
 

«ԵՄ կլիմայի համար» ծրագիրը օգնում է կառավարություններին ԵՄ Արևելյան Գործընկերության վեց 
երկրներում՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն և Ուկրաինա, 
միջոցներ ձեռնարկել կլիմայի փոփոխության դեմ։ Այն օգնում է երկրներին իրականացնել Փարիզի 
համաձայնագիրը և բարելավել կլիմայական քաղաքականությունը և օրենսդրությունը։ Այն հավակնում է 
սահմանափակել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը քաղաքացիների կյանքի վրա՝ նրանց դարձնելով 
վերջինիս նկատմամբ ավելի դիմակայուն։ «ԵՄ կլիմայի համար» ֆինանսավորվում է Եվրոպական 
Միության, իսկ իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից։ 

 
 
 
 

 
Ազգային մեկնարկային սեմինար 

«ԵՄ կլիմայի համար» ծրագիր․ Հայաստան 
«Պիկասսո» դահլիճ, «Բեսթ Վեսթերն Պլյուս Կոնգրես» հյուրանոց 

30 ապրիլի 2019թ․, ժ. 14:00 
 

«ԵՄ կլիմայի համար» ծրագրի նախադրյալները․  

Կլիմայի փոփոխությունը առաջացել է որպես 21-րդ դարում մարդկության առջև ծառացած կարևորագույն 
հարցերից մեկը։ Երկրների կողմից Փարիզի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները կամ 
Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումները (ԱՍՆ-եր) ստեղծում են շրջանակ՝ կլիմայի 
փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության վերաբերյալ ազգային գործողությունը ուղղորդելու 
համար։ Կլիմայական գործողություւների արագացումը պահանջում է համակարգային մակարդակի 
փոխակերպումներ՝ բարձրագույն մակարդակներում ղեկավարության և հասարակության բոլոր 
հատվածների զանազան կոալիցիաների աջակցությամբ։  

«ԵՄ կլիմայի համար» օգնում է կառավարություններին ԵՄ Արևելյան գործընկերության վեց երկրներում՝ 
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն և Ուկրաինա, միջոցներ 
ձեռնարկել կլիմայի փոփոխության դեմ։ Այն օգնում է երկրներին իրականացնել Փարիզի 
համաձայնագիրը և բարելավել կլիմայական քաղաքականությունը և օրենսդրությունը։ Այն հավակնում է 
սահմանափակել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը քաղաքացիների կյանքի վրա՝ նրանց դարձնելով 
վերջինիս նկատմամբ ավելի դիմակայուն։ Գործողության ծավալը սահմանվել է բոլոր գործընկեր 
երկրների համագործակցությամբ։ 

Գործողությունը հիմնվում է նախկին համագործակցության ծրագրերի կարևոր նվաճումների վրա, 
ինչպիսիք են ԵՄ «Կլիմա Արևելք» ծրագիրը, որը աջակցեց Կլիմայի փոփոխության մեղմացմանը և 
հարմարվողականությանը Հարևանություն Արևելքում և ավարտվեց 2017թ․-ին։  

«ԵՄ կլիմայի համար» ծրագիրը հաշվի է առնում ուժեղացված համագործակցությունը, որը 2017թ․ 
նոյեմբերին կայացած ԵՄ Արևելյան Գործընկերության Գագաթաժողովին հաստատվել է որպես «2020թ․ 
համար 20 արդյունքներ»-ի մաս։  

Գործողությունը իրականացվում է ՄԱԿ-ի  Զարգացման ծրագրի կողմից։ Եվրոպական Հանձնաժողովը 
ապահովում է ընդհանուր ուղղվածությունը:  



 
 

Մեկնարկային սեմինարի նպատակները․ 
 

1. Ներկայացնել «ԵՄ կլիմայի համար» ծրագիրը ազգային շահագրգիռ կողմերին և իրականացնող 
գործընկերներին,  

2. Խորհրդակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ ծրագրի ուղղվածության 
վերաբերյալ և փոխանակել գիտելիքներ մարտահրավերների, քաղված դասերի և հետագա 
առաջխաղացման վերաբերյալ, 

3. Բացահայտել սիներգիաների և գործընկերությունների հնարավորությունները։ 
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 
 

30 ապրիլի 2019թ․ 
13.30 – 14.00 Մասնակիցների գրանցում, հյուրասիրություն   

14.00 – 14.15 Բացման խոսք 
Իրինա Ղափլանյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ  
Գոնզալո Սեռանո, խորհրդական, համագործակցության բաժնի ղեկավար, Եվրոպական 
Միության պատվիրակություն  
Դմիտրի Մարիյասին, ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ 

14.10 – 14.40 «ԵՄ կլիմայի համար»  ծրագրի ներկայացում 

Համակարգումը ՄԱԶԾ այլ համապատասխան 
նախաձեռնությունների հետ տարածաշրջանային և 
ազգային մակարդակում 

Հարց ու պատասխան 

 
Նատալյա Օլոֆինսկայա, 
ՄԱԶԾ տարածաշրջանային 
տեխնիկական խորհրդատու 

14.40 – 15.10 «ԵՄ կլիմայի համար» ծրագրի քաղաքական 
համատեքստը 

(փոխկապակցվածությունը «ԵՄ Էներգիայի համար»  
և «ԵՄ Շրջակա միջավայրի համար» ծրագրերի և ԵՄ 
և ազգային քաղաքականության մշակման հետ) 

Անդրեա Բաջիոլի, Եվրոպական 
Միության պատվիրակություն, 
Կցորդ, Միջազգային օգնության/ 
համագործակցության 
պատասխանատու 

15.10 – 15.30 Նորացված տեղեկատվության ներկայացում 
Հայաստանում ազգային կլիմայի քաղաքականության 
մշակման և ԱՍՆ իրականացման վերաբերյալ; 

Բնապահպանության նախարարության տեսլականը և 
հիմնական գերակայությունները «ԵՄ կլիմայի 
համար»  ծրագրի համատեքստում 

Բնապահպանության 
նախարարություն 

15.30– 16.30 Նորացված տեղեկատվություններ և ներկայացումներ 
«ԵՄ կլիմայի համար» ծրագրի շահագրգիռ կողմերի 
հետ. գործընկեր ծրագրերի հետ սիներգիաները և 
գործընկերությունը 

Հանդիպման մասնակիցներ 

16.30 – 16.45 Հաջորդ քայլեր  ՄԱԶԾ 

16.45 – 17.00 Փակման խոսք ԵՄ, ԲՆ, ՄԱԶԾ 

 


