգտագործումը: Միևնույն ժամանակ, նա նշել է, որ պետք է օգտագործել միջուկային 

էներգետիկան:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

06.04.2019թ.
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Հանդիպում Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
թագավոր Աբդալլահ Երկրորդ Իբն Ալ-Հուսեյն Ալ-
Հաշիմիի հետ

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն  հանդիպում է ունեցել 

Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության թագավոր Աբդալլահ Երկրորդ Իբն Ալ-Հուսեյն Ալ-

Հաշիմիի հետ։

Հայաստանի նախագահը և Հորդանանի թագավորը ջերմ ու բարեկամական մթնոլորտում 

անդրադարձել են երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման և փոխշահավետ 

ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններին: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

06.04.2019թ.
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Այլ հանդիպումներ և այցեր

Հանդիպում  Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հիմնադիր և գործադիր նախագահ, հայտնի տնտեսագետ Կլաուս 

Շվաբի հետ.

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է նաև Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 

հիմնադիր և գործադիր նախագահ, հայտնի տնտեսագետ Կլաուս Շվաբի հետ:

Զրուցակիցները խոսել են նորարարությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության մասին։ Նշելով «Չորրորդ 

արդյունաբերական հեղափոխության կենտրոն» կազմակերպության հետ համագործակցություն սկսելու մտադրության մասին։

Հանդիպում Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ.

Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի տարածաշրջանային ֆորումին մասնակցելու նպատակով Հորդանանի 

Հաշիմյան Թագավորությունում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպում է ունեցել 

Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։

Կարևորելով ՄԱԿ-ի հետ մեր երկրի համագործակցությունը՝ նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանն ակտիվորեն 

ներգրավված է կազմակերպության և դրա կառույցների աշխատանքներում։ 

Արմեն Սարգսյանն ընդգծել է նաև Անտոնիո Գուտերեշի մեծ ներդրումը Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի գործունեության 

մեջ, որի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է եղել երկար տարիներ։

Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել ՄԱԿ-ում և դրա կառույցների շրջանակներում փոխգործակցության հեռանկարների 

վերաբերյալ։
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Հանդիպում «Մաջիդ Ալ Ֆութաիմ հոլդինգ»-ի (Majid Al Futtaim Holding) գլխավոր գործադիր տնօրեն Ալայն Բեջանիի (Alain 

Bejjani) հետ.

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն հանդիպել է «Մաջիդ Ալ Ֆութաիմ հոլդինգ»-ի (Majid Al Futtaim 

Holding) գլխավոր գործադիր տնօրեն Ալայն Բեջանիի (Alain Bejjani) հետ: Ընկերությունների այս խմբի մեջ է մտնում նաև Carre-

four Armenia ընկերությունը։

Կողմերը քննարկել են Հայաստանում ընկերության ներկայությունն էլ ավելի ընդլայնելու ծրագիրն ու ներդրումային 

հնարավորությունները, ինչպես նաև խոսել, թե ինչպես կարելի է ընկերության համաշխարհային ցանցն օգտագործելով 

արտահանել և վաճառել Հայաստանում արտադրված ապրանքները։ Քննարկվել է նաև ապագայում տարածաշրջանային 

երկրներ մուտք գործելու համար Հայաստանը որպես գործընկեր դիտարկելու հնարավորությունը։

Այցելություն Հորդանան գետի ափին գտնվող Հիսուս Քրիստոսի մկրտության վայր.

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Հորդանան գետի ափին գտնվող Հիսուս Քրիստոսի 

մկրտության վայր:

Նախագահը շրջել է քրիստոնեական այդ սրբավայրում, գրառում կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում։ 
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Հորդանան կատարած այցի արդյունքները

• Հորդանանի թագավորն առաջիկայում Հայաստան կգործուղի պատվիրակություն՝ տեղում փոխգործակցության 

հնարավորությունները քննարկելու նպատակով։

• Հայաստանի նախագահը հրավիրել է Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության թագավոր Աբդալլահ Երկրորդ Իբն Ալ-

Հուսեյն Ալ-Հաշիմիին այցելել Հայաստան։ 
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96 Մասնակցություն Horasis վերլուծական կենտրոնի ամենամյա գլոբալ հանդիպմանը 

և «Ձևավորելով ապագան» խորագիրը կրող քննարկմանը՝ որպես բանախոս

97 Հանդիպում Պորտուգալիայի վարչապետ Անտոնիու Կոշտայի հետ 

98 Հանդիպում Պորտուգալիայի նախագահ Մարսելու Ռեբելու դե Սոզայի հետ

99 Այլ այցեր և հանդիպումներ 

101 Պորտուգալիա կատարած այցի արդյունքները

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Պորտուգալիայի Հանրապետություն
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Մասնակցություն Horasis վերլուծական կենտրոնի 
ամենամյա գլոբալ հանդիպմանը և «Ձևավորելով 
ապագան» խորագիրը կրող քննարկմանը՝ որպես 
բանախոս

Աշխատանքային այցով Պորտուգալիայում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 

մասնակցել է Horasis վերլուծական կենտրոնի ամենամյա գլոբալ հանդիպմանը:

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը որպես բանախոս ելույթ է ունեցել «Ձևավորելով ապագան» խորագիրը կրող քննարկման շրջանակում:

Քննարկման մասնակիցները խոսել են ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերների ու դրանց լուծման տարբերակների մասին: 

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ ցանկացած երկիր տարբեր կերպ է մոտենում ի հայտ եկող խնդիրների լուծմանը: 

Հանրապետության նախագահն անդրադարձել է չորրորդ ինդուստրիալ հեղափոխությանը` նշելով, որ գործ ունենք 

մշտական հեղափոխության ու էվոլ յուցիոն զարգացման երկարատև գործընթացի հետ: 

Նախագահը համոզված է` չպետք է վախենալ արհեստական բանականությունից։ Նախագահը ընդգծել է, որ սա նույնն է, ինչ 

30-40 տարի առաջ, երբ մարդիկ վախենում էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, մտածում էին, թե համակարգիչների ի 

հայտ գալով կկորցնեն աշխատանքը։ Բայց ոչ, արհեստական բանականության շնորհիվ ևս նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն։

Քննարկման կարևոր թեմաներից մեկը կլիմայական փոփոխություններն ու մարդու գործունեության հետևանքով շրջակա 

միջավայրին հասցվող վնասներն էին: Նա նշել է, որ այս խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ են ճիշտ տեխնոլոգիաներ, 

քաղաքական կամք ու ներդրումներ, միաժամանակ նաև հավաքական պատասխանատվություն: 

Խոսքի ավարտին` նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է տեխնոլոգիական նվաճումների` մեր կյանքում ունեցած դերին 

ու նշանակությանը: Նա համոզմունք է հայտնել, որ դրանք դրամատիկորեն փոխելու են մեր սոցիալական ու քաղաքական 

վարքագիծը: «Մեծ թվով մարդիկ քաղաքականության մեջ ազդեցություն են ունենալու՝ պարզապես օգտագործելով իրենց 

էլեկտրոնային սարքավորումները, գրառումներ անելով «Թվիթեր»-ում, «Ֆեյսբուք»-ում։ Սա է քաղաքականությամբ զբաղվելու 

նոր ճանապարհը։ Մենք առերեսվում ենք բացարձակ նոր մի աշխարհի հետ, որտեղ անհատների ձայները շատ բարձր են 

լսվելու, և նրանք լուրջ ազդեցություն են ունենալու որոշումների կայացման վրա»,- հայտարարել է Արմեն Սարգսյանը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

07.04.2019թ.
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Հանդիպում Պորտուգալիայի վարչապետ Անտոնիու 
Կոշտայի հետ 

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը  հանդիպում է ունեցել 

Պորտուգալիայի վարչապետ Անտոնիու Կոշտայի հետ։

Հայաստանի նախագահը և Պորտուգալիայի վարչապետը մտքեր են փոխանակել 

գործակցության հնարավոր ուղղությունների շուրջ։ Արմեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ 

երկու երկրները գործակցության մեծ ներուժ ունեն կրթության և գիտության ոլորտներում՝ 

այդ համատեքստում առաջարկելով իրականացնել ուսանողների ու գիտնականների 

փոխանակման, ինչպես նաև գիտահետազոտական համատեղ ծրագրեր:

Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ Հայաստանն ու Պորտուգալիան 

փոխգործակցության մեծ ներուժ ունեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բնական 

գիտությունների, արհեստական բանականության ոլորտներում։

Նախագահ Սարգսյանը հավելել է, որ հայ-պորտուգալական համագործակցության 

առավել արդյունավետ ոլորտներից մեկը կարող է դառնալ զբոսաշրջությունը: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

08.04.2019թ.
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Հանդիպում Պորտուգալիայի նախագահ Մարսելու 
Ռեբելու դե Սոզայի հետ

Հայաստանի և Պորտուգալիայի նախագահները մտքեր են փոխանակել 

փոխգործակցության հնարավոր ուղղությունների շուրջ։ Նրանք համակարծիք են եղել, որ 

երկու երկրները հաջող գործընկերներ կարող են լինել կրթության, գիտության, նորագույն 

տեխնոլոգիաների ոլորտներում։

Անդրադառնալով Պորտուգալիայի կողմից տիեզերք արբանյակներ արձակելու կայանի 

կառուցման ծրագրին՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանն այս ոլորտում ունի 

մեծ գիտական ներուժ։

Որպես համագործակցության հեռանկարային ուղղություն՝ զրուցակիցներն առանձնացրել 

են նաև զբոսաշրջության ոլորտը։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

09.04.2019թ.
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Այլ այցեր և հանդիպումներ 

Հանդիպում «Horasis» միջազգային կենտրոնի հիմնադիր նախագահ Ֆրանկ-Յուրգեն 

Ռիխտերի հետ.

Զրուցակիցները, խոսելով համագործակցության հնարավոր ուղիների մասին, ընդգծել են 

կենտրոնի ապագա ծրագրերից մեկը Հայաստանում կազմակերպելու մտադրությունը։ 

Նշվել է, որ կդիտարկվի Horasis China 2020 հանդիպումը Հայաստանում անցկացնելու 

հնարավորությունը։

Հանդիպում գիտության, տեխնոլոգիաների և բարձրագույն կրթության նախարար 

Մանուել Հեիտորի հետ.

Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են կրթության, գիտության, նորագույն 

տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցության, ինչպես նաև գիտատեխնիկական 

ու գիտահետազոտական համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները:

Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը հետաքրքրություն ունի Պորտուգալիայի կողմից 

տիեզերք արբանյակներ արձակելու կայանի կառուցման ծրագրի նկատմամբ, քանի որ 

այս ոլորտում ունի մեծ գիտական ներուժ:
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Հանդիպում հանրահայտ «Հինդուջա գրուպ» (Hinduja Group) ընկերության եվրոպական 

տարածաշրջանի նախագահ Պրակաշ Հինդուջայի հետ.

Նախագահ Սարգսյանը և գործարարը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և 

Հնդկաստանի միջև տնտեսական համագործակցության հնարավորությունների և առկա 

ներուժի արդյունավետ իրացման վերաբերյալ։

Պրակաշ Հինդուջան ասել է, որ «Հինդուջա գրուպ» ընկերությունը հետաքրքրված է 

տեխնոլոգիաների, գիտության ոլորտներում փոխգործակցությամբ և համատեղ տարբեր 

ծրագրերի իրականացմամբ։

Նախագահ Սարգսյանը հրավիրել է Պրակաշ Հինդուջային՝ մասնակցելու հունիսին 

Հայաստանում անցկացվող «Armenian Summit of Minds» միջոցառմանը։

Այցելություն Լիսաբոնի Հնամյա արվեստի ազգային թանգարան.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շրջել է թանգարանի ցուցասրահներով, որտեղ պահվում 

են Պորտուգալիայի ամենանշանակալի արվեստի գործերն ու հավաքածուները՝ նկարներ, 

քանդակներ, ոսկյա և արծաթյա զարդեր, կահույք, դեկորատիվ արվեստի գործեր։

Արմեն Սարգսյանը դիտել է ներկայացված մշակութային ժառանգությունը և արվեստի այն 

գործերը, որոնք Պորտուգալիայի կողմից հայտարարվել են որպես «ազգային գանձեր»։
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Պորտուգալիա կատարած այցի արդյունքները

• Պայմանավորվածության է ձեռք բերվել ուսումնասիրելու երկու երկրների միջև օդային 

հաղորդակցության բարելավման խնդիրը և հնարավորությունները։

• Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրավիրել է Պորտուգալիայի նախագահին 

պաշտոնական այց կատարել Հայաստան։

• Իր հերթին նախագահ Մարսելու Ռեբելու դե Սոզան հրավիրել է Հայաստանի իր 

գործընկերոջը՝ պաշտոնական այց կատարել Պորտուգալիա։ 

• Կդիտարկվի Horasis China 2020 հանդիպումը Հայաստանում անցկացնելու 

հնարավորությունը:
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103  Մասնակցություն կիբերանվտանգությանը նվիրված՝ Cybertech Europe 2019 միջազգային 

համաժողովի բացման արարողությանը 

104  Հանդիպում Իտալիայի Հանրապետության նախագահ Սերջիո Մատարելլայի հետ

105  Այլ այցեր և հանդիպումներ 

107  Իտալիա այցի արդյունքները

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Իտալիայի Հանրապետություն
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Մասնակցություն կիբերանվտանգությանը նվիրված՝ 
Cybertech Europe 2019 միջազգային համաժողովի 
բացման արարողությանը 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը սեպտեմբերի 24-ին Հռոմում 

մասնակցել է կիբերանվտանգությանը նվիրված՝ աշխարհում խոշորագույն Cybertech Eu-

rope 2019 միջազգային համաժողովի բացմանը։

Նախագահ Սարգսյանը հանդես է եկել «Հայաստանը որպես կիբերանվտանգության 

հարցերով տարածաշրջանային ի հայտ եկող կենտրոն և գրավիչ վայր ներդրումների 

համար» խորագիրը կրող ելույթով:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

24.09.2019թ.
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Հանդիպում Իտալիայի Հանրապետության նախագահ 
Սերջիո Մատարելլայի հետ

Նախագահ Սարգսյանը գործընկերոջը տեղեկացրել է այցի ընթացքում իտալական 

տարբեր ընկերությունների հետ ունեցած հանդիպումների և ձեռք բերված 

պայմանավորվածությունների մասին՝ նշելով, որ նպատակ ունի աջակցել նրանց՝ 

այցելել Հայաստան, ծանոթանալ ներդրումային փոխշահավետ համագործակցության 

հնարավորություններին, իսկ որոշների հետ արդեն իսկ ձեռքբերված 

պայմանավորվածությունները վերածել գործնական քայլերի։

Փաստելով տնտեսական, կրթական, մշակութային ու գիտական ոլորտներում 

համագործակցության մեծ հնարավորություններն ու կարևորելով առկա ներուժի լիարժեք 

իրացումը՝ նախագահները նշել են, որ բարձր մակարդակով փոխայցելությունները 

էապես նպաստելու են երկկողմ հարաբերությունների խորացմանը և նոր թափ 

են հաղորդելու բարեկամ երկրների միջև բազմակողմ համագործակցությանը։ 

Նրանք պատրաստակամություն են հայտնել առավել մեծ ջանքեր ներդնել երկկողմ 

հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

25.09.2019թ.
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Այլ այցեր և հանդիպումներ

• Հանդիպում իտալական հանրահայտ Rizzani de Eccher շինարարական ընկերության 

սեփականատեր Կլաուդիո դե Էկկերի հետ.

Հանդիպմանը շահագրգիռ քննարկում է ծավալվել համագործակցության 

հնարավորությունների, մասնավորապես, շինարարության, ենթակառուցվածքների 

զարգացման ոլորտներում ներդրումային ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ։ 

Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանի համար շատ կարևոր է Rizzani de Ecch-

er ընկերության փորձը, որը հայտնի է շինարարության մեջ բարձրորակ չափանիշների, 

հետազոտական ու նորարարական ինժեներական լուծումների ներդրմամբ։

Կլաուդիո դե Էկկերն իր հերթին ասել է, որ իրենք ևս հետաքրքրված են Հայաստանի հետ 

համատեղ ծրագրերի իրականացմամբ։

• Այցելություն իտալական հանրահայտ Elettronica Group ընկերության գրասենյակ և 

հանդիպել գլխավոր գործադիր տնօրեն և նախագահ Էնզո Բենինիի հետ.

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը բարձր տեխնոլոգիաների 

ոլորտի առաջատար երկրներից է, և Հայաստանի հետ սերտ համագործակցությունը 

մեծամասամբ լինելու է մաթեմատիկայի, արհեստական բանականության ոլորտում։ 

Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանի ներուժը հասկանալու համար իտալական 

ընկերությունը, ինչպես մյուս խոշոր ընկերությունները, պետք է այցելի մեր երկիր։ 

Զրուցակիցները հույս են հայտնել, որ կծավալվի արդյունավետ համագործակցություն, որը 

կբխի բոլոր կողմերի շահերից։
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• Լրագրողների հետ զրույց

• Հանդիպում Իտալիայում IBM ընկերության հետազոտությունների, 

նորարարությունների և տեխնոլոգիաների հարցերով տնօրեն Ֆաբրիցիո Ռենզիի հետ.

Զրուցակիցները նշել են, որ երկու երկրների մշակութային գերիշխանությունը միասին 

աշխատելու լուրջ երաշխիք է։ Անդրադարձ է կատարվել արվեստն ու մշակույթը 

հասարակության ավելի լայն շերտերին հասանելի դարձնելու հնարավորություններին՝ 

այդ գործում կարևորելով նորագույն տեխնոլոգիաների, մասնավորապես, արհեստական 

բանականության դերը։ Կարևորվել է նաև արվեստի, մշակույթի, կրթության և գիտության 

ոլորտներում հետազոտական, վերլուծական աշխատանքների իրականացումը։
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Իտալիա այցի արդյունքները

• Իտալիայի նախագահը Արմեն Սարգսյանին պետական այցով հրավիրել է Իտալիա:

• Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ առաջիկայում Հայաստան կայցելի Riz-

zani de Eccher շինարարական ընկերության աշխատանքային խումբը՝ շարունակելու 

քննարկումները և գնահատելու, թե ինչ ծրագրեր է հնարավոր իրականացնել 

Հայաստանում:

• Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Elettronica Group ընկերության հետ 

համագործակցություն սկսելու մշակութային ժառանգության պահպանության 

ուղղությամբ:
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109 Մասնակցություն Մասդար ընկերության և Հայաստանի պետական 

հետաքրքրությունների ֆոնդի (ԱՆԻՖ) միջև համատեղ զարգացման մասին համաձայնագրի 

ստորագրման պաշտոնական արարողությանը

110 Աշխատանքային հանդիպում Աբու Դաբիի թագաժառանգ, ԱՄԷ Զինված ուժերի 

գլխավոր հրամանատարի տեղակալ Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի և ԱՄԷ 

նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Տահնուն Բին Զայեդ Ալ 

Նահյանի հետ

111 Հանդիպում  ԱՄԷ սննդի անվտանգության պետնախարար Մարիամ Ալ-Մուհեյրի հետ

112 Այլ այցեր և հանդիպումներ

114 Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այցի արդյունքները

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
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Մասնակցություն Մասդար ընկերության և Հայաստանի 
պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի (ԱՆԻՖ) 
միջև համատեղ զարգացման մասին համաձայնագրի 
ստորագրման պաշտոնական արարողությանը

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը  Աբու Դաբիում ներկա է գտնվել Մասդար ընկերության և 

Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի (ԱՆԻՖ) միջև համատեղ զարգացման 

մասին համաձայնագրի ստորագրման պաշտոնական արարողությանը։

Ըստ համաձայնագրի՝ Հայաստանում 400 մեգավատ ընդհանուր հզորությամբ արևային 

էներգիայի նախագծեր են մշակվելու և ավելի քան 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումներ 

են իրականացվելու: Համաձայնագրով նախանշված առաջին նախագիծը 200 մեգավատ 

հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցումն է Հայաստանի արևմուտքում։

Աբու Դաբիի Նյու Յորք համալսարանում տեղի ունեցած ստորագրման արարողությունից 

հետո, Հանրապետության նախագահը հանդիպում է ունեցել Մուբադալա ներդրումային 

ընկերության գործադիր տնօրեն Խալդուն Ալ Մուբադարաքի և էներգետիկայի ու 

արդյունաբերության նախարար Սուհայիլ Ալ Մազրուի հետ։

Բարձր գնահատելով կատարված աշխատանքը՝ նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ այս 

համագործակցությունը լավ հիմք է ստեղծում ավելի լայն գործակցության համար։

Միևնույն ժամանակ, նախագահ Սարգսյանն առաջարկել է դիտարկել Հայաստանը որպես 

Եվրասիական տնտեսական միության մեծ շուկա մուտք գործելու հարթակ։ Նա հույս է 

հայտնել, որ ինչպես տարեսկզբի, այնպես էլ այս հանդիպման արդյունքները իրենց նպաստը 

կբերեն հայ-էմիրաթական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը:

Հանրապետության նախագահը ներկա է գտնվել նաև Աբու Դաբիի Նյու Յորք 

համալսարանում ընթացող Մուբադալա բիզնես ֆորումին և կարճատև զրույց ունեցել 

«Սիմենս» ընկերության նախագահ և գործադիր տնօրեն Ջո Կասերի հետ։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

30.11.2019թ.
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Աշխատանքային հանդիպում Աբու Դաբիի 
թագաժառանգ, ԱՄԷ Զինված ուժերի գլխավոր 
հրամանատարի տեղակալ Շեյխ Մոհամմեդ բին 
Զայեդ Ալ Նահյանի և ԱՄԷ նախագահի ազգային 
անվտանգության հարցերով խորհրդական Տահնուն 
Բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ

Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել հայ-էմիրաթական հարաբերությունների խորացման 

հնարավորություններին։ Նշվել է, որ տարբեր ոլորտներում առկա է համագործակցության 

մեծ ներուժ։ Փոխգործակցության համար հեռանկարային են համարվել, մասնավորապես, 

տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների, սննդի անվտանգություն, զբոսաշրջության, 

անշարժ գույքի և մի շարք այլ ոլորտներ։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

30.11.2019թ.
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Հանդիպում  ԱՄԷ սննդի անվտանգության 
պետնախարար Մարիամ Ալ-Մուհեյրի հետ

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ աշխատանքային այցի շրջանակում 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է ԱՄԷ սննդի անվտանգության 

պետնախարար Մարիամ Ալ-Մուհեյրի հետ։

Մարիամ Ալ-Մուհեյրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին է ներկայացրել սննդի 

անվտանգության ոլորտում ԱՄԷ հայեցակարգը և փորձը, ինչպես նաև ոլորտի զարգացմանն 

ուղղված՝ ԱՄԷ-ում իրականացված քայլերը։

Նախագահ Սարգսյանը, կարևորելով Հայաստանում սննդի անվտանգության կառավարման 

համակարգերի զարգացումը, նշել է, որ անհրաժեշտ է համատեղ աշխատել և օգտագործել 

առկա մեծ ներուժը։

Նախագահ Սարգսյանն ԱՄԷ սննդի անվտանգության պետնախարարին հրավիրել է 

Հայաստան՝ ևս մեկ անգամ քննարկելու իրականացվելիք ծրագրերը, ինչպես նաև տեղում 

ծանոթանալու մեր երկրի մրցակցային հնարավորություններին։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

01.12.2019թ.
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Այլ այցեր և հանդիպումներ

• Հանդիպում խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերություններից մեկի՝ «Սիմենս»-ի 

նախագահ և գործադիր տնօրեն Ջո Կասերի հետ.

Զրուցակիցները քննարկել են նորագույն տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, 

ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի կառավարման ոլորտներում համատեղ ծրագրեր 

իրականացնելու հեռանկարները։ 

Անդրադարձ է կատարվել նաև կրթական, գիտահետազոտական ոլորտներում համատեղ 

ծրագրերի իրականացմանն ու փորձի փոխանակմանը, ինչպես նաև դիտարկվել են 

Հայաստանում նորագույն տեխնոլոգիաների և գիտության զարգացմանն ուղղված՝ ATOM (Ad-

vanced Tomorrow) նախագահական նախաձեռնության շրջանակում համագործակցության 

հնարավորությունները։
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• Հանդիպում իսպանական Telefonica ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Անխել 

Վիլա Բոյի հետ.

Telefonica-ն ֆիքսված և բջջային հեռախոսակապի, ինտերնետի և տվյալների փոխանցման, 

պահպանության ծառայություններ է մատուցում 24 երկրում և ունի ավելի քան 350 միլիոն 

հաճախորդ։

Զրուցակիցները քննարկել են ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի 

լայն շրջանակ։ Նախագահ Սարգսյանը ներկայացրել է Հայաստանի մրցակցային 

առավելությունները և հնարավորությունները՝ նշելով, որ մեր երկիրը նոր տեխնոլոգիաների 

ոլորտում առաջ է ընթանում հաստատուն քայլերով։

Telefonica ընկերության գլխավոր տնօրենը նշել է, որ կուսումնասիրեն Հայաստանի 

հետ համագործակցության հնարավորությունները մասնավորապես ամպային (cloud) 

տեխնոլոգիաների ոլորտում և առաջիկայում կներկայացնեն իրենց առաջարկությունները։

Հանդիպումներ Աբու Դաբի էմիրության թագաժառանգ շեյխ Մուհամմադ բին Զայեդ Ալ 

Նահյանի, ԱՄԷ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական շեյխ Տահնուն բին 

Զայեդ Ալ Նահյանի, ԱՄԷ փոխվարչապետ, նախագահական հարցերով նախարար շեյխ 

Մանսուր բին Զայեդ Ալ Նահյանի, Աբու Դաբի էմիրության գործադիր խորհրդի նախագահի 

տեղակալ շեյխ Հազզա բին Զայեդ Ալ Նահյանի, ինչպես նաև Սաուդյանի Արաբիայի 

թագաժառանգ փոխվարչապետ, պաշտպանության նախարար շեյխ Մուհամմադ բին 

Սալման Ալ Սաուդի, այլ պաշտոնատար ու գործարար անձանց հետ՝ քննարկելով երկկողմ 

համագործակցության հեռանկարներն ու ընդլայնման հնարավորությունները:

Արմեն Սարգսյանն ԱՄԷ բարձրաստիճան ղեկավարության հետ Աբու Դաբիում ներկա է 

գտնվել երկրի Ազգային տոնին նվիրված պաշտոնական արարողությանը: Միջոցառումն 

անցկացվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ շեյխ Խալիֆա Բին Զայեդ Ալ 

Նահյանի հովանու ներքո:
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Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այցի 
արդյունքները

• Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել քայլեր ձեռնարկել առաջիկայում 

սննդի անվտանգության ոլորտում Հայաստանը տարածաշրջանային հարթակ 

դարձնելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում քննարկվել է նաև Հայաստանի և ԱՄԷ-ի 

կառավարությունների միջև համապատասխան համաձայնագրի ստորագրման 

անհրաժեշտությունը։

• «Սիմենս» ընկերության նախագահի հետ քննարկվել են նորագույն 

տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի 

կառավարման ոլորտներում համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հեռանկարները և 

պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առաջիկայում աշխատանքային խմբեր ձևավորելու 

մասին՝ գործակցության հնարավորություններն ուսումնասիրելու նպատակով։

• Telefonica ընկերության գլխավոր տնօրենը ցանկություն է հայտնել Հայաստանի հետ 

ամպային (cloud) տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության մասին և տեղեկացրել, որ 

առաջիկայում կներկայացնեն իրենց առաջարկությունները։
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116  Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

117  Ֆրանսիայի Հանրապետություն

118  Պորտուգալիայի Հանրապետություն

119  Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն

120  Ղազախստանի Հանրապետություն

121  Ֆրանսիայի Հանրապետություն

122  Սերբիայի Հանրապետություն

123  Ճապոնիա

124  Կատարի Պետություն

125  Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ
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Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու տիկին Նունե Սարգսյանը 2019թ. 

հունվարի 18-ին Արաբական Միացյալ Էմիրություններ պաշտոնական այցի շրջանակում 

այցելել են Աբու Դաբիի Սրբոց Նահատակաց հայկական եկեղեցի։

Նրանք ծաղիկներ են դրել եկեղեցու բակում տեղադրված Հայոց ցեղասպանության 

նահատակների հիշատակը հավերժացնող խաչքարին և հարգանքի տուրք մատուցել անմեղ 

զոհերի հիշատակին:

Եկեղեցում տեղի ունեցած գոհաբանական աղոթքից հետո Հայաստանի նախագահն «Արա 

Խանոյան» կիրակնօրյա վարժարանում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Սարգսյանն այցելել են ԱՄԷ-

ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն։ Հանրապետության նախագահը ծառ է 

տնկել դեսպանատան բակում։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

18.01.2019թ.
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Ֆրանսիայի Հանրապետություն

Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյանը 2019թ. փետրվարի 9-ին մասնակցել է Հայկական բարեգործական 

ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) 90-րդ Ընդհանուր ժողովին (Արմեն Սարգսյանը 2016թ.-ից 

ՀԲԸՄ տնօրենների կենտրոնական խորհրդի անդամ է) և դրա շրջանակում անցկացված 

ձեռնարկատիրության, նորարարության և քննադատական մտածողության թեմայով 

կոնֆերանսին։ Հանրապետության նախագահը հանդես է եկել ելույթով: 

2019թ. փետրվարի 9-ին Հանրապետության նախագահը ներկա է  գտնվել Հայաստանի 

ազգային հերոս, աշխարհահռչակ շանսոնյե Շառլ Ազնավուրի հիշատակին նվիրված 

համերգին, որը կազմակերպվել էր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 90-րդ 

Ընդհանուր ժողովի շրջանակում։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

09.02.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/09/President-Armen-Sarkissian-took-part-in-AGBU-90th-General-Assembly/
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Պորտուգալիայի Հանրապետություն

Աշխատանքային այցով Պորտուգալիայի Հանրապետությունում գտնվող Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամ, որտեղ 

հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ:

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը կարևորել է հիմնադրամի հայանպաստ աշխատանքն ու մեծ 

ներդրումը հայապահպանության ու հայագիտության զարգացման գործում։

Արմեն Սարգսյանը հիմնադրամի ղեկավարությանն առաջարկել է ընդլայնել Հայաստանում 

իրականացվող ծրագրերը՝ մեծացնելով նաև հիմնադրամի շարունակական աջակցությունից 

օգտվող ուսանողների, գիտնականների ու հետազոտողների թիվը։ 

Արմեն Սարգսյանն այցելել է նաև Գալուստ Գյուլբենկյանի թանգարան, շրջել 

ցուցասրահներով։ Գալուստ Գյուլբենկյանը արվեստի մեծ երկրպագու էր և այս 

թանգարանում ներկայացված է արվեստի գործերի նրա հարուստ հավաքածուն՝ նկարներ, 

քանդակներ, մետաղադրամներ, գրքեր և կիրառական արվեստի նմուշներ։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

09.04.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/09/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community/
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Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն

Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորությունում գտնվող՝ Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը 2019թ. ապրիլի 5-ին այցելել է Հորդանան գետի ափին գտնվող Հիսուս Քրիստոսի 

մկրտության վայր:

Նախագահը շրջել է քրիստոնեական այդ սրբավայրում, գրառում կատարել 

պատվավոր հյուրերի գրքում։ Նա նշել է, որ Հորդանանի հոգատարությունը նմանատիպ 

համաշխարհային սրբավայրի նկատմամբ քաղաքակրթությունների համերաշխության և 

երկխոսության լավագույն վկայությունն է։

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է նաև Հորդանան գետի ափին կառուցված 

հայկական Սուրբ Կարապետ եկեղեցի և մոմ վառել։

Հանրապետության նախագահը ապրիլի 6-ին հանդիպել է Հորդանանի հայ համայնքի 

ներկայացուցիչների հետ։

Դիմելով տեղի հայերին՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է. «Այն փաստը, որ մենք ապրում 

ենք աշխարհի տարբեր երկրներում, սփռված ենք աշխարհի տարբեր մասերում, գուցե ոչ 

թե թերություն է, այլ ընդհակառակը՝ առավելություն, որովհետև մենք աշխարհի այն քիչ 

ժողովուրդներից ենք, որոնք կարող են շատ հստակ ասել. մենք փոքր պետություն ենք, բայց 

համաշխարհային ազգ»։

Նախագահ Սարգսյանը հորդանանահայերին նաև տեղեկացրել է, որ Հորդանանի Հաշիմյան 

Թագավորության թագավոր Աբդալլահ Երկրորդ Իբն ԱլՀուսեյն Ալ-Հաշիմիին հրավիրել է 

այցելել Հայաստան։

Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է նաև Հորդանան գետի ափին կառուցված 

հայկական Սուրբ Կարապետ եկեղեցի և մոմ վառել։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

05-06.04.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/05/President-Armen-Sarkissian-in-Jordan/
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Ղազախստանի Հանրապետություն

Աշխատանքային այցով Ղազախստանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյանն Նուր-Սուլթանում հանդիպել է հայ համայնքի 

ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Ուզբեկստանից ժամանած մեր 

հայրենակիցներ։

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշանակալի է համարել հայ համայնքի ներդրումը 

Ղազախստանի զարգացման գործում:  

Արմեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ 21-րդ դարում ամենակարևոր ռեսուրսը ոչ թե բնական 

պաշարներն են, այլ մարդկային ռեսուրսը: Այս առումով, նա մեծապես կարևորել է սփյուռքի 

ներուժի օգտագործումն ու հայ ժողովրդի միասնական լինելը:  

Որպես հաջողության մյուս գրավական՝ Հանրապետության նախագահն առանձնացրել է 

ազնիվ ու նվիրված աշխատանքը:

Միևնույն ժամանակ, Արմեն Սարգսյանը կարևորել է նոր սերնդին բարձրակարգ կրթությամբ 

ապահովելը՝ որպես ավելի ամուր ու վստահելի ապագայի երաշխիք:  Հանրապետության 

նախագահը հայտարարել է, որ 21-րդ դարը հայերի դարն է, և մենք ունենք հնարավորություն 

ու ներուժ՝ դառնալու հաջողակ ազգ:

Ելույթի ավարտին նախագահ Արմեն Սարգսյանը լսել է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, 

ինչպես նաև պատասխանել նրանց հարցերին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

18.05.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/05/18/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community-in-Kazakhstan/
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Ֆրանսիայի Հանրապետություն 

2019թ. Հուլիսի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 

Փարիզում հանդիպել է Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության քահանայապետական 

պատվիրակ, Գերապայծառ տեր Լևոն արքեպիսկոպոս Զեքիյանի հետ: Նրանք խոսել են 

Մխիթարյան միաբանության գործունեության, այսօրվա դժվարությունների ու խնդիրների, 

մասնավորապես, Մուրադյան վարժարանի և մշակութային կենտրոնի ապագայի 

վերաբերյալ։

Հանդիպումից հետո Հանրապետության նախագահն ու Սրբազանը այցելել են Փարիզի 

մերձակա արվարձան Սևրում գտնվող Մխիթարյան միաբանության Սամուել Մուրադյան 

վարժարան և մշակութային կենտրոն։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

26.07.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/07/26/President-Armen-Sarkissian-in-Paris/
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Սերբիայի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի 

հետ հանդիպել է Սերբիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։

Նշելով, որ հայ ու սերբ ժողովուրդներն ունեցել են ընդհանուր պատմություն և նման 

ճակատագիր՝ նախագահն ընդգծել է, որ ներկայումս նույնպես երկու երկրները շատ նման 

խնդիրներ ունեն։

Սերբիայի հետ համագործակցությունը սերտացնելու մյուս պատճառներից մեկը նախագահը 

համարել է էլեկտրոնիկայի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում այդ երկրի մեծ ներուժը։ Նա 

հիշեցրել է, որ ժամանակին Երևանում «Մարս» գործարանի կառուցման աշխատանքներում 

ակտիվորեն ներգրավված էին հարավսլավացի մասնագետները, քանի որ այդ երկիրն ուներ 

զարգացած էլեկտրոնային արդյունաբերություն։ 

Նա ընդգծել է, որ Հայաստանն ու Սերբիան կարիք ունեն զարգացնելու նաև 

տրանսպորտային կապերն ու խթանելու զբոսաշրջությունը։ Երկու երկրները սննդի 

արտադրության ոլորտում ևս մեծ ներուժ ունեն և կարող են ներդրումներ ներգրավել այս և մի 

շարք այլ ոլորտներում։

Նախագահը խոսել է նաև բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում երկու երկրների միջև 

համագործակցությունը խորացնելու, Նովի Սադ քաղաքում ամեն տարի անցկացվող 

երաժշտական EXIT փառատոնին զուգահեռ՝ հայկական «Սևան ստարատափ» փառատոն 

անցկացնելու մտադրության, Գյումրին ու Նովի Սադը քույր քաղաքներ հայտարարելու 

պայմանավորվածության մասին՝ նշելով, որ Բելգրադի քաղաքապետը ցանկություն է 

հայտնել նույնպիսի հարաբերություններ ստեղծել Երևանի հետ։

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

05.10.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/10/05/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community/
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Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

Ճապոնիա

Ճապոնիա աշխատանքային այցի ընթացքում 2019թ. հոկտեմբերի 22-ին Հայաստանի 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ 

հանդիպել է Ճապոնիայի փոքրաթիվ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։

Նախագահ Սարգսյանը նախ հետաքրքրվել է, թե ինչով են նրանք զբաղվում, ապա 

համառոտակի տեղեկացրել այցի ընթացքում ունեցած հանդիպումների և ձեռք բերված 

պայմանավորվածությունների մասին։ Նա նշել է, որ իրական հետաքրքրություն կա 

Հայաստանի հանդեպ, և շատ կոնկրետ զրույցներ է ունեցել, թե ինչ կարող ենք անել 

միասին։ Նախագահի խոսքով՝ համագործակցության ուղղությունները շատ հստակ են՝ 

նորագույն տեխնոլոգիաներ, արտակարգ իրավիճակներ, առևտրական գործարքներ, սննդի 

արտահանում և անվտանգություն։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

26.10.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/10/26/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community-in-Japan/
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Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

Կատարի Պետություն

Կատարի Պետություն պաշտոնական այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյանը Դոհայում այցելել է Հայաստանի Հանրապետության 

դեսպանություն

Նախագահ Սարգսյանին դիմավորել են Կատարի Պետությունում Հայաստանի 

Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Գեղամ Ղարիբջանյանը, Կատարի 

Հայոց թեմի հոգևոր հովիվ Հոգեշնորհ Տեր Պողոս վարդապետ Թինքճյանը, հայ համայնքի 

ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հայկական «Մեսրոպյան» վարժարանի սաները։

Շնորհավորելով բոլորին դեսպանության բացման առիթով՝ նախագահ Սարգսյանն 

առանձնահատուկ շնորհակալություն է հայտնել Կատարի էմիր Թամիմ բին Համադ Ալ 

Թանիին և Կատարի բարեկամ ժողովրդին՝ դեսպանատան բացմանն աջակցելու համար։ 

«Դեսպանատան բացումը հնարավոր չէր լինի, եթե չլինեին էմիր Թամիմ բին Համադ Ալ 

Թանիի բարի կամքն ու հսկայական, նաև՝ նյութական աջակցությունը»։ 

Նա նշել է, որ ներկայում աշխարհում տեղի ունեցող ցանկացած մեծ փոփոխություն բոլորի 

համար առաջացնում է խնդիրներ, բայց յուրաքանչյուր դժվարություն նաև հնարավորություն 

է այն ժողովուրդների համար, որոնք ունեն կենտրոնանալու, համախմբվելու ունակություն և 

առաջ շարժվելու հստակ ծրագիր։ 

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

18.11.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/11/18/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community-in-Qatar/
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Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Աբու Դաբիում հանդիպում է ունեցել տեղի 

հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Արաբական 

Միացյալ Էմիրությունների և Կատարի Հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Մեսրոպ 

եպիսկոպոս Սարգսյանը:

Նախագահ Սարգսյանը հակիրճ տեղեկացրել է աշխատանքային այցի ընթացքում ունեցած 

հանդիպումների և պայմանավորվածությունների մասին, ինչպես նաև անդրադարձել է հայ-

էմիրաթական բարեկամական հարաբերությունների զարգացման հնարավորություններին:

Նախագահը պատասխանել է հանդիպման մասնակիցների հարցերին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝ 

02.12.2019թ.

WWW.PRESIDENT.AM
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/12/02/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community-in-Abu-Dhabi/
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ 
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1)

2019թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  3-5

2019թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ   17-20

2019թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ   5-6

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը 

Սերբիայի Հանրապետություն

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը 

Կատարի Պետություն

Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիոս Պավլոպուլոսի պաշտոնական այցը 

Հայաստանի Հանրապետություն

WWW.PRESIDENT.AM
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ 
ԱՐՏԵՐԿԻՐ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2)

2019թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ  6-10

2019թ. ԱՊՐԻԼԻ  5-6

2019թ. ՄԱՅԻՍԻ   16

2019թ. ՀՈՒՆԻՍԻ  24-25

2019թ. ԱՊՐԻԼԻ   7-9

2019թ. ՀՈՒՆԻՍԻ   19

2019թ. ՀՈՒՆԻՍԻ   30

2019թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ   14-18

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Ֆրանսիայի Հանրապետություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Հորդանանի 

Հաշիմյան Թագավորություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ղազախստանի 

Հանրապետության

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Շվեյցարիայի 

Համադաշնություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Պորտուգալիայի 

Հանրապետություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի 

Հանրապետություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Բելառուսի 

Հանրապետություն

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն

WWW.PRESIDENT.AM
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2019թ. ՀՈՒԼԻՍԻ   24

2019թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ  23-25

2019թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  19-23

2019թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2

2019թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ   5-7

2019թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ   21-23

2019թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  14-15

2019թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ  12-13

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի 

Հանրապետություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Իտալիայի 

Հանրապետություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ճապոնիա

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Արաբական 

Միացյալ Էմիրություններ

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Շվեյցարիայի 

Համադաշնություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Միացյալ 

Թագավորություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Կատարի 

Պետություն

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Իսպանիայի 

Թագավորություն
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3)

2019թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ  15 2019թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ  8 2019թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ  15 2019թ. ԱՊՐԻԼԻ  6

2019թ. ԱՊՐԻԼԻ  7 2019թ. ՄԱՅԻՍԻ  16 2019թ. ՀՈՒՆԻՍԻ  19 2019թ. ՀՈՒՆԻՍԻ  24

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, 

Աբու Դաբի «Աբու Դաբի կայունության 

շաբաթ» (Abu Dhabi Sustainability Week) 

ֆորումի շրջանակում «Ապագայի 

գագաթնաժողով» (Future Summit) 

խորագրով համաժողով

Ֆրանսիայի Հանրապետություն, 

Փարիզ Հայկական բարեգործական 

ընդհանուր միության 90-րդ Ընդհանուր 

ժողովի շրջանակում անցկացված 

ձեռնարկատիրության, նորարարության 

և քննադատական մտածողության 

թեմայով կոնֆերանս

Գերմանիայի Դաշնային 

Հանրապետություն, Մյունխեն, Մյունխենի 

անվտանգության համաժողովի բացման 

պաշտոնական արարողություն

Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն, 

Ամման, Համաշխարհային տնտեսական 

համաժողովի տարածաշրջանային 

ֆորումի բացման արարողություն (Նոր 

էներգիա Մերձավոր Արևելքի համար» 

խորագիրը կրող քննարկմանը)

Պորտուգալիայի Հանրապետություն Hora-

sis վերլուծական կենտրոնի ամենամյա 

գլոբալ հանդիպում (Ձևավորելով 

ապագան» խորագիրը կրող քննարկում)

Ղազախստանի Հանրապետություն, 

Նուր-Սուլթան, տնտեսական 12-րդ 

ամենամյա ֆորում (Համագործակցության 

գլոբալ համակարգի փլուզման ռիսկերը 

խորագիրը կրող քննարկում)

Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Լը 

Բուրժե, Փարիզի միջազգային ավիացիոն 

ցուցահանդես

Շվեյցարիայի Համադաշնություն, Ցյուրիխ, 

գիտության ու արվեստի միջազգային 

STARMUS փառատոնի բացման 

արարողություն
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2019թ. ՀՈՒՆԻՍԻ  30 2019թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  24 2019թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  6 2019թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  20

2019թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  22 2019թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ   14

Բելառուսի Հանրապետություն, Մինսկ, 

Եվրոպական երկրորդ խաղերի փակման 

հանդիսավոր արարողություն

Իտալիայի Հանրապետություն, 

Հռոմ, կիբերանվտանգությանը 

նվիրված Cybertech Europe 2019 

միջազգային համաժողովի բացման 

արարողությանը, «Հայաստանը որպես 

կիբերանվտանգության հարցերով 

տարածաշրջանային ի հայտ եկող 

կենտրոն և գրավիչ վայր ներդրումների 

համար» խորագիրը կրող ելույթ

Շվեյցարիայի Համադաշնություն, 

Ժնև, ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման 

համաժողով, Նշանավոր անձանց խմբի 

քննարկում (UNCTAD Panel of Eminent Per-

sons)

Կատարի Պետություն, Դոհա, Կրթության 

համաշխարհային ինովացիոն 10-րդ 

գագաթնաժողով (WISE2019)

Միացյալ Թագավորություն, Լոնդոն 

Վերակառուցման և զարգացման 

եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) Արևել յան 

գործընկերության (ԱլԳ) առաջին 

ներդրումային գագաթնաժողով

Կատարի Պետություն, Դոհա, 

«Դոհա ֆորում»-ի լիագումար նիստ, 

(«Կառավարման վերաիմաստավորումը 

բազմաբևեռ աշխարհում» խորագրով 

ելույթ)
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