
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018-2019

Ուշադրություն: Տարեկան 
հաշվետվությունը պարունակում 
է ակտիվ հղումներ: Այն 
կարդալիս կարող եք մի բաժնից 
անցնել մյուսին՝ սեղմելով 
համապատասխան հղումներին:

Տարեկան հաշվետվությունը 
ներկայացվում է  
2018թ.-ի ապրիլի 9-ից  
մինչև 2019թ.-ի ապրիլի 9-ը:



«Մենք երիտասարդ ազգ և պետություն ենք, որը հիանալի հնարավորություն ունի
կառուցելու նոր երկիր նոր աշխարհում՝ հիմնվելով գիտության ուժի, բացահայտումների և նորարարությունների 
ու կրթության որակի վրա...

Ես իսկապես ունեմ գաղափար և առաքելություն՝ Հայաստանը դարձնել շատ
հաջողակ գիտական և տեխնոլոգիական երկիր»։

Արմեն Սարգսյան
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

3

Հանրապետության նախագահի կենսագրությունը

Հանրապետության նախագահի գործունեությունը թվերով

Հանրապետության նախագահի նստավայրում կազմակերպված միջոցառումներ

Բարեգործական ծրագրեր

Հանրապետության նախագահի այցերը Արցախ և ՀՀ մարզեր

Հանրապետության նախագահի կատարած և հյուրընկալած պետական և պաշտոնական այցերը

Հանրապետության նախագահի աշխատանքային այցերն արտերկիր

Հանդիպումներ և միջոցառումներ սփյուռքում

Հանրապետության նախագահի կատարած և հյուրընկալած պետական և պաշտոնական այցերը (հավելված)

Հանրապետության նախագահի աշխատանքային այցերը արտերկիր (հավելված)

Հանրապետության նախագահի մասնակցությունը միջազգային համաժողովներին և այլ միջոցառումներին (հավելված)
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Ավարտել է Երևանի թիվ 114 միջնակարգ դպրոցը:

Ավարտել է ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի

ամբիոնի ասպիրանտուրան: 

Դասախոսել և գիտահետազոտական աշխատանք 

է կատարել Միացյալ Թագավորության Քեմբրիջի 

համալսարանի աստղագիտության ինստիտուտում:

Զբաղեցրել է Միացյալ Թագավորությունում ՀՀ գործերի 

ժամանակավոր հավատարմատարի, այնուհետև ՀՀ 

դեսպանի պաշտոնները:

Զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի պաշտոնը:

Մի շարք միջազգային կազմակերպությունների և 

կորպորացիաների խորհրդական, խորհրդի անդամ: 

Ապրիլի 9-ից ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության 

նախագահի պաշտոնը:

Ծնվել է Երևան քաղաքում: Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի

ֆիզիկայի ֆակուլտետը:

Դասախոսել է ԵՊՀ-ի Ֆիզիկայի ֆակուլտետում: Հիմնադրել 

է ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի բարդ համակարգերի 

մաթեմատիկական մոդելավորման բաժինը:

Գիտահետազոտական աշխատանք է կատարել, 

դասախոսել և աշխատել Ռուսաստանի (Մոսկվայի 

պետական համալսարան), Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի, 

Հունաստանի, Միացյալ Թագավորության գիտական 

հաստատություններում ու համալսարաններում:

Եղել է Եվրոպայի ավագ դեսպան, ՀՀ դեսպանը 

Եվրոպական Միությունում, Բելգիայում, Նիդերլանդներում, 

Լյուքսեմբուրգում, Սուրբ Աթոռում, ԵՄ-ում ՀՀ առաքելության 

ղեկավարը:

Վերանշանակվել է Միացյալ Թագավորությունում և, 

համատեղության կարգով, Վատիկանում Հայաստանի 

Հանրապետության դեսպան:

Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի 

Հանրապետության դեսպան:

23.06.1953թ. 1976թ.1970թ.

2018թ.

1978թ. 1976-1990թթ.

1986-1992թթ.

1984-1985թթ.

1991-1996թթ. 1992-1996թթ.

1996-1997թթ. 1998-2000թթ. 2000-2013թթ.

2013-2018թթ.
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Հանրապետության 

նախագահի այցերը Արցախ 

և ՀՀ մարզեր

Հյուրընկալած 

պաշտոնական այցեր

Զինված ուժերի և այլ 

զորքերի բարձրագույն 

հրամանատարական 

կազմում նշանակումներ

Ելույթներ

Մասնակցություն 

արտերկրում 

կազմակերպված 

համաժողովներին և այլ 

միջոցառումներին

Պետական պարգևների 

շնորհում

Նախագահի նստավայրում 

կազմակերպված 

միջոցառումներ

Հյուրընկալած պետական 

այցեր

Կառավարության կազմում 

պաշտոնատար անձանց 

նշանակումներ

Օտարերկրյա հյուրերի/

պատվիրակությունների 

հյուրընկալում

Աշխատանքային այցեր 

արտերկիր

Դատական համակարգում 

նշանակումներ

Քաղաքացիների 

խմբերի և ՀԿ-ների/

կազմակերպությունների

հետ հանդիպումներ

Պաշտոնական այցեր 

արտերկիր

Օտարերկրյա պետություն-

ներում և միջազգային 

կազմակերպություններում 

դիվանագիտական 

ներկայացուցիչների 

նշանակումներ

Հարցազրույցներ

ՀՀ-ում նշանակված 

դեսպանների 

հավատարմագրերի 

հանձնման 

արարողություններ

Պատվավոր կոչումների 

շնորհում

16

1

57

53

13

62

28

2

28

20

22

11

9

1

23

35

16

123
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Ստորագրված օրենքներ

Քաղաքացիներից և 

կազմակերպություններից 

ստացած գրություններ

ՀՀ քաղաքացիության 

շնորհում (անձ)

ՀՀ-ում նշանակված 

դեսպանների 

հավատարմագրերի 

հանձնման 

արարողություններ

Սահմանադրական 

դատարան դիմումներ

Ստորագրված 

կարգադրություններ

Ստորագրված 

հրամանագրեր

Աշխատակազմից առաքված 

գրություններ

ՀՀ քաղաքացիության 

դադարեցում (անձ) 

22

2

69360

9900

5570123

9985

12500

Բարձրագույն դասային 

աստիճանների շնորհում

Նորանշանակ 

դատավորների երդման 

արարողություններ

Բարձրագույն 

դիվանագիտական 

աստիճանների շնորհում

Բարեգործական ծրագրով 

ֆինանսավորված 

նախագծեր

Բարձրագույն զինվորական 

կոչումների շնորհում

Պետական պարգևների 

հանձնման միջոցառումներ

15 193 71 8
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Սիրողական աստղադիտում Հանրապետության նախագահի նստավայրում

Գիտելիքի և դպրության օր

«Սևան ստարտափ սամմիթ 2018» Հանրապետության նախագահի մրցանակ

Ամանորյա տոնական միջոցառում մանկատների, խնամքի կենտրոնների, գիշերօթիկ դպրոցների սաների համար

Սվետլանա Նավասարդյանի մենահամերգը Հանրապետության նախագահի նստավայրում

08

09

10

11

12

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐՈՒՄ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

http://www.president.am


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

8

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության նախագահը պաշտոնավարման սկզբից ի վեր 

հայտարարել էր, որ նախագահի ինստիտուտը պետք է լինի ժողովրդի 

համար, իսկ նախագահական նստավայրը լինի ոչ թե որպես պարզ 

ադմինիստրատիվ սիմվոլ, այլ՝ ժողովրդի իշխանության խորհրդանիշ: 

Հետևողական լինելով սեփական գաղափարներին ու առաջարկները 

կյանքի կոչելուն՝ Արմեն Սարգսյանը սկիզբ է դրել հետաքրքիր ավանդույթի:

Խորհրդանշական է, որ նախագահի նստավայրի տարածքում 

միջոցառումների կազմակերպման մեկնարկը տրվել է հենց սիրողական 

աստղադիտմամբ. նախաձեռնություն, որի նպատակը համընկնում էր 

Հանրապետության նախագահի ցանկությանը՝ երեխաների մեջ մանուկ 

հասակից գիտության նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելուն: 

Միջոցառումն հաջողությամբ է պսակվել՝ հիմք դնելով Նախագահի 

նստավայրի տարածքում հետագա միջոցառումների անցկացմանը: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/07/17/president-Armen-Sarkissian-met-with-
children-to-watch-stars-with-Goodrayk-Jhon/

Սիրողական աստղադիտում 
Հանրապետության նախագահի 
նստավայրում 

17.07.2018թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի՝ Գիտելիքի և 

դպրության օրվա առիթով Հանրապետության նախագահի 

նստավայրում հյուրընկալվել էին տարբեր ուսումնական 

հաստատությունների, այդ թվում՝ հատուկ կարիքներ ունեցող 

երեխաների խնամքի կենտրոնների, մանկատների սաներ, 

ինչպես նաև սիրիահայ դպրոցականներ: 

Օրն էլ ավելի հետաքրքիր և հիշարժան դարձնելու համար 

Նախագահական նստավայրի բացօթյա տարածքում 

երեխաների համար ժամանցային և ուսուցողական 

միջոցառում էր կազմակերպվել:

Տեղադրվել էին թեմատիկ տաղավարներ՝ ֆիզիկա և քիմիա 

առարկաներին վերաբերող հետաքրքիր ու հանրամատչելի 

ցուցադրություններով: 

Երեխաներին նաև հնարավորություն էր ընձեռվել զբաղվել 

նկարչությամբ ու կավագործությամբ, ինչպես նաև խաղալ 

շախմատ:

Գիտելիքի և դպրության օր
01.09.2018թ.

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/09/01/President-Armen-Sarkissian-received-on-
the-occasion-of-September-1/

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
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«Սևան ստարտափ սամմիթ 2018»
Հանրապետության նախագահի  
մրցանակ

23.11.2018թ.

2018թ.-ի ամռանը նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել էր  

«Սևան ստարտափ սամմիթ 2018»-ի փակման արարողությանը: 

Քաջալերելով նորարարական ծրագրերի նախաձեռնումը՝ 

Հանրապետության նախագահը խոստացել էր, որ մասնակից 

120 ստարտափ թիմերի համար նախատեսված մրցանակներին 

կավելանա ևս մեկ անվանակարգ՝ Հանրապետության  

նախագահի մրցանակ:

Խոստմանը համաձայն Հանրապետության նախագահը 2018թ.-ի  

նոյեմբերի 23-ին Նախագահական նստավայրում հյուրընկալել 

էր «Սևան ստարտափ սամմիթ 2018»-ի մասնակից 120 թիմերից 

երեքին՝ հատուկ մրցանակներ հանձնելու նպատակով:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/23/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Sevan-Start-UP-2018-summit-teams/

http://www.president.am
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Ամանորյա տոնական միջոցառում 
մանկատների, խնամքի կենտրոնների, 
գիշերօթիկ դպրոցների սաների համար

Ամանորին ընդառաջ Հանրապետության նախագահի նստավայրում 

տոնական միջոցառում էր կազմակերպվել երեխաների համար: 

Նախագահական նստավայրի հյուրերը մանկատների, խնամքի 

կենտրոնների, գիշերօթիկ դպրոցների սաներն էին:

Փոքրիկների համար կազմակերպվել էր տոնական ծրագիր՝ տարբեր 

խաղային համարներով: 

Մասնագետների օգնությամբ երեխաները սովորել են նաև տոնական 

խաղալիքներ պատրաստել, որից հետո սեփական ձեռքերով 

պատրաստված խաղալիքներով զարդարել են դահլիճի տոնածառը: 

Նրանց նաև նվերներ են հանձնվել:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/28/President-Armen-Sarkissian-hosted-
children-New-Year-eve/

28.12.2018թ.

http://www.president.am
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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.-ին  

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/

03.04.2019թ.

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/03/Svetlana-Navasardyans-concert-in-Presidential-Palace/


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

13

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Սպորտի և երիտասարդության ոլորտում

Կրթության ոլորտում

Մշակույթի ոլորտում

Սոցիալական աջակցության ոլորտում

14

15

16

17

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հանրապետության նախագահը մշտապես կարևորել է բարեգործական 

ծրագրերի իրականացումը՝ որպես պատասխանատու և հանձնառու 

հասարակություն ունենալու գրավական: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում նա աջակցել է տարբեր 

հասարակական կազմակերպությունների և անհատների: 

Աջակցությունը հիմնականում միտված է եղել կրթության, մշակույթի, 

սպորտի, երիտասարդության, սոցիալական աջակցությանը և այլ 

ոլորտներում խնդիրների լուծմանը: 

Ֆինանսական աջակցութուն է տրամադրվել երիտասարդների՝ 

ուսման վարձերի, միջազգային մրցաշարերում մասնակցության, 

գրքերի տպագրության, սոցիալական այլ ծրագրերի ծախսերը հոգալու 

նպատակով: Նշենք ֆինանսավորում ստացած ծրագրերից մի քանիսը՝

http://www.president.am
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Սպորտի և երիտասարդության ոլորտում 

Սպորտի և երիտասարդության ոլորտում աջակցություն է 

տրամադրվել Գևորգ Աֆրիկյանին՝ Եվրոպայի առաջնության 

ուժային եռամարտի սեղմում մրցաշարի մասնակցության համար: 

http://www.president.am


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

15

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Կրթության ոլորտում

Կրթության ոլորտում ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել 

ուսման վարձերի վճարման նպատակով: Վերոնշյալ 

ոլորտին առնչվող ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերվել 

է նաև Քաշաթաղի Կովսական դպրոցում ինժեներական 

լաբորատորիայի հիմնադրման համար: 

http://www.president.am


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

16

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Մշակույթի ոլորտում

Մշակույթի ոլորտում ֆինանսական աջակցություն է 

ցուցաբերվել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ 

նվագախմբին, «Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջ» 

ՊՈԱԿ-ին: Ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել գրքերի 

և ամսագրերի տպագրության նպատակով: Օժանդակություն է 

ցուցաբերվել նաև «Գյումրու Սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ին 

25-ամյա հոբել յանի կապակցությամբ:

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Սոցիալական աջակցության ոլորտում 

Սոցիալական աջակցության շրջանակում տրամադրվել 

է օժանդակություն  «Բարի Մամա» բարեգործական 

կազմակերպությանը՝ «Բարի տնակ» կառույց-կեցարանում ջեռուցման 

խնդրի լուծման նպատակով, «Հայաստանի կույրերի միավորման» 

Գյումրիի ուսումնաարտադրական ձեռնարկություն ՍՊԸ-ին՝ 

սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման նպատակով, 

Գյումրիի «Բեռլին» բժշկական կենտրոնի վերանորոգման համար, 

Գյուլագարակ համայնքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ին, «Փրկություն» 

հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն 

բարեգործական կազմակերպությանը: Սոցիալական աջակցության 

ոլորտում   իրականացված օժանդակության շրջանակում  Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարությանը տրամադրվել է 6 շարժասայլակ, 

ինչպես նաև՝ 20 սառնարան Պաշտպանության նախարարությանը: 

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Արցախի Հանրապետություն. այցելություն Դադիվանք, Արցախի ազատամարտիկների զբոսայգու շինհրապարակ

Արցախի Հանրապետություն. Արցախի Հանրապետության օրվան և անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձին  

նվիրված տոնական միջոցառումներ

Արցախի Հանրապետություն. Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվան նվիրված «Բերքի տոն»

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

մշակույթի և երիտասարդության պալատ

Այցեր Շիրակի մարզ

Այց Լոռու մարզ

Այց Արարատի մարզ

19

20

21

22

24

34

36

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐԸ  
ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

http://www.president.am
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Արցախի Հանրապետություն. այցելություն 
Դադիվանք, Արցախի ազատամարտիկների 
զբոսայգու շինհրապարակ

13.06.2018թ.

Դադիվանք. Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հայ 

Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգև արքեպիսկոպոս 

Մարտիրոսյանի ուղեկցությամբ շրջայց է կատարել հնագույն վանական 

համալիրում, այնուհետև շփվել այնտեղ գտնվող զբոսաշրջիկների ու 

այցելուների հետ: 

Հանդիպում Բակո Սահակյանի հետ. Ստեփանակերտում Նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահ 

Բակո Սահակյանի հետ: Նախագահները քննարկել են հայկական երկու 

պետությունների փոխգործակցությանն առնչվող տարբեր հարցեր:

Արցախի ազատամարտիկների զբոսայգու շինհրապարակ. Այցի 

ընթացքում Հայաստանի ու Արցախի նախագահները, Արցախի թեմի 

առաջնորդ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի և Արցախի 

Ազատամարտիկների միության նախագահ Սամվել Կարապետյանի 

ուղեկցությամբ այցելել են նաև Արցախի ազատամարտիկների զբոսայգու 

շինհրապարակ, ծանոթացել շինարարական աշխատանքների ընթացքին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/Artsakh-visits/
item/2018/06/13/President-Armen-Sarkissian- 
visited-Artsakh/

http://www.president.am
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Արցախի Հանրապետություն.  
Արցախի Հանրապետության օրվան  
և անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձին  
նվիրված տոնական միջոցառումներ

02.09.2018թ.

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, 

Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելել է 

Ստեփանակերտի հուշահամալիր։

Նախագահները հարգանքի տուրք են մատուցել Արցախյան ազատամարտում 

և Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների, Արցախի Գերագույն 

խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի հիշատակին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/Artsakh-visits/
item/2018/09/02/President-Armen-Sarkissians-working-
visit-to-the-Republic-of-Artsakh/
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Արցախի Հանրապետություն.  
Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվան 
նվիրված «Բերքի տոն»

15.10.2018թ.

Հայաստանի և Արցախի նախագահները տիկնանց հետ զբոսնել են 

Ստեփանակերտում, որտեղ Վերածննդի հրապարակում ներկա են 

գտնվել Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվան նվիրված «Բերքի տոն» 

տոնավաճառին, շրջել են տաղավարներով, զրուցել իրենց արտադրանքը 

ներկայացնող գյուղացիների և տոնավաճառի այցելուների հետ, վայելել 

արցախցու հյուրասիրությունը:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/10/15/President-Armen-Sarkissian- 
visited-Artsakh/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/10/15/President-Armen-Sarkissian-visited-Artsakh/


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

22

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐԸ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

Արցախի Հանրապետություն. Այցելություններ 
Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ գյուղ,  
Թալիշ գյուղ, Ստեփանակերտի մշակույթի  
և երիտասարդության պալատ

01-02.04.2019թ.

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:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/04/01/President-Armen-Sarkissian-in-Artsakh/

http://www.president.am
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Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/04/01/President-Armen-Sarkissian- 
visited-Talish/

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/

Թալիշ գյուղ. Թալիշ գյուղում երկու պետությունների նախագահները հարգանքի տուրք 

են մատուցել և ծաղիկներ դրել հակառակորդի կողմից 2016թ. սանձազերծված ապրիլ յան 

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. ապրիլ յան 

ռազմական գործողությունների մասնակից զինծառայողների և ազատամարտիկների հետ։ 

Խրախուսական նվերներ հանձնելով ապրիլ յան ռազմական գործողությունների մասնակից  

զինծառայողներին և ազատամարտիկներին՝ Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն  

է հայտնել նրանց փայլուն ծառայության, հայրենասիրության ու նվիրումի համար:

Արցախի պետական կամերային նվագախմբի 15-ամյակին նվիրված համերգ. 
Երեկոյան 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: 

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

http://www.president.am
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Այցեր Շիրակի մարզ
08.11.2018թ.

Երկրագիտական թանգարան. 2018թ.-ի նոյեմբերի 8-ին նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը կարճատև աշխատանքային այցով եղել է Գյումրիում՝ տեղում 

ծանոթանալու երկրագիտական թանգարանին հատկացված շենքի պայմաններին:

Նախագահը շրջել է ապագա թանգարանի տարածքում, որտեղ նախկինում 

տեղակայված է եղել Գալուստ Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոցը: 

Թանգարանային չափանիշներին համապատասխանելու համար շենքը հիմնավոր 

վերանորոգման կարիք ունի, ինչին խոստացել է աջակցել նախագահ Սարգսյանը: 

Որպես «Երևան, իմ սեր» հիմնադրամի միջազգային խորհրդի նախագահ՝ Արմեն 

Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ թանգարանի նախագծման ողջ աշխատանքների 

ծախսերը կստանձնի հիմնադրամը: «Հավանաբար կարիք կունենանք հիմնադրել  

նոր բարեգործական կազմակերպություն, որի անունը կլինի «Գյումրի, իմ սեր»,-  

ասել է նախագահը:

Երկրագիտական թանգարանի ծրագիրն Արմեն Սարգսյանի առաջին նախագիծը չէ 

Գյումրիում: Նախկինում նրա աջակցությամբ վերանորոգվել էր Գյումրու ժողովրդական 

ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարանը՝ հայտնի Ձիթողցոնց 

տունը, որն էլ Հանրապետության նախագահի՝ Գյումրի այցի հաջորդ կանգառն էր:

«Ինչ-որ իմաստով Ձիթողցոնց տունը իմ անկյունն է, որովհետև իմ մեծ հայրը մի կողմից 

ձիթողցի է, բուն Ձիթողից, Էրզրումից»,-լրագրողներին խոստովանել է նախագահը: 

Արմեն Սարգսյանը շրջել է թանգարանում՝ դիտելով ներկայացված և գյումրեցու 

կենցաղը արտացոլող ցուցանմուշները:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/08/President-Armen-Sarkissian- 
visited-Gyumri/
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Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/08/President-Armen-Sarkissian- 
visited-Gyumri/

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն. Նախագահ Սարգսյանն այցելել է նաև Գյումրու 

տեխնոլոգիական կենտրոն՝ շրջայցի ընթացքում ծանոթանալով իրականացվող 

նախագծերին: Կենտրոնում գործող Նորարարական  ինկուբացիոն լաբորատորիայում 

նախագահը զրուցել է ուսանողների հետ՝ տեղեկանալով նրանց կողմից կատարվող 

աշխատանքներին և հետաքրքրություններին:

«Արեգակ» սրճարան. Գյումրու «Արեգակ» սրճարանը, որտեղ այցելել է Հանրապետության 

նախագահը, յուրօրինակ է իր մթնոլորտով, ծրագրով ու առաքելությամբ: Այնտեղ 

ստեղծված է օրինակելի մի միջավայր՝ ներառական սրճարան ու փուռ, որտեղ աշխատում 

են բացառապես հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ և հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների ծնողներ: Սրճարանի աշխատակիցները ջերմությամբ են ընդունել 

նախագահին, հյուրասիրել իրենց իսկ պատրաստած թխվածքաբլիթները: Հանդիպումից 

տպավորված՝ նախագահ Սարգսյանը խոստացել է վերստին այցելել սրճարան, որտեղ 

արդեն իսկ ձեռք է բերել բարեկամներ՝ ի դեմս ներառական ծրագրում ընդգրկված 

Միքայելի, Գրիշայի, Հովհաննեսի և մյուսների: 

Սբ. Աստվածածին (Յոթվերք) եկեղեցի. Գյումրի այցի ավարտին նախագահ Սարգսյանը 

մոմ է վառել քաղաքի Սբ. Աստվածածին (Յոթվերք) եկեղեցում, որտեղ այդ պահին 

պսակադրություն էր տեղի ունենում: Նախագահը շնորհավորել է նորապսակներին և 

երջանկություն մաղթել նրանց:

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

08.11.2018թ.
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05.12.2018թ.

Վ. Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոն. Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը ներկա են գտնվել Վարդան Աճեմյանի 

անվան դրամատիկական թատրոնի «Հարսանիք թիկունքում» ներկայացմանը: 

Ներկայացման ավարտից հետո նախագահը հանդիպել է դերասանական կազմի և 

թատրոնի ներկայացուցիչների հետ, շնորհակալություն հայտնել հիանալի խաղի ու 

պարգևած զգացմունքների համար: 

Գյումրու ուսումնաարտադրական ձեռնարկություն. Նախագահ Արմեն Սարգսյանն 

այցելել է Հայաստանի կույրերի միավորման Գյումրու ուսումնաարտադրական 

ձեռնարկություն, որը բնական հումքով արտադրում է յուղաներկեր և ներկանյութեր:

Նախագահը ծանոթացել է ներկերի արտադրության տեխնոլոգիային, գործունեությունն 

ընդլայնելու ծրագրերին։ Այն նաև սոցիալական նշանակության ծրագիր է, քանի որ 

դրա արդյունքում ստեղծվում են նոր աշխատատեղեր՝ հիմնականում հաշմանդամների 

համար: Հանրապետության նախագահը նվիրաբերել է 6,000,000 ՀՀ դրամ՝ ծրագրերն 

ընդլայնելու համար։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-with-
Nouneh-Sarkissian-visited-Gyumri-Theatre/

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-visited-
company-which-product-natural-paints-in-Gyumri/

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
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Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոն. Նախագահի 

և տիկնոջ հաջորդ կանգառը Գյումրու Ստեփան Ալիխանյանի անվան 

տիկնիկային թատրոնն էր: 

Հանրապետության նախագահը և տիկին Սարգսյանը շրջել են 

թատրոնում, նրանց ներկայացվել են թատրոնի պատմությունն ու 

ստեղծագործական ուղին։ Այն Հայաստանի առաջին տիկնիկային 

թատրոնն է՝ հիմնադրված 1935 թվականին։

Թատրոնը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կից տիկնիկային թատրոնների 

համաշխարհային կազմակերպության (ՈՒՆԻՄԱ) անդամ է: 

Նախագահը և տիկին Սարգսյանը երեխաների հետ միասին դիտել են 

Հովհաննես Թումանյանի «Սուտլիկ Որսկանը» հեքիաթի հիման վրա 

բեմադրված ներկայացումը։

Ավարտից հետո Հանրապետության նախագահը երեխաներին 

հեքիաթների գրքեր է նվիրել։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-with-
Nouneh-Sarkissian-visited-puppet-theatre-after-Stepan-
Alikhanyan-in-Gyumri/

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-with-Nouneh-Sarkissian-visited-puppet-theatre-after-Stepan-Alikhanyan-in-Gyumri/
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05.12.2018թ.

Մհեր Մկրտչ յանի և Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարաններ. 
Աշխատանքային այցով Գյումրիում գտնվող նախագահ Սարգսյանի 

և տիկին Նունե Սարգսյանի մշակութային հաջորդ այցելությունները 

Վարպետաց փողոցում գտնվող՝ 19-րդ դարի վերջին կառուցված 

պատմաճարտարապետական արժեք ներկայացնող շենքում 

տեղակայված Մհեր Մկրտչյանի և Ավետիք Իսահակյանի  

տուն-թանգարաններն էին:

 

Հարգանքի տուրք երկրաշարժի զոհերի հիշատակին.  
1988թ.-ի ավերիչ երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի նախօրեին 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե 

Սարգսյանը Գյումրիում հարգանքի տուրք են մատուցել երկրաշարժի 

զոհերի հիշատակին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-with-
Nouneh-Sarkissian-visited-museums-in-Gyumri/

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian- 
pay-a-tribute-in-Gyumri/

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-with-Nouneh-Sarkissian-visited-museums-in-Gyumri/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-pay-a-tribute-in-Gyumri/
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«Արեգակ» ներառական փուռ-սրճարան. Նախագահին ջերմությամբ են 

ընդունել «Արեգակ» ներառական փուռ-սրճարանում, որտեղ հանդիպել է իր 

հին ծանոթներին՝ Միքայելին, Գրիշային, Հովհաննեսին և մյուսներին, որոնց 

հետ ծանոթացել էր դեռևս նախորդ այցի ժամանակ: 

Հանրապետության նախագահը դատարկաձեռն չէր եկել: Նա նվերներ է 

հանձնել իր հին բարեկամներին, թեյել նրանց հետ ու ճաշակել նրանց իսկ 

պատրաստած քաղցրավենիքը:

Գյումրի այցի ընթացքում հանրապետության նախագահը և տիկին Նունե 

Սարգսյանը մոմ են վառել քաղաքի Սբ. Աստվածածին (Յոթվերք) եկեղեցում։ 

«Գրին ֆուդ» ջերմոցային տնտեսություն. Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյանը Շիրակի մարզ կատարած աշխատանքային 

այցի ընթացքում այցելել է Արթիկի տարածաշրջանում տեղակայված 

«Գրին ֆուդ» ջերմոցային տնտեսություն: Ընկերությունը միջազգային 

չափանիշներին համապատասխանող նորագույն տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ հիմնել է 3 հեկտար ջերմոցային տնտեսություն, որը զբաղվում է 

էկոլոգիապես մաքուր ելակի արտադրությամբ:

Նախագահ Սարգսյանը հատկապես կարևորել է մարզերում նման 

արտադրությունների հիմնումը, որը օգնում է սոցիալ-տնտեսական վիճակի 

բարելավմանը և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-and- 
Nouneh-Sarkissian-visited-Aregac-cafe-in-Gyumri

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-visited-
Green-Food-Company/

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-Sarkissian-visited-Aregac-cafe-in-Gyumri
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-visited-Green-Food-Company/
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«Բեռլին» բժշկական կենտրոն. Գերմանիայի Դաշնային 

Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի 

շրջանակում նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել էր 

Գերմանական Կարմիր խաչի Բեռլինի կենտրոնակայան, 

որի նախագահը Հայաստանի նախագահի տիկնոջը՝ Նունե 

Սարգսյանին էր հանձնել Գյումրիի «Բեռլին» բժշկական 

կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների համար 

նախատեսված 10 հազար եվրո գումարի նվիրատվության 

կտրոնը:

Շնորհակալություն հայտնելով նվիրատվության համար՝ 

նախագահ Սարգսյանն ասել էր, որ Գյումրիի «Բեռլին» 

բժշկական կենտրոնի վերանորոգման համար նվիրատվություն 

կլինի նաև իր կողմից՝ ավելի մեծ ծավալի աշխատանքներ 

կատարելու համար:

Շիրակի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում 

Հանրապետության նախագահը և տիկին Նունե Սարգսյանը 

այցելել են նաև «Բեռլին» բժշկական կենտրոն և հանձնել 

նվիրատվությունների կտրոնները. Գերմանական Կարմիր 

խաչի նվիրաբերած 10 հազար եվրոյին Հանրապետության 

նախագահն ավելացրել է 5 մլն դրամ: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-and- 
Nouneh-Sarkissian-visited-Berlin-Polyclinic-in-Gyumri/

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/05/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-Sarkissian-visited-Berlin-Polyclinic-in-Gyumri/
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Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոն. Նախագահի և 

նրա տիկնոջ 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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/01/25/President-Armen-Sarkissian-and- 
Nouneh-Sarkissian-visited-Gyumri/

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/25/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-Sarkissian-visited-Gyumri/
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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/

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/25/President-Armen-Sarkissian-attended-event-in-Gyumri/
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22.03.2019թ.

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 այս տարի 

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:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/03/22/President-Armen-sarkissian- 
visited-Gyumri

ԱՅՑԵՐ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/03/22/President-Armen-sarkissian-visited-Gyumri
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Այց Լոռու մարզ
04.12.2018թ.

«Ագրոհոլդինգ Արմենիա» ընկերություն. Լոռու մարզ 

Հանրապետության նախագահի այցի առաջին կանգառը  

Սպիտակի՝ տոհմային անասնաբուծությամբ և կաթնամթերքի 

արտադրությամբ զբաղվող «Ագրոհոլդինգ Արմենիա» 

ընկերությունում էր։

Դեռևս սեպտեմբերին Երևանում անցկացված «Արմենիա  

էքսպո-2018» ամենամյա ցուցահանդեսին նախագահ Սարգսյանի 

ուշադրությունը գրավել էր «Ագրոհոլդինգ Արմենիա» ընկերության 

ինքնատիպ տաղավարն ու արտադրանքը։

Հանրապետության նախագահը ծանոթացել է ընկերության 

գործունեությանն ու առաջիկա ծրագրերին, համտեսել 

արտադրանքը, զրուցել աշխատակիցների հետ։ 

Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում գտնվող նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը Սպիտակում ծաղիկներ են 

խոնարհել 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակը 

հավերժացնող խաչքարին: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/04/President-Armen-Sarkissian-visited-
Agroholding-Armenia-in-Spitak/

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/04/President-Armen-Sarkissian-and-
Nouneh-Sarkissian-put-flowers-in-Spitak/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/04/President-Armen-Sarkissian-visited-Agroholding-Armenia-in-Spitak/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/04/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-Sarkissian-put-flowers-in-Spitak/
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04.12.2018թ.

(COAF) ՍՄԱՐԹ կենտրոն. Լոռու մարզի Դեբեդ համայնքում 2018 

թվականի մայիսի 27-ից գործում է «Հայաստանի մանուկներ» 

հիմնադրամի (COAF) ՍՄԱՐԹ կենտրոնը, որտեղ այցելել են 

նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը։

ՍՄԱՐԹ կենտրոնի սաները տարբեր գյուղերից ժամանած 

երեխաներ են, ընդ որում, ոչ միայն Լոռու մարզից: 

Նախագահ Սարգսյանը շրջել է կենտրոնում, որտեղ երեխաները 

սովորում են ծրագրավորում, պար, անգլերեն, նկարչություն, 

երգեցողություն և այլ առարկաներ: Նախագահը զրուցել է 

երեխաների հետ, դիտել նրանց աշխատանքները։

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շրջել է նաև 

սմարթ սենյակում, որտեղ երեխաները ցուցադրել են իրենց 

պատրաստած ռոբոտի հնարավորությունները: 

Հանդիպման ավարտին Հանրապետության նախագահին և տիկին 

Նունե Սարգսյանին կենտրոնի նկարչական խմբակի երեխաներն 

իրենց նկարած աշխատանքներն են նվիրել։ Արմեն Սարգսյանը 

գրառում է կատարել կենտրոնի այցելությունների նորաբաց 

գրքում. նրա գրառումն առաջինն էր: «Հուզիչ ու հոյակապ է»,- 

 գրել է նախագահը:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/04/President-Armen-Sarkissian-visited-
COAF-SMART-Lori/

ԱՅՑ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/12/04/President-Armen-Sarkissian-visited-COAF-SMART-Lori/
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Այց Արարատի մարզ
30.12.2018թ.

Նոր Խարբերդի մանկատուն. Նախագահը մարզ այցելությունը սկսել է Նոր Խարբերդի 

մանկատնից, որտեղ տոնական միջոցառում էր կազմակերպվել սաների համար: 

Նա դիտել է սաների տոնական ներկայացումը, ապա Ձմեռ պապի հետ երեխաներին 

անձամբ հանձնել նրանց նվերները: Մանկատան տնօրեն Հարություն Բալասանյանի 

ուղեկցությամբ նախագահ Սարգսյանը շրջայց է կատարել մանկատան տարածքում, 

եղել է վերականգնողական բաժնում, մարզասրահում, համակարգչային սենյակում, 

զրուցել աշխատակիցների հետ, հետաքրքրվել երեխաներին ուսուցանվող ծրագրերով: 

Համակարգչային սենյակը համալրվել է ևս մեկ նոր համակարգչով, որը սաները նվեր 

են ստացել նախագահից:

Հայկական Կարմիր Խաչի բարեգործական ճաշարան. Նախագահ Սարգսյանն 

այնուհետև այցելել է Մասիս քաղաքում գործող Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության 

բարեգործական ճաշարան: Հայկական Կարմիր Խաչի նախաձեռնությամբ 

և Շվեցարական Կարմիր Խաչի աջակցությամբ 2017 թվականին հիմնադրված 

ճաշարանում մշտապես սնունդ են ստանում միայնակ տարեցներ և անապահով 

ընտանիքներ: Ճաշարանի գործունեությանն աջակցում են նաև տեղական ու 

տարածքային կառավարման մարմինները, ինչպես նաև տարբեր ընկերություններ  

և անհատ բարերարներ:

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է ճաշարանի այցելուներին, զրուցել նրանց հետ, 

շնորհավորել գալիք տոների կապակցությամբ: Նախագահի անունից նաև ամանորյա 

նվերներ են հանձնվել ճաշարանի այցելուներին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/30/President-Armen-Sarkissian-visited-
Ararat-region/

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵՐԸ ԱՐՑԱԽ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ

30.12.2018թ.

Այցելություն Հովսեփյանների բազմազավակ ընտանիքին. 
Նախագահ Սարգսյանի հաջորդ կանգառը Սուրենավան 

համայնքում էր: Այստեղ նա այցելել է Հովսեփյանների 

բազմազավակ ընտանիքին: 

Ընտանիքն ունի անչափահաս ութ երեխա, որոնցից ավագը 

12 տարեկան է, կրտսերը՝ մեկ: Նախագահը ներկա է գտնվել 

Հովսեփյանների զավակներից ավագի՝ 12-ամյա Միշայի ծննդյան 

օրվա արարողությանը, շնորհավորել ընտանիքին գալիք տոների 

կապակցությամբ: Ոչ միայն հոբել յարը, այլև ընտանիքի բոլոր 

փոքրիկները նվերներ են ստացել նախագահից, ընտանիքին նաև 

կենցաղային տեխնիկա է հանձնվել:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/12/30/President-Armen-Sarkissian-visited-
Ararat-region/

ԱՅՑ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը 

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը 

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

39

47

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ  
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

Հանրապետության նախագահ  
Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը 
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն

27-30.11.2018թ.

Հանդիպում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահի հետ

Հանդիպում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլերի հետ

Հանդիպում Բունդեսթագի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի հետ

Մասնակցություն Մյունխենի անվտանգության միջազգային համաժողովին

Գերմանիա կատարած այցի արդյունքները

Այլ այցեր և հանդիպումներ Գերմանիյում
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Գերմանիայի Դաշնային 
Հանրապետության նախագահի հետ

2018թ. նոյեմբերի 27-ին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության 

նախագահի նստավայրում՝ Բելվ յու ամրոցում տեղի է ունեցել 

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի 

և տիկին Նունե Սարգսյանի դիմավորման պաշտոնական 

արարողությունը։ Ամրոցի մուտքի մոտ իրենց դիմավորել են 

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահ  

Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը և տիկին Էլկե Բյուդենբենդերը 

և ուղեկցել նախասրահ՝ գրառում կատարելու պատվո հյուրերի 

գրքում։ Հանդիպման ընթացքում Արմեն Սարգսյանը, կարևորելով 

Գերմանիան իբրև Հայաստանի առաջնային տնտեսական գործընկեր 

և խորհրդարանական կառավարման մոդել ունեցող պետություն, 

առանձնացրել է գիտակրթական և մշակութային ոլորտները, 

մասնավորապես բարձր և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտում փոխգործակցությունը, ուսանողների և գիտաշխատողների 

փորձի փոխանակման ծրագրերի իրականացումը։

Նախագահ Սարգսյանը Գերմանիայի իր գործընկերոջը հրավիրել է 

պաշտոնական այց կատարել Հայաստան, ինչն ընդունվել է  

Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի կողմից։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/27/President-Armen-Sarkissian-met-with-
the-President-of-Germany-Frank-Walter-Steinmeier/

27.11.2018թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Գերմանիայի Դաշնային 
Հանրապետության կանցլերի հետ

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլերի նստավայրում 

կայացել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և կանցլեր 

Անգելա Մերկելի հանդիպումը:

Ողջունելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահին 

Գերմանիայում՝ Անգելա Մերկելն ասել է, որ շատ լավ հիշողություններ 

ունի Հայաստան կատարած իր վերջին այցից և հատկապես 

տպավորված է «ԹՈՒՄՈ» ստեղծարար տեխնոլոգիաների 

կենտրոնով, և որ ներկա պահին գերմանական կողմը քննարկում է 

համագործակցության հնարավորությունները։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/28/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Angela-Merkel-in-Germany/

28.11.2018թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Բունդեսթագի  
նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի հետ

Նախագահ Սարգսյանը այցելել է Բունդեսթագ, հանդիպել 

Բունդեսթագի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի հետ: Հանրապետության 

նախագահի խոսքով՝ որպես խորհրդարանական կառավարման 

համակարգի շատ կարճ պատմություն ունեցող երկիր, Հայաստանի 

համար հետաքրքիր և ուսանելի են Գերմանիայի խորհրդարանական 

ժողովրդավարության ավանդույթներն ու մշակույթը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/28/President-Armen-Sarkissian-met-withe-
Wolfgang-Schauble-the-President-of-the-Bundestag/

28.11.2018թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակցություն Մյունխենի անվտանգության 
միջազգային համաժողովին

Պաշտոնական այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը Բեռլինում մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության միջազգային 

համաժողովի կողմից կազմակերպված աշխատանքային քննարկմանը: 

Միջոցառմանը ներկա են եղել համաժողովի նախագահ Վոլֆգանգ Իշինգերը, 

ԳԴՀ արտաքին քաղաքական և պաշտպանական գերատեսչությունների 

ներկայացուցիչներ, Բունդեսթագի և Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, 

անվտանգության հարցերով հայտնի փորձագետներ, հետազոտական 

կենտրոնների ղեկավարներ:

Հանդիպմանը քննարկումներ են ծավալվել համաշխարհային 

անվտանգության, աշխարհում տեղի ունեցող սրընթաց փոփոխությունների, 

առկա մարտահրավերների և սպառնալիքների, դրանց դիմակայելու 

հնարավորությունների շուրջ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր խոսքում 

մասնավորապես նշել է, որ Հայաստանը բաց է համագործակցության համար  

և պատրաստ է դառնալ տարաբնույթ քննարկումների հարթակ։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/27/President-Armen-Sarkissian-attended-
discussion-on-global-security-issues/

27.11.2018թ.
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Այլ այցեր և հանդիպումներ Գերմանիայում
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Գերմանիա այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը հանդիպումներ է ունեցել մի շարք անձանց  

և կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես՝ 

• Հանդիպում գերմանական Կարմիր խաչի նախագահ Գերդա Հասսելֆելդթի հետ և այց Գերմանական Կարմիր խաչի 
կազմակերպության Բեռլինի կենտրոնակայան: Նախագահ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության պետական 

պարգևներ և հուշանվերներ է հանձնել Գերմանիայի Կարմիր խաչի մի շարք աշխատակիցների՝ Սպիտակի աղետալի 

երկրաշարժի հետևանքների վերացման աշխատանքներին ցուցաբերած գործուն մասնակցության և բարեգործական 

անխոնջ գործունեության համար:

• Աշխատանքային նախաճաշ գերմանական առաջատար ընկերությունների ղեկավարների հետ: Հանդիպմանը 

մասնավորապես մասնակցել են «Ցեպելին», «Սիմենս», ՍԱՊ, «Նոկիա», «Շնայդեր գրուպ», «Էյրբաս գրուպ» և այլ 

ընկերությունների ղեկավարներ: Հանդիպման մասնակից գործարարներին նախագահ Սարգսյանն առաջարկել է այցելել 

Հայաստան՝ տեղում ուսումնասիրելու և քննարկելու փոխշահավետ համագործակցության հեռանկարային ուղղությունները։ 

• Այց գերմանական «Ֆրաունհոֆեր» արտադրական համակարգերի և նախագծային տեխնոլոգիաների ինստիտուտ  
(Fraunhofer IPK), որը յոթ տասնյակից ավելի գիտահետազոտական կենտրոններ ունի և գործունեություն է ծավալում 

աշխարհի մի շարք երկրներում։

• «Բերթելսման» հիմնադրամ վերլուծական կենտրոն։ Այստեղ նախագահ Սարգսյանը հանդես է եկել «Հայաստանը 

2018թ. և տարածաշրջանը» խորագրով ելույթով:
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• Մասնակցություն Արամ Խաչատրյանի 115-ամյակին նվիրված Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 
համերգին: Նոյեմբերի 28-ի երեկոյան հանրահայտ Կոնցերտհաուս Բեռլին (Konzerthaus Berlin) համերգասրահում 

նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը ներկա են գտնվել հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ 

Խաչատրյանի 115-ամյակին նվիրված Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգին՝ համաշխարհային 

ճանաչում ունեցող հայազգի ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ: 

• Հանդիպում Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասի կառավարության ղեկավար Ռայներ Հազելոֆի հետ: Հանրապետության 

նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասի մայրաքաղաք Մագդեբուրգում հանդիպել է երկրամասի 

կառավարության ղեկավար Ռայներ Հազելոֆի հետ և քննարկել համագործակցության ուղղությունները:

• Դասախոսություն Գերմանիայի Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասի Օտտո-ֆոն Գերիկեի համալսարանում: 

• Այցելություն «Սիմենս»-ի՝ Բեռլինում տեղակայված արտադրություն: 

•  Այցելություն Ցոյտենում գտնվող գերմանական հայտնի «ԴԵԶԻ» (DESY) գիտահետազոտական կենտրոն, որը հիմնարար 

հետազոտություններ է իրականացնում բարձր էներգիաների և արագացուցչային ֆիզիկայի բնագավառում: «ԴԵԶԻ»-ն 

համագործակցում է Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի՝ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի  

և Երևանի «ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտի հետ։
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Գերմանիա կատարած այցի արդյունքները
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• Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և Օտտո-ֆոն Գերիկեի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի միջև 

համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրվել։ 

• Փորձի փոխանակման նպատակով Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի աշխատակիցների մի խումբ այցելել 

է Գերմանիա:

• ԳԴՀ-ում ՀՀ դեսպան Աշոտ Սմբատյանը հանդիպում է ունեցել Արտադրական համակարգերի և նախագծային 

տեխնոլոգիաների «Fraunhofer» ինստիտուտի նախագահության խորհրդի Եվրոպական քաղաքականության և բիզնես 

զարգացման հարցերով տնօրեն Յենս Նոյգեբաուերի (Jens Neugebauer) հետ, քննարկել են Գերմանիայում «ԹՈՒՄՈ» 

կենտրոն բացելու հնարավորությանը վերաբերող հարցեր։ Առաջարկություն է եղել Հայաստանում «Fraunhofer» 

ինստիտուտի Կարողությունների ստուգման կենտրոն ստեղծելու վերաբերյալ, որը կարող է ստանձնել տարածաշրջանային 

կենտրոնի գործառույթները և ակտիվ աշխատել Վրաստանի և Իրանի հետ: Տեղում երկրի ներուժին ծանոթանալու 

և հետագա համագործակցության ուղիները հստակեցնելու նպատակով ս.թ. մայիսի 1-5-ը «Fraunhofer» ինստիտուտի 

տնօրինությունը կայցելի Հայաստան:

• Նախաեսվել է «ԴԵԶԻ» (DESY) գիտահետազոտական կենտրոնի պատվիրակության այց Հայաստան: 

http://www.president.am


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

47

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

Հանրապետության նախագահ  
Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը 
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

14-18.01.2019թ.

Հանդիպում Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ

Հանդիպում ԱՄԷ պետնախարար Սուլթան Ալ-Ջաբերի հետ

Հանդիպում ԱՄԷ փոխնախագահ, վարչապետ, պաշտպանության նախարար,  

Դուբայի կառավարիչ Շեյխ Մոհամմեդ բին Ռաշիդ Ալ Մաքթումի հետ

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Շարժայի կառավարիչ Շեյխ,  

դոկտոր Սուլթան բին Մոհամմեդ Ալ Քասիմիի հետ

ԱՄԷ-ում այլ հանդիպումների և այցերի մասին

ԱՄԷ այցի արդյունքները

48

49

50

51

52

53

2019թ. հունվարի 14-ին Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնական 

այցով մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ՝ Աբու Դաբիում կայանալիք «Զայեդի 

անվան կայունության համար» մրցանակի պարգևատրման և Աբու Դաբիի կայունության 

շաբաթվա բացման արարողություններին մասնակցելու նպատակով:

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ  
Ալ Նահյանի հետ

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/01/14/President-Armen-Sarkissian-is- 
in-Abu-Dhabi/

14.01.2019թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/14/President-Armen-Sarkissian-is-in-Abu-Dhabi/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/01/14/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Sultan-Al-Jaberi/

14.01.2019թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/14/President-Armen-Sarkissian-met-with-Sultan-Al-Jaberi/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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

Զրուցակիցները քննարկել են տարբեր բնագավառներում երկու երկրների 

համագործակցությանը, մասնավորապես գործարար կապերի ընդլայնմանն 

ու ֆինանսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, կարևորել 

զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը միտված քայլերը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/01/17/President-Armen-Sarkissian-met- 
with-His-Highness-Sheikh-Mohammed-bin-Rashid- 
Al-Maktoum/

17.01.2019թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/17/President-Armen-Sarkissian-met-with-His-Highness-Sheikh-Mohammed-bin-Rashid-Al-Maktoum/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/01/17/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Sheikh-Dr-Sultan-bin-Muhammad-Al-Qasimi/

17.01.2019թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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6

ԱՄԷ-ում այլ հանդիպումների և այցերի մասին
14-18.01.2019թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

• 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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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄԷ այցի արդյունքները
14-18.01.2019թ.

Ξ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԵՎ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐԸ

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

ժամանակահատվածում, Շարժայի էմիրության պատվիրակություն ուղարկել Հայաստան:

• Պայմանավորվածություններ են 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։

http://www.president.am


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

54

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Շամոնի

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ
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59

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Իտալիայի Հանրապետություն, Հռոմ

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Հանրապետության նախագահ  
Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Շամոնի

22-23.09.2018թ.

Մասնակցություն Մտքերի գագաթնաժողովին (Summit of Minds)

Հանդիպում երկու տասնյակից ավելի ընկերությունների ղեկավարների հետ

Շամոնի այցի արդյունքները
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակցություն  
Մտքերի գագաթնաժողովին  
(Summit of Minds)

Հանրապետության նախագահը Շամոնի քաղաքում մասնակցել է 

ամենամյա Մտքերի գագաթնաժողովին (Summit of Minds) և հանդես եկել 

որպես գլխավոր բանախոս։ 

Հանրապետության նախագահը գագաթնաժողովի կազմակերպիչների 

հետ հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերել նման 

համաժողով Հայաստանում անցկացնելու վերաբերյալ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/09/23/President-Armen-Sarkissian-attended-
the-Summit-of-Minds/

22.09.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԱՄՈՆԻ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում երկու տասնյակից ավելի 
ընկերությունների ղեկավարների հետ

Մտքերի գագաթնաժողովի շրջանակներում նախագահ Սարգսյանը սեպտեմբերի 

23-ին աշխատանքային նախաճաշ է ունեցել Եվրոպական խորհրդարանի, ինչպես 

նաև երկու տասնյակից ավելի հայտնի ընկերությունների, հիմնադրամների, 

կազմակերպությունների ու բանկերի (այդ թվում՝ ամերիկյան Google, Nasdaq,  

Cargyll, McKinsey, Revolution, շվեյցարական Nestlé, Pictet և Lombard Odier, 

ֆրանսիական Groupe Accor, Publicis, OneRagtime, Société Générale, ռուսական 

«Ալֆա բանկ», բրիտանական Bridgepoint և Kleinwort Hambros) ղեկավար կազմի 

ներկայացուցիչների հետ:

Հանրապետության նախագահը նրանց հետ քննարկել է հայաստանյան բիզնես 

միջավայրին, ինչպես նաև ներդրումների ներգրավմանն ու գործարար կապերի 

ստեղծմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սարգսյանը ներկայացրել է 

մեր երկրի մրցակցային առավելություններն՝ ընդգծելով նրա կամրջող դերը 

Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև, որը օտարերկրյա 

գործարարների և ներդրողների առջև բացում է նոր ու լուրջ հնարավորություններ։ 

Զրույցի ընթացքում սկզբունքային պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 

Հայաստանում ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ։

Նախագահ Սարգսյանը հանդիպում-զրույց է ունեցել նաև երկու հեղինակավոր 

պարբերականների՝ բրիտանական The Financial Times և ֆրանսիական Les Echos 

թերթերի ղեկավարության հետ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/09/24/President-Armen-Sarkissian-met- 
with-representatives-of-the-companies-in-frame-of-
Summit-of-Minds/

23.09.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԱՄՈՆԻ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Շամոնի այցի արդյունքները
22-23.09.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԱՄՈՆԻ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

• Որոշվել է, որ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո «Մտքերի գագաթնաժողովը» 2019թ. հունիսի 

7-9-ը առաջին անգամ կանցկացվի Հայաստանում («Armenian Summit of Minds»)՝ Երևան և Դիլիջան քաղաքներում: 

Գագաթնաժողովի գլխավոր գործընկերն է՝ «The Monthly Barometer» հեղինակավոր վերլուծական հանդեսը:
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Հանրապետության Նախագահ  
Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ

10-14.11.2018թ.

Հանդիպում Մտքերի գագաթնաժողովի («Summit of Minds»)  

գլխավոր գործընկեր Թիերի Մալրեի հետ

Այցելություն հանրահայտ «Դասո սիստեմս» («Dassault systemes») ընկերություն

Այցելություն «THALES» ընկերության թվային արտադրամաս

Հանդիպում «OpenClassrooms» կազմակերպության հիմնադիր Պիեռ Դուբուքի հետ

Հանդիպում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլայի հետ

Փարիզ այցի արդյունքները
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Մտքերի գագաթնաժողովի  
(«Summit of Minds») գլխավոր գործընկեր 
Թիերի Մալրեի հետ

Մտքերի գագաթնաժողովը հեղինակավոր հարթակ է, որտեղ համաշխարհային 

խոշորագույն ընկերությունների ղեկավարները, ներդրողները քննարկում են 

համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումներին, ներդրումային 

հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Այն նախորդում է շվեյցարական 

Դավոսում տեղի ունեցող ամենամյա Համաշխարհային տնտեսական 

համաժողովին և հայտնի է «փոքր Դավոս» անվամբ:

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Փարիզում հանդիպումներ է 

ունեցել ֆրանսիական մի շարք խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ և 

քննարկել հայաստանյան բիզնես միջավայրին, ներդրումների ներգրավմանն 

ու գործարար կապերի ստեղծմանը վերաբերող հարցեր։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Thierry-Malleret/

13.11.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-Thierry-Malleret/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Այցելություն հանրահայտ  
«Դասո սիստեմս» («Dassault systemes») 
ընկերություն

Նախագահ Սարգսյանն այցելել է հանրահայտ «Դասո սիստեմս» 

(«Dassault systemes») ընկերություն, ծանոթացել ընթացիկ ծրագրերին 

և գործունեությանը։ 

Հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հաջորդ 

տարվա սկզբին խումբ գործուղել Հայաստան՝ համագործակցության 

հստակ ծրագիր քննարկելու նպատակով։

«Դասո սիստեմս»-ը գործում է «Dassault Group» խոշոր ֆրանսիական 

ընկերության կազմում: Այն ծրագրային ապահովում է տրամադրում 

ռազմաարդյունաբերական ոլորտի համակարգերի համար։ 

Խումբը գործունեություն է ծավալում նաև լոգիստիկ համակարգերի, 

էլեկտրական հիբրիդային տրանսպորտային միջոցների, անշարժ 

գույքի, գինու արտադրության և այլ բնագավառներում:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-visited-
Dassault-Systemes/

13.11.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-visited-Dassault-Systemes/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Այցելություն «THALES»  
ընկերության թվային  
արտադրամաս

Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն՝ նախագահ 

Սարգսյանը նոյեմբերի 13-ին այցելել է «THALES» ընկերության 

թվային արտադրամաս:

«THALES Group» ընկերությունը գործունեություն է ծավալում  

աշխարհի տարբեր երկրներում և զբաղվում է էլեկտրական 

համակարգերի նախագծմամբ ու կառուցմամբ, ծառայություններ 

է ապահովում ավիացիոն-տիեզերական, պաշտպանական, 

տրանսպորտային և անվտանգության շուկաներում: 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել 

է ավիատիեզերական ոլորտի առաջատար ընկերություններից 

մեկի՝ «THALES»-ի ղեկավար կազմի հետ՝ փոխնախագահ Ռաֆայել 

Էսկենազի գլխավորությամբ։ 

Հանրապետության նախագահը ծանոթացել է նրանց 

գործունեությանն ու ընթացիկ ծրագրերին, քննարկել 

հայաստանյան ընկերությունների հետ հնարավոր 

համագործակցության ուղղություններին վերաբերող հարցեր։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-visited-digital-
factory-of-THALES/

13.11.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-visited-digital-factory-of-THALES/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում «OpenClassrooms» 
կազմակերպության հիմնադիր  
Պիեռ Դուբուքի հետ

Նախագահ Արմեն Սարգսյանի և «OpenClassrooms» կազմակերպության 

հիմնադիր Պիեռ Դուբուքի հանդիպման ընթացքում համաձայնություն 

է ձեռք բերվել Հայաստանում ձեռնարկության մասնաճյուղ բացելու 

վերաբերյալ։

«OpenClassrooms»-ը կրթական առցանց հարթակ է, որը դասընթացներ է 

տրամադրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ձեռնարկատիրության, 

թվային տեխնոլոգիաների ոլորտներում: Այն ողջ աշխարհում ունի 2.5 մլն 

օգտատեր, դասավանդումներն իրականացվում են անգլերեն, ֆրանսերեն 

և իսպաներեն: Ընկերության նպատակը կրթության հասանելիության 

ապահովումն է:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Thales-and-OpenClassrooms-representatives/

13.11.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-Thales-and-OpenClassrooms-representatives/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի  
գլխավոր տնօրեն  
Օդրի Ազուլայի հետ

Հանրապետության նախագահի այցը եզրափակվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլայի հետ հանդիպմամբ, որի ընթացքում 

քննարկվել են կազմակերպության շրջանակներում Հայաստանի 

ակտիվ ներգրավվածությանը, մեր երկրի մշակույթն ու արժեքներն 

այս կառույցում լավագույնս ներկայացնելու հնարավորություններին 

վերաբերող հարցեր: 

Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել Իրաքի Մոսուլ քաղաքի 

մշակութային ժառանգության վերականգնմանը նվիրված 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնությանը։ Այդ համատեքստում քննարկվել է 

Մատենադարանի հետ համատեղ ծրագրի իրագործումը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-
General-Director-of-UNESCO-Audrey-Azoulay/

13.11.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/11/13/President-Armen-Sarkissian-met-with-General-Director-of-UNESCO-Audrey-Azoulay/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Փարիզ այցի արդյունքները
10-14.11.2018թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

• Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 2019թ. «Դասո սիստեմս» ընկերությունից խումբ գործուղել Հայաստան` 

համագործակցության հստակ ծրագիր քննարկելու նպատակով։

• Նախագահ Արմեն Սարգսյանի և «OpenClassrooms» կազմակերպության հիմնադիր Պիեռ Դուբուքի միջև համաձայնություն է 

ձեռք բերվել Հայաստանում մասնաճյուղ բացելու վերաբերյալ։

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Հանրապետության նախագահ Արմեն 
Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Իտալիայի Հանրապետություն, Հռոմ

14-16.11.2018թ.

Հանդիպում Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելլայի հետ

Հանդիպում Իտալիայի Ազգային հետազոտությունների խորհրդի  

նախագահ Մասիմո Ինգուշոյի հետ

Մասնակցություն «Թվային աշխարհաքաղաքականություն. նոր սահմաններ,  

աճ և ազգային անվտանգություն» խորագիրը կրող գիտաժողովին

Հանդիպում Իտալիայի կառուցապատող ընկերությունների  

ազգային ասոցիացիայի (ANCE) ղեկավարության հետ

Հանդիպում իտալական «Լեոնարդո» ընկերության ղեկավարի հետ

Հռոմ այցի արդյունքները
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Իտալիայի  
նախագահ Սերջիո Մատարելլայի հետ

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը գործընկերոջ հետ քննարկել 

է այցի ընթացքում ունեցած հանդիպումները և ձեռք բերված 

պայմանավորվածությունները։ Ընդգծելով, որ առկա են 

համագործակցության լայն հնարավորություններ թե՛ տնտեսական, 

թե՛ մշակութային ու գիտական ոլորտներում, երկուստեք կարևորվել է 

առկա ներուժի լիարժեք իրացումը։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/17/President-Armen-Sarkissian-met-with-
the-President-of-Italy-Sergio-Mattarella/

16.11.2018թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՌՈՄ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Իտալիայի Ազգային 
հետազոտությունների խորհրդի  
նախագահ Մասիմո Ինգուշոյի հետ

Մասիմո Ինգուշոն նշել է, որ մեծապես հետաքրքրված է Արմեն Սարգսյանի 

կողմից առաջ քաշված համաշխարհային ռիսկերի քվանտային վարքագծի 

տեսությամբ: Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները խոսել են նաև հայ-

իտալական գիտական համագործակցության խորացման, գիտակրթական 

կապերի ընդլայնման մասին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/15/President-Armen-Sarkissian-visited-The-
National-Research-Council-of-Italy/

14.11.2018թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՌՈՄ
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակցություն «Թվային 
աշխարհաքաղաքականություն. նոր 
սահմաններ, աճ և ազգային անվտանգություն» 
խորագիրը կրող գիտաժողովին

Գիտաժողովի ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդես է եկել  

ելույթով: Խոսելով գլոբալիզացիայի և արագ փոփոխվող աշխարհի մասին՝  

նա նշել է, որ աշխարհն այսօր սրընթաց փոփոխությունների ականատեսն է:  

«Աշխարհն ամեն օր ավելի ու ավելի արագ է փոփոխվում: Մենք ականատեսն 

ենք լինում քվանտային դրսևորումների: Եվ վաղն առաջնորդ կդառնա նա, 

ով կգիտակցի այս փաստը: Գլոբալիզացիան մակրոյից դարձել է միկրո. 

ընկերությունները, անհատներն այլևս անկասելի են»,- ասել է Արմեն Սարգսյանը:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/15/President-Armen-Sarkissian-participated-
at-the-Geopolitics-of-the-Digital-Symposium-in-Italy/

14.11.2018թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՌՈՄ

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում Իտալիայի  
կառուցապատող ընկերությունների  
ազգային ասոցիացիայի (ANCE) 
ղեկավարության հետ

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ասոցիացիայի կողմից 

Հայաստանում գործունեություն ծավալելու հնարավորությունները: 

Նախագահ Սարգսյանն առաջարկել է դիտարկել Գյումրիի 

հին շինությունների վերականգնման հնարավորությունները: 

Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ ասոցիացիայի 

ներկայացուցիչներն առաջիկայում կայցելեն Հայաստան՝ 

տեղում ծանոթանալու գործարար ու ներդրումային միջավայրին, 

փոխգործակցության հնարավորություններին ու ուղղություններին: 

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/16/President-Armen-Sarkissian-met-
with-the-representatives-of-National-Association-of-
Construction-Companies/

15.11.2018թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՌՈՄ

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանդիպում իտալական  
«Լեոնարդո» ընկերության  
ղեկավարի հետ

Այցի շրջանակներում նախագահը հանդիպել է 

ռազմաարդյունաբերական ոլորտում առաջատար 

ընկերություններից մեկի՝ իտալական Լեոնարդո ընկերության 

գլխավոր գործադիր տնօրեն Ալեսանդրո Պրոֆուրոյի հետ:

Հանդիպման ընթացքում արդյունավետ քննարկում է ծավալվել 

ընկերության հետ կրթության և բարձր տեխնոլոգիաների 

ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունների 

վերաբերյալ: Հանրապետության նախագահն Ալեսանդրո 

Պրոֆումոյին հրավիրել է առաջիկայում այցելել Հայաստան։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/11/17/President-Armen-Sarkissian-vivisted-
Leonardo-Company-in-Italy/

16.11.2018թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՌՈՄ

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հռոմ այցի արդյունքները
14-16.11.2018թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

• Իտալիայի կառուցապատող ընկերությունների ազգային ասոցիացիայի (ANCE) հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն 

այցելել Հայաստան՝ տեղում ծանոթանալու գործարար ու ներդրումային միջավայրին, փոխգործակցության 

հնարավորություններին ու ուղղություններին:

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՌՈՄ

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Հանրապետության Նախագահ  
Արմեն Սարգսյանի աշխատանքային այցը 
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ

06-10.02.2019թ.

Հանդիպում «Դասո սիսթեմս» ընկերության փոխնախագահ Քրիստիան Նաղդանի հետ 

Հանդիպում հայտնի գործարար Հենրի Պրոգլ յոյի հետ

Հանդիպում «THALES»-ի ղեկավար կազմի հետ

Հանդիպում Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դը Վիլպենի հետ

Հանդիպում Nestlé Waters ընկերության գործադիր տնօրեն Մաուրիցիո Փաթառնելոյի հետ

Փարիզ այցի արդյունքները
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/02/06/President-Armen-Sarkissian-working-
visit-to-France/

06.02.2019թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/06/President-Armen-Sarkissian-working-visit-to-France/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/02/07/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Henri-Proglio/

06.02.2019թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://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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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/02/08/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Raphael-Eskinazi/?fbclid=IwAR19Sp7-PYUV1H9tLczM9IiMlc
Th0PsMMZ7pEBBaocna3KtaK8D6iZtBp_E

08.02.2019թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/08/President-Armen-Sarkissian-met-with-Raphael-Eskinazi/?fbclid=IwAR19Sp7-PYUV1H9tLczM9IiMlcTh0PsMMZ7pEBBaocna3KtaK8D6iZtBp_E
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/02/09/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Dominique-de-Villepin/

08.02.2019թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://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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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/02/09/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Maurizio-Patarnello/

09.02.2019թ.

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/09/President-Armen-Sarkissian-met-with-Maurizio-Patarnello/
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Փարիզ այցի արդյունքները
06-10.02.2019թ.

Ξ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐՆ ԱՐՏԵՐԿԻՐ

Ξ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՐԻԶ

• Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ 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 նախագահի հրավերով ս.թ. փետրվարի 27-ին Հայաստան է ժամանել ֆրանսիական THALES-ի 

փոխնախագահ, տարածաշրջանային տնօրեն Փոլ Ռեմին:  

Փոլ Ռեմին ասել է. «Մենք չենք կարող մոռանալ Կենտրոնական Ասիայի շուկան: Հայաստանը Ասիայի և Եվրոպայի 

խաչմերուկում է: Այն ներգրավված է «Մեկ ճանապարհ, մեկ գոտի» նախագծում, որի վրա մենք շատ կենտրոնացած ենք: 

Ուրախ եմ, որ Հայաստանի հետ համագործակցության լավ ու վստահություն ներշնչող առաջարկներ եք արել:  

Մենք նախկինում չենք ուսումնասիրել այդ հնարավորությունները»:

http://www.president.am
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Վրաստանի Հանրապետություն

Ամերիկայի Միացյալ Նահագներ
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Վրաստանի Հանրապետություն
26.05.2018թ.

2018թ. մայիսի 26-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է 

Վիրահայոց թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ եկեղեցի: 
Հայաստանի ղեկավարը հանդիպում է ունեցել նաև վիրահայ 

համայնքի ներկայացուցիչների հետ։

Դիմելով ներկաներին՝ նախագահ Սարգսյանն ասել է,  

որ Վրաստանում է որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ, 

Անկախության հռչակման 100-ամյակի առթիվ շնորհավորելու 

մեր վրաց բարեկամներին։ Արմեն Սարգսյանը հիշեցրել 

է, որ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության առաջին 

կառավարությունը ստեղծվել է Թբիլիսիում և Անկախության 

հռչակագիրը ծնունդ է առել հենց այս քաղաքում, որը հայ 

ժողովրդի համար մշակութային, հոգևոր ու քաղաքական 

կենտրոնն էր։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/05/27/President-Armen-Sarkissian-met-with-
representatives-of-Armenian-Community-in-Georgia/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/05/27/President-Armen-Sarkissian-met-with-representatives-of-Armenian-Community-in-Georgia/


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  /   WWW.PRESIDENT.AM

82

Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆΞ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

Ամերիկայի Միացյալ Նահագներ
26.06.2018թ.

Եռօրյա այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյանը 2018թ. հունիսի 26-ին մասնակցել է ԱՄՆ Սենատի 

Դըրքսեն մասնաշենքում տեղի ունեցած՝ Հայաստանի առաջին 

հանրապետության 100-ամյակին նվիրված ընդունելությանը: ԱՄՆ-ում 

ՀՀ դեսպանության, ՀՅԴ Արևել յան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի 

ու Վաշինգտոնի Հայ դատի գրասենյակի համատեղ ջանքերով 

կազմակերպված հանդիսավոր արարողությունը եզրափակել է 

ԱՄՆ Արևել յան ափին կազմակերպված՝ Հայաստանի առաջին 

հանրապետության 100-ամյակի տոնակատարությունների շարքը:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/06/27/President-Armen-Sarkissian-hosted-by-
the-ARF-Eastern-US/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/06/27/President-Armen-Sarkissian-hosted-by-the-ARF-Eastern-US/
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28.06.2018թ.

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հունիսի 28-ին ԱՄՆ 
մայրաքաղաք Վաշինգտոնում մասնակցել է Սմիթսոնյան «Ֆոլքլայֆ» 
ամենամյա փառատոնի բացման արարողությանը:

Փառատոնի շրջանակում ներկայացվել է հայկական մշակույթն ու 

ավանդույթները: Նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի 

հետ, շրջայց է կատարել տաղավարներում, դիտել հայկական կենցաղը, 

խոհանոցն ու արհեստները ներկայացնող ցուցադրությունները, շփվել 

մասնակիցների ու այցելուների հետ:

Ժողովրդական կենցաղի և մշակութային ժառանգության Սմիթսոնյան 

կենտրոնի կողմից կազմակերպված հեղինակավոր փառատոնում 

Հայաստանի և սփյուռքի ավելի քան 170 ներկայացուցիչ՝ արհեստագործներ, 

նկարիչներ, դիզայներներ, երաժիշտներ, խոհարարներ, գինեգործներ, 

ներկայացրել են մեր երկրի մշակութային ժառանգությունը. հայկական 

կենցաղը, խոհանոցն ու արհեստները: Հայաստանը տարածաշրջանի 

առաջին երկիրն է, որը ներկայացվում է Միացյալ Նահանգների 

մայրաքաղաքում անցկացվող այս փառատոնում:

1918-1920թթ. Միացյալ Նահանգներում Հայաստանը ներկայացնող առաջին 

դեսպանի կիսանդրին տեղադրվել է Վաշինգտոնում ՀՀ դեսպանատան 

բակում՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված 

միջոցառումների շրջանակում:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/06/29/President-Armen-Sarkissian-attended-
Smithsonian-Folklife-festival-in-Washington-DC/

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/06/29/President-Armen-Sarkissian-attended-
opening-ceremony-of-the-monument-dedicated-to-the-
first-Armenian-Ambassador-in-USA/

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱԳՆԵՐ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ
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28.06.2018թ.

Վաշինգտոնում նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել 

Ամերիկայի «Հայ Դատի» հանձնախմբի ղեկավար կազմի հետ։

Հանրապետության նախագահը ողջունել և կարևորել է 

համահայկական նշանակության հարցերով Միացյալ 

Նահանգներում մշտապես զբաղվող հայկական 

կազմակերպությունների գործունեությունը։

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հունիսի 28-ին հանդիպում և 

քննարկումներ է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի 

օժանդակությամբ ԱՄՆ Կոնգրեսում, Սենատում, Սմիթսոնյան 

ինստիտուտում, ինչպես նաև այլ հաստատություններում 

փորձաշրջան անցնող հայ ուսանողների հետ:

Նույն օրը Հանրապետության նախագահն աշխատանքային 

ճաշ է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավար 

կազմի հետ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի 

Հանրապետության դեսպանությունում հանդիպել է Ռամկավար-

ազատական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/06/29/President-Armen-Sarkissian-met-with-
members-of-Hay-Dat-in-America/

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/06/28/President-Armen-Sarkissian-meetings-
in-Washington-DC-28-June/

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/06/29/President-Armen-Sarkissian- 
meetings-in-USA/

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱԳՆԵՐ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/06/29/President-Armen-Sarkissian-met-with-members-of-Hay-Dat-in-America/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/06/28/President-Armen-Sarkissian-meetings-in-Washington-DC-28-June/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/06/29/President-Armen-Sarkissian-meetings-in-USA/
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04.10.2018թ.

2018թ. հոկտեմբերի 4-ին Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը տիկնոջ՝ Նունե Սարգսյանի հետ այցելել է Նյու Յորքի 
հանրահայտ «Մետրոպոլիտեն» թանգարանում բացված՝ 
հայկական մշակութային ժառանգությանը և ավանդույթներին 
նվիրված «Արմենիա» խորագրով ցուցահանդես:

Նրանք շրջել են ցուցասրահներով, դիտել աշխարհով մեկ սփռված 

հայկական համայնքներից հավաքված, 4-րդից մինչև 17-րդ 

դարերն ընդգրկող մշակութային ժառանգության ավելի քան 

140 եզակի գլուխգործոցները, որոնց թվում են պատկերազարդ 

ձեռագրեր, խաչքարեր, տպագիր գրքեր և այլ բարձրարժեք 

ցուցանմուշներ, ներառյալ՝ Թորոս Ռոսլինի, Սարգիս Պիծակի, 

Հակոբ Ջուղայեցու ստեղծագործությունները:

Հանրապետության նախագահը գոհունակությամբ է ընդգծել այն 

փաստը, որ «Մետրոպոլիտենի» յուրահատուկ ցուցահանդեսն 

իր եզակի ցուցանմուշներով մի քանի ամիս շարունակ Միացյալ 

Նահանգներից և աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած 

թանգարանի բազմահազար այցելուներին հնարավորություն 

կտա ծանոթանալ առաջին քրիստոնյա ժողովուրդներից մեկի 

պատմական ժառանգությանը և յուրահատուկ մշակույթին:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/10/03/President-Armen-Sarkissian-visited-the-
Metropolitan-Museum-of-Art-Armenian-Exhibition/

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱԳՆԵՐ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/10/03/President-Armen-Sarkissian-visited-the-Metropolitan-Museum-of-Art-Armenian-Exhibition/
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03.10.2018թ.

Աշխատանքային այցով Նյու Յորքում գտնվող Հայաստանի 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 3-ին հանդիպում է ունեցել Նյու Յորքի «Կարնեգի» 

հիմնադրամի նախագահ Վարդան Գրեգորյանի հետ:

Նախագահ Սարգսյանը բարձր է գնահատել հիմնադրամի և, 

մասնավորապես, նրա նախագահ Վարդան Գրեգորյանի կողմից 

մեր երկրում իրականացվող գիտական, կրթական, մարդասիրական 

ծրագրերը։

Հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանում «Կարնեգի» հիմնադրամի 

հետ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունը: 

Խոսելով հիմնադրամի գործունեության մասին՝ Վարդան 

Գրեգորյանն ասել է, որ իրենք պատրաստ են աջակցել այն 

նախաձեռնություններին ու գաղափարներին, որոնք կնպաստեն 

Հայաստանի առաջընթացին։ Նախագահ Սարգսյանը հատկապես 

կարևորել է կրթական ծրագրերը՝ նշելով, որ զարգացած և առաջադեմ 

երկիր ունենալու հիմնական գրավականը կրթությունն ու գիտելիքն են։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/10/03/President-Armen-Sarkissian-met-
with-Vartan-Gregorian-president-of-the-Carnegie-
Corporation-of-New-York/

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱԳՆԵՐ

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/10/03/President-Armen-Sarkissian-met-with-Vartan-Gregorian-president-of-the-Carnegie-Corporation-of-New-York/
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Շվեյցարիայի Համադաշնություն
23.10.2018թ.

2018թ. հոկտեմբերի 23-ին աշխատանքային այցով Ժնևում գտնվող Հայաստանի 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանն 

այցելել են «Ֆրանկ Մյուլլեր» ընկերության գլխամասային ձեռնարկություն 
և հանդիպել ընկերության նախագահ, շվեյցարահայ հայտնի գործարար և 
բարերար Վարդան Սրմաքեշի հետ։ 

Նրա ուղեկցությամբ Հանրապետության նախագահը շրջել է «Ֆրանկ Մյուլլեր»-ի 

տարբեր մասնաբաժիններում, եղել ցուցահանդեսների և միջոցառումների 

կենտրոնում, ծանոթացել ընկերության զարգացման հավակնոտ ծրագրերին:

Նախագահ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Վարդան Սրմաքեշի ներդրումը 

Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում, մասնավորապես՝ նրա կողմից 

Հայաստանում և Արցախում իրականացվող ծրագրերը։

Շվեյցարահայ գործարարն իր հերթին ասել է, որ ինքն ու որդիները պատրաստ են 

տարբեր ծրագրերի միջոցով ընդլայնել իրենց մասնակցությունը Հայաստանի և 

Արցախի զարգացմանը:

Հանրապետության նախագահը Ժնևում Համաշխարհային ներդրումային 

hամաժողովից հետո այցելել է «Ներդրումային ավանում» բացված Հայաստանի 
տաղավար, որտեղ մեր երկրի ներդրումային միջավայրին, գրավչությանն ու 

մրցակցային առավելություններին զուգահեռ՝ ներկայացված են նաև Հայաստանի 

զբոսաշրջային հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/10/23/President-Armen-Sarkissian-met-with-
director-of-Frank-Myuller-company-Vardan-Srmaqesh/

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/10/23/President-Armen-Sarkissian-participated-
in-the-opening-ceremony-of-the-World-Investment-
Forum-in-Geneva/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/10/23/President-Armen-Sarkissian-met-with-director-of-Frank-Myuller-company-Vardan-Srmaqesh/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/10/23/President-Armen-Sarkissian-participated-in-the-opening-ceremony-of-the-World-Investment-Forum-in-Geneva/
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24.10.2018թ.

2018թ. հոկտեմբերի 24-ին Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 
Ժնևում հանդիպել է Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ։

Նախագահ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիո 

կաթողիկոսին՝ հոգևոր գործունեության 50-ամյակի առթիվ և առողջություն ու երկար 

տարիների ծառայություն մաղթել:

Նախագահն ու Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսն անդրադարձել են առաքելական 

եկեղեցու դերին՝ այն համարելով ազգային ինքնության կարևորագույն սյուներից մեկը:

«Համաձայն եմ, որ եթե ունենք ազգային ինքնության, պետականության մի քանի 

կարևորագույն սյուներ, ապա առաջինը Հայ առաքելական եկեղեցին է, որը 700 տարուց 

ավելի փոխարինել է պետականությունը, պահպանել է մեր ազգային ինքնությունը, 

հավաքել է ժողովրդին իր շուրջը, օգնել է ժողովրդին չմոռանալ լեզուն, մշակույթը, 

ապրել հույսով ու այդ հույսը դարձնել առաքելություն՝ ունենալու սեփական անկախ 

պետությունն ու պետականությունը»,- ասել է նախագահ Սարգսյանը: 

2018թ. հոկտեմբերի 25-ին Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 
Ժնևում հանդիպել է շվեյցարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ:

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/10/24/President-Armen-Sarkissian-met-with-
His-Holiness-Catholicos-of-Cilicia-Aram-First/

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/10/25/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Armenian-diaspora/

Ξ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ
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Բելառուսի Հանրապետություն
23.10.2018թ.

Աշխատանքային այցով Բելառուսի Հանրապետությունում  

գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը և նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները 

2018թ. հոկտեմբերի 29-ին հանդիպել են Բելառուսի հայ 
համայնքի ներկայացուցիչների հետ։

Զրույցի ընթացում խոսվել է հայ-բելառուսական 

հարաբերությունների, երկկողմ տնտեսական և մշակութային 

կապերի խորացման գործում հայ համայնքի դերի, համատեղ 

ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների, ինչպես նաև 

համայնքային կյանքին վերաբերող հարցերի մասին։ Անդրադարձ 

է կատարվել նաև Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին, 

սփյուռքի ներուժն օգտագործելու հնարավորություններին, 

Հայաստանի զարգացման հեռանկարներին։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2018/10/30/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Armenian-community-in-Minsk/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2018/10/30/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community-in-Minsk/
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Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
18.01.2019թ.

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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/01/18/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-
Sarkissian-met-with-representatives-of-Armenian-
community-in-Abu-Dhabi/

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/01/18/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-
Sarkissian-visited-Embassy-of-Armenia-in-UAE/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/18/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-Sarkissian-met-with-representatives-of-Armenian-community-in-Abu-Dhabi/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/01/18/President-Armen-Sarkissian-and-Nouneh-Sarkissian-visited-Embassy-of-Armenia-in-UAE/
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Ֆրանսիայի Հանրապետություն
09.02.2019թ.

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՝

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

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/02/09/President-Armen-Sarkissian-attended-
Charles-Aznavour-Concert/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/09/President-Armen-Sarkissian-took-part-in-AGBU-90th-General-Assembly/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/02/09/President-Armen-Sarkissian-attended-Charles-Aznavour-Concert/
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Հորդանանի Թագավորություն
05-06.04.2019թ.

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 Ալ-

Հուսեյն Ալ-Հաշիմիին հրավիրել է այցելել Հայաստան։

Առավել մանրամասն այստեղ՝

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

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/04/06/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Armenian-community/

http://www.president.am
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/05/President-Armen-Sarkissian-in-Jordan/
https://www.president.am/hy/press-release/item/2019/04/06/President-Armen-Sarkissian-met-with-Armenian-community/
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Պորտուգալիայի Հանրապետություն
09.04.2019թ.

Աշխատանքային այցով Պորտուգալիայի Հանրապետությունում գտնվող 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ս.թ. ապրիլի 9-ին 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՝

https://www.president.am/hy/press-release/
item/2019/04/09/President-Armen-Sarkissian-met-with-
Armenian-community/

http://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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Իտալիայի Հանրապետության նախագահ Սերջիո Մատարելլայի

պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն

Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի  պաշտոնական

այցը Հայաստանի Հանրապետություն

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական

այցը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

2018թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 30-31

2019թ. ՄԱՐՏՐԻ 13-14

2018թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-30

2019թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 14-18

http://www.president.am
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Ξ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Վրաստան

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ամերիկայի 

միացյալ նահանգներ, Նյու Յորք

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, 

Վաշինգտոն

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Շվեյցարիայի Դաշնություն

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Իտալիայի Հանրապետություն, Հռոմ

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի  աշխատանքային այցը 

Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Շամոնի

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Բելառուսի Հանրապետություն

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Վրաստան

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, 

Մյունխեն

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն

Հանրապետության նախագահ Արմեն 

Սարգսյանի աշխատանքային այցը 

Պորտուգալիայի Հանրապետություն

2018թ. ՄԱՅԻՍԻ 25-26 2018թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-4

2018թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  10-14

2018թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 26-30

2018թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-26 2018թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  14-16

2018թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 26-30

2018թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29 - ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  1

2018թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  16-17 2019թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ  6-10 2019թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ  14-18 2019թ. ԱՊՐԻԼԻ  5-6

2019թ. ԱՊՐԻԼԻ  7-9

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐԸ ԱՐՏԵՐԿԻՐ
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Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Շամոնի

«Մտքերի գագաթնաժողով» (Summit of Minds)

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան

Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային 

կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովի 

բացման պաշտոնական արարողություն

Իտալիայի Հանրապետություն, Հռոմ

«Թվային աշխարհաքաղաքականություն. 

նոր սահմաններ, աճ և ազգային 

անվտանգություն» խորագիրը կրող 

գիտաժողով

Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, Նյու Յորք

Արևելք-Արևմուտք ինստիտուտի ամանամյա 

25-րդ Գալա մրցանակաբաշխություն

Շվեյցարիայի Համադաշնություն, Ժնև

Crans Montana ֆորումի «Հայրենիք և 

համաշխարհային անվտանգություն» 

համաժողովի ամենամյա նստաշրջան

Գերմանիայի Դաշնային  

Հանրապետություն, Բեռլին  

Մյունխենի անվտանգության միջազգային 

համաժողովի կողմից կազմակերպված 

աշխատանքային քննարկում

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 

Տնտեսական ֆորում

Բելառուսի Հանրապետություն, Մինսկ

Մյունխենի անվտանգության համաժողովի 

(Munich Security Conference) Հիմնական խմբի 

(MSC Core Group) քննարկումներ

2018թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 23 2018թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 11

2018թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  14

2018թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3

2018թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23 2018թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  27

2018թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 10

2018թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  1

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ
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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 Ընդհանոր 

ժողովի շրջանակում անցկացված 

ձեռնարկատիրության, նորարարության և 

քննադատական մտածողության թեմայով 

կոնֆերանս

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, 

Մյունխեն Մյունխենի անվտանգության 

համաժողովի բացման պաշտոնական 

արարողություն

Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն

Համաշխարհային տնտեսական 

համաժողովի տարածաշրջանային ֆորումի 

բացման արարողություն

Պորտուգալիայի Հանրապետություն

Horasis վերլուծական կենտրոնի ամենամյա 

գլոբալ հանդիպում  («Ձևավորելով 

ապագան» խորագիրը կրող քննարկում)

2018թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ  15 2018թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ  8 2018թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ  15 2018թ. ԱՊՐԻԼԻ  6

2018թ. ԱՊՐԻԼԻ  7
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