Միջոցառումների ծրագիր
Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողով (ԵԳՄՀ)
Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովը (ԵԳՄՀ)
նպատակաուղղված է Եվրասիական տարածաշրջանում առևտրային և տնտեսական
երկկողմ և բազմակողմ գործընկերության ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը՝
Եվրասիական տնտեսական միության, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, ԱՊՀ-ի, ՀՇԿ,
BRICS-ի և այլ շահագրգիռ երկրների և ինտեգրացիոն կառույցների մասնակցությամբ:
Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովը (ԵԳՄՀ) կապի և
տեղեկատվության փոխանակման արդյունավետ գործիք կլինի, ինչպես նաև առաջատար
հարթակ կհանդիսանա համատեղ որոշումների կայացման համար, ինչը
հնարավորություններ կստեղծի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների և
այլ շահագրգիռ կողմերի միջև գործարար կապերի ձևավորման և ամրապնդման համար:

Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողով
Համաժողովի հիմնական նպատակն է նպաստել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև
դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը՝ միջտարածաշրջանային
մակարդակով երկկողմ համագործակցության մեխանիզմների ձևավորման և ամրապնդման
համատեքստում:
Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովը լրացուցիչ լիցք
կհաղորդի Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև երկկողմ համագործակցությանը և կնպաստի
երկու երկրների գործարար միջավայրի բարելավմանը և փոխգործակցության
ամրապնդմանը:

Ընդհանուր հայացք դեպի ապագա» II Հայ–ռուսական
երիտասարդական համաժողով
Երիտասարդական համաժողովը նպատակաուղղված է ռուս և հայ երիտասարդների
համախմբմանը և միավորմանը, ինչպես նաև եվրասիական ինտեգրման գաղափարների ու
արժեքների խթանմանը: Միջոցառումը կազմակերպվել է Ռուսաստանի Երիտասարդական
Հանրային պալատի կողմից ՝ Ռուսաստանի երիտասարդների միության, Ռուսաստանի
Դաշնության Տնտեսական զարգացման նախարարության, Ռուս-հայկական
երիտասարդական դաշինքի և Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային զարգացման
նախարարության աջակցությամբ:

1

Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովի և
Առաջին Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի
միջոցառումների ծրագիր

Միջոցառման օրը ՝ 13-15 հոկտեմբերի, 2016 թ.
Միջոցառման վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան
13 հոկտեմբերի
Մասնակիցների ժամանում և գրանցում
Ռուսաստանի շրջանների ներկայացուցիչների այցելություն Հայաստանի Հանրապետության
մարզեր (շրջաններ)
«Ընդհանուր հայացք դեպի ապագա» II Հայ–ռուսական երիտասարդական համաժողով
Միջոցառման վայրը՝Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի
մասնաճյուղ, Երևան Այգեստան, 8 շենք
14 հոկտեմբերի
Մասնակիցների գրանցում. Ողջույնի սուրճ, 1-ին հարկ
08:00—10:00

Միջոցառման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, ք. Երևան, Ամիրյան փող.,1
Մուտքը բաց կլինի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի
կողմից
Հինգերորդ հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի և
Առաջին Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի բացման
արարողությունը

10:00—11:30

Հրավիրված խոսնակներ՝
• Կարեն Կարապետյան՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ
• Տիգրան Սարգսյան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի

խորհրդի նախագահ
• Մաքսիմ Սոկոլով՝ Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարար
• Արա Աբրահամյան՝
Քաղաքակրթությունների երկխոսության
զարգացման հարցերով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան,
«Եվրասիական
գործընկերության
միջազգային
համաժողով»
հասարակական կազմակերպության նախագահ
3

Վերոնիկա Նիկիշինա՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
առևտրի հարցերով խորհրդի անդամ (նախարար)
Փաստաթղթերի ստորագրում

Միջոցառման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Տիգրան Մեծ» դահլիճ, 1-ին
հարկ
Սուրճի ընդմիջում

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, 1-ին հարկ, «Տիգրան Մեծ»
դահլիճին կից լաունջ տարածք
11:30—12:00
Մամուլի ասուլիս

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Տիգրան Մեծ» դահլիճ, 1-ին հարկ
Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողով
ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՆԻՍՏ
Մոդերատոր՝ Պավել Կադոչնիկով, Ռազմավարական հետազոտությունների
կենտրոնի նախագահ
Հրավիրված խոսնակներ՝
•

Տատյանա Վալովայա՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի

ինտեգրացիայի և մակրոտնտեսության հարցերով խորհրդի անդամ
(նախարար)
• Իգոր Չերնիշենկո՝ ՌԴ Դաշնային խորհրդի Դաշնային կառուցվածքի,
տարածաշրջանային
քաղաքականության,
տեղական
ինքնակառավարման եւ Հյուսիսի հարցերով հանձնաժողովի անդամ
•

Վասիլի Գոլուբև՝

նահանգապետ
•
•

Իգոր

Օրլով՝

նահանգապետ

Ռուսաստանի

Վիկտոր

Նազարով՝

նահանգապետ
•

Դաշնության

Արխանգելսկի

մարզի

Հարություն Սարգսյան՝ Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի

մարզպետ
•

Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստովի մարզի

Ռուսաստանի

Դաշնության

Օմսկի

մարզի

Ռաֆիկ Գրիգորյան՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի

մարզպետ

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Արարատ Բոլրում» դահլիճ, 2-րդ
հարկ

4

Առաջին Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողով
ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՆԻՍՏ

ԵվրԱզԷՍ. Քաղաքականություն, Տնտեսության, Մասնակիցների շահում ,
Բազմակողմ և երկկողմ համագործակցություն
Մոդերատոր՝Սերգեյ Գլազև, Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի
խորհրդական
Հրավիրված խոսնակներ՝
•

12:00—13:30

Վաչե Գաբրիելյան՝ ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ Միջազգային տնտեսական

ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար (սպասվում է հաստատում)
• Ալեքսեյ Մայորով՝ ՌԴ Դաշնային խորհրդի դաշնային ժողովի
տնտեսական հարցերով կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ
• Կարինե Մինասյան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
Կոլեգիայի անդամ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման և
տեղեկատվական-հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
գծով
(նախարար)
• Դմիտրի Շուգաև՝ «Ռոստեխ» ընկերության գլխավոր տնօրենի`
արտաքին տնտեսական հարցերով տեղակալ
Քննարկման մասնակիցներ՝

Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի
Հանրապետությունում Կորեայի Հանրապետության Արտակարգ և
լիազոր դեսպան (համատեղ)
• Մեխդի
Սանան՝
Ռուսաստանի
Դաշնությունում
Իրանի
Հանրապետության Արտակարգ և լիազոր դեսպան (սպասվում է
հաստատում)
• Պետեր Ռոելլ ՝ Ռազմավարական, քաղաքական, անվտանգության և
տնտեսական խորհրդատվության ինստիտուտի նախագահ (ISPSW
• Քսյու Մինգքի՝ Շանհայի եվրոպական ուսումնասիրությունների
ինստիտուտի նախագահ, Չինաստանի եվրոպական
ուսումնասիրությունների կազմակերպության փոխնախագահ
•

Պակ

Ռո

Բյոկ՝

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Տիգրան Մեծ» դահլիճ, 1-ին հարկ
Լանչ

13:30—14:30

Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովի
մասնակիցների համար
Ռեստորաններ «Արմենիա Բրազերի», «Կուտինա»
5

Լանչ

Առաջին Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի
մասնակիցների համար
Վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, 1-ին հարկ, «Տիգրան Մեծ» դահլիճին կից լաունջ
տարածք
Գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների շփումների փոխանակում
13:30—18:00

Վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, 1-ին հարկ, «Տիգրան Մեծ» դահլիճին կից
տարածք
Կլոր սեղան № 1:
«Ռուսաստանի և Հայաստանի շրջանների տնտեսական զարգացումը որպես
երկկողմ համագործակցության ամրապնդման հիմք»

Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովի
շրջանակներում
Մոդերատորներ՝
ռուսական կողմից՝
Մաքսիմ Ալբերտի Ֆատեև ՝Ռուսաստանի Դաշնության
Առևտրաարդյունաբերական պալատի փոխնախագահ

14:30—16:00

հայկական կողմից՝:
Անդրանիկ
Գեղամի
Ալեքսանյան՝
Հայաստանի
Առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն

Հանրապետության

Քննարկման հարցեր՝
• մարզերի ներդրումային ներուժի շնորհանդեսների կազմակերպում
• փոքր և միջին ձեռնարկությունների միջև փոխգործակցության
ընդլայնում
• մարզերի մասնակցությունը Եվրասիական ինտեգրման խորացման
գործընթացում

Վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, , «Մասիս հոլ» դահլիճ, 2-րդ հարկ

14:30—16:00

Կլոր սեղան № 2:
« Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների զարգացումը
որպես տարածաշրջանային համագործակցության հեռանկարային ծրագիր»
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Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովի
շրջանակներում
Մոդերատորներ՝
ռուսական կողմից՝
Նիկիտա Օլեգի Իսաև ՝ Ժամանակակից տնտեսագիտության ինստիտուտի
տնօրեն

Հայկական կողմից՝
Մեխակ Վեմիրի Ապրեսյան, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի
նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ
Քննարկման հարցեր՝
• փորձի փոխանակում և զբոսաշրջության ոլորտում
ենթակառուցվածքների կատարելագործում
• Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի
զբոսաշրջային ներուժի շնորհանդես
• համատեղ փորձի կիրառում՝ զբոսաշրջության բնագավառում երկկողմ
և բազմակողմ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար
• տուրիստական հոսքի փոխանակման համար նախադրյալների
մշակում

Անցկացման վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, , «Աշոտ Երկաթ» դահլիճ, 1-ին
հարկ
Կլոր սեղան № 3:
«Ռուս-հայկական համագործակցության զարգացումը
նորարարության և գիտատեխնիկական ոլորտում »

Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովի
շրջանակներում
Մոդերատորներ՝
ռուսական կողմից՝
14:30—16:00

Անդրեյ Վիկտորի Շպիլենկո՝ Կլաստերների և տեխնոպարկերի ասոցիացիայի
տնօրեն

Հայկական կողմից՝

Բագրատ Նորայրի Ենգիբարյան՝ «ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐ»
հիմնադրամի ("EIF") տնօրեն
Քննարկման հարցեր՝
• «Բարվա» հայկական ինովացիոն կենտրոնի արտադրանքի
շնորհանդես
• նորարարության և գիտատեխնիկական համագործակցության դերը
կայուն տնտեսական զարգացման ապահովման գործում
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•

տիեզերական ոլորտում համագործակցության դրական փորձի
փոխանակում

Անցկացման վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, , «Լևոն Կիլիկիա» դահլիճ, 1-ին
հարկ
Կլոր սեղան № 4:
«Հումանիտար ոլորտում երկկողմ համագործակցության ամրապնդումը»

Հինգերորդ ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային համաժողովի
շրջանակներում
Մոդերատորներ՝
ռուսական կողմից՝
Գեորգի Վալենտինի Տիխոմիրով՝ «ՄԻՖԻ»Ազգային հետազոտական
միջուկային համալսարանի պրոռեկտոր

Հայկական կողմից՝

Արմեն Ռազմիկի Դարբինյան՝ Հայ-ռուսական (սլավոնական) պետական
համալսարանի ռեկտոր
14:30—16:00
Քննարկման հարցեր՝
•
•
•

•

ուսումնական հաստատությունների ծրագրերի շնորհանդես
երիտասարդական համագործակցության ակտիվացում
ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացումը բարձրագույն
կրթության բնագավառում և բարձրագույն կրթության ուսումնական
հաստատությունների հայ-ռուսական ասոցիացիայի շրջանակներում
երկկողմ համագործակցության զարգացումը
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում
նախագծերի իրականացումը

Անցկացման վայրը՝«Մարիոթ» հյուրանոց, , «Սիս հոլլ» դահլիճ, 2-րդ հարկ

Վահանակներով նիստ № 1:
« «Ներդրումային միջավայր, ներդրումային անվտանգության և բիզնեսի
աջակցման մեխանիզմները Եվրասիական տարածաշրջանում»
14:30—16:00

Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում
Հրավիրված խոսնակներ՝
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•

•
•
•
•
•

•

Քաղաքակրթությունների երկխոսության
զարգացման հարցերով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան,
«Եվրասիական
գործընկերության
միջազգային
համաժողով»
հասարակական կազմակերպության նախագահ
Գերման Գրեֆ՝ Ռուսաստանի «Սբերբանկի» վարչության նախագահ
Արթուր Ջավադյան ՝ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ (սպասվում է
հաստատում)
Սուրեն Կարայան՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական
զարգացման և ներդրումների նախարար
Գարեգին Թոսունյան՝ ՌԴ բանկերի ասոցիացիայի նախագահ
Սլավա Խոդկո՝ Սանկտ Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական
համալսարանին՝ «տարածային մարքեթինգի» գիտահետազոտական
կենտրոնի ղեկավար,
Հայաստանի Հանրապետության Զարգացման գործակալության
ներկայացուցիչ (սպասվում է հաստատում)
Արա

Աբրահամյան՝

Քննարկման մասնակիցներ՝
•
•

•
•

•

Քրիս Բրահամ՝ Միացյալ Թագավորության իրավապահ մարմինների
նախկին ավագ ղեկավար
Ջոզեֆ Բոդանսկի Միջազգային ռազմավարական հետազոտությունների
ասոցիացիայիտնօրեն
Յուրգեն Բորնեմանն՝գեներալ-լեյտենանտ ,ՆԱՏՕ-ի միջազգային
ռազմական շտաբի նախկին գլխավոր տնօրեն (Բրյուսել)
Սեմ Սաիդ՝ AERTEC, ENUGX ծրագրի գլխավոր տեխնիկական տնօրեն,
էներգետիկայի և ներդրումային հարցերով խորհրդատու ( Սաուդյան
Արաբիայի Թագավորություն)
Դմիտրի Ռադիշևսկի Մեդիա խորհրդատու

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Տիգրան Մեծ» դահլիճ, 1-ին հարկ
Գալա ընդունելություն Կազմկոմիտեի անունից
18:00—21:00

Անցկացման վայրը՝ «Փարավոն» հանգստի համալիր
15 հոկտեմբերի

10:00—13:30

Երկկողմանի և բազմակողմանի հանդիպումներ
Հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան
ղեկավարության հետ

Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում
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Կլոր սեղան №1
«Տեխնոլոգիական համագործակցության հեռանկարները «Ռոստեխ»
ընկերության աջակցությամբ»

Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում
Հրավիրված խոսնակներ՝

10:00—11:30

Քաղաքակրթությունների երկխոսության
զարգացման հարցերով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան,
«Եվրասիական
գործընկերության
միջազգային
համաժողով»
հասարակական կազմակերպության նախագահ
• Սամվել Հարությունյան՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
գիտության պետական կոմիտեի նախագահ
• Գագիկ Քոչարյան Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
մաքսասակագնային կարգավորման վարչության տնօրեն

•

Արա

•

Ռալֆ Սայմոն ՝ Mobilium Global ընկերության գլխավոր տնօրեն և
հիմնադիր
Սերգեյ Րյաբիխ՝ «Քիմկոմպոզիտ» ընկերության գլխավոր տնօրենի
խորհրդական
Դմիտրի Շուգաև՝ «Ռոստեխ» ընկերության գլխավոր տնօրենի`

•
•

Աբրահամյան՝

արտաքին տնտեսական հարցերով տեղակալ

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Արարատ Բոլրում» դահլիճ, 2-րդ
հարկ
Սուրճի ընդմիջում
11:30—12:00

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, հոլլ, 2-րդ հարկ
Կլոր սեղան №1 (продолжение)
«Տեխնոլոգիական համագործակցության հեռանկարները «Ռոստեխ»
ընկերության աջակցությամբ»

Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում
12:00—13:30
Հրավիրված խոսնակներ՝
•

Մատվեյ Վոսկոբոյնիկով, «Ռոսիյսկայա Էլեկտրոնիկա» ընկերության
միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ
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•
•
•
•
•
•

Կարեն Կարապետյան՝ Խորհրդի անդամ, «Տրանսֆեր տեխնոլոգիաներ»
ասոցիացիա
Սերգեյ Դրեսվյաննիկով՝ Շվաբե - պաշտպանություն և անվտանգություն»
ընկերության արտաքին տնտեսական կապերի վարչության պետ
Վասիլի Պրիխոդկո՝ «Վիգսթար» ընկերության գլխավոր տնօրենի
տեղակալ՝ նորարարական ծրագրերի գծով
Տալի Մակոև ՝
«Սոզվեզդիյե կոնցեռն» ընկերության արտաքին
տնտեսական գործերի ծառայության ղեկավար
Բորիս Բլինով՝ «Սիստեմպրոմ կոնցեռն» ընկերության տնօրենի առաջին
տեղակալ
Սերգեյ Լապշին՝ «Կալուգայի էլեկտրամեխանիկական գործարան»
ընկերության ղեկավար

Անցկացման վայրը՝ «Մարիոթ» հյուրանոց, «Արարատ Բոլրում» դահլիճ, 2-րդ
հարկ

13:30 – 16:00

Երկկողմանի և բազմակողմանի հանդիպումներ
Հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան
ղեկավարության հետ

Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի շրջանակներում
Հանդիսավոր ընդունելություն Հանրապետության Նախագահ Սերժ
Սարգսյանի անունից
18:00—19:30
Վայրը` Ընդունելությունների տուն
16 հոկտեմբերի
Մշակութային ծրագիր մասնակիցների համար
Մասնակիցների մեկնում
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