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Դիանա Հարությունյան
ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող

26.10.2018թ.

ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն



ՄԱԿ‐ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի նոր
արձանագրության շուրջ գործընթացները

1994թ. ԿՓ կոնվենցիան մտավ ուժի մեջ: Նպատակը՝ սահմանափակել
ջերմոցային գազերի արտանետումը, գլոբալ կլիմայական համակարգի
պահպանության համար: Բոլոր երկրները ունեն ընդհանուր, բայց
տարբերակված պարտավորություններ

2005թ. Կիոտոյի արձանագրությունը մտել է ուժի մեջ: Կողմ զարգացած
երկրները վերցրել են քանակականպարտավորություններ կրճատելու
ջերմոցային գազերը, ուժի մեջ է մինչև 2020թ.

2016թ. Փարիզյան համաձայնագիրը մտել է ուժի մեջ. 
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ՄԱԿ‐իԿլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային
կոնվենցիայիՓարիզյան համաձայնագիր

• 181 երկիր վավերացրել է համաձայնագիրը և այն ուժի մեջ է մտել 2016թ.  
նոյեմբերի 4‐ին: ՀՀ վավերացրել է համաձայնագիրը 09.02.2017թ.:

• Ըստ համաձայնագրի զարգացող երկրների կողմից ջերմոցային գազերի
արտանետումների կրճատման կամ սահմանափակման
գործողությունները պետք է մեկնարկեն 2020թ.‐ից: 

• Բոլոր երկրների փոխհամաձայնությամբ որոշվել է զսպել մթնոլորտի գլոբալ
միջին ջերմաստիճանի բարձրացումը նախաարդյունաբերական շրջանի
(1850թ.) ջերմաստիճանի նկատմամբ 2 աստիճանից ցածր
մակարդակում` միաժամանակ ձգտելով չգերազանցել 1.5 
աստիճանը: 
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Փարիզյան համաձայնագրի իրականացումը ՀՀ‐ում

• ՀՀ կառավարության N 41 որոշմամբ, 10.09.2015թ. հաստատվել է Ազգային
մակարդակով նախատեսված ներդրումների փաստաթուղթը (INDC) և
ներկայացվել Կոնվենցիայի քարտուղարությանը:

• Փաստաթղթով հստակեցված են ՀՀ‐ում ջերմոցային գազերի
արտանետումների նվազեցման սահմանաչափը, ինչպես նաև կարևորվել են
հարմարվողականությունն ուաջակցության կարիքները, այդ թվում՝
տեխնոլոգիաների փոխանցման: 

• 2016թ. սկսած ՀՀ‐ում Երկամյա պարբերականությամբ մշակվում և
ներկայացվում է զեկույց, որը ներառում է ՀՀ ջերմոցային գազերի
արտանետումների կադաստրը և իրականացված միջոցառումների
արդյունքները, այդ թվում նաև քաղաքների կողմից ԵՄ Քաղաքապետերի
դաշնագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումների արդյունքները
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Ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների դինամիկան (IPCC)
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1850թ.  ‐ 280 մաս միլիոնի մեջ,                2014 թ.  – 390 մաս միլիոնի մեջ
2017 թ.  – >400 մաս միլիոնի մեջ



Ջերմոցային գազերի արտանետումները

Մեկ շնչի հաշվով
արտանետումներ, 

տ CO2
ՋԳ արտանետումներ,

% համամոլորակային
ընդամենից

Այն հիմնական արտանետող
երկրները, որոնք վերցրել են
պարտավորություններ

2020թ.‐ից հետո
ՀՀ‐ում 1.9 տ

CO2



ՀՀ‐ում ջերմոցային գազերի ընդհանուր արտանետումների
միտումները, 1990‐2014թթ.

ՋԳ ընդհանուր արտանետումները 2014թ.‐ 10,450 Գգ CO2eq.
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Միջին տարեկան ջերմաստիճանի և տեղումների
շեղումները 1935‐2016թթ.  ՀՀ‐ում

Միջին տարեկան
ջերմաստիճանի աճ՝ 1.23 0C
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Միջին տարեկան
տեղումների նվազում՝ 9%
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Կլիմայի փոփոխությունը և քաղաքների դերն ու ռիսկերը

 Քաղաքները սպառում են ընդհանուր էներգիայի մոտ
75%,  ամեն տարի քաղաքային բնակչությունը աճում է
70 միլիոնով

Կլիմայի փոփոխության դեմպայքարում քաղաքների
դերը էական է

 Քաղաքային բնակչությունը և բիզնեսը խոցելի են
կլիմայի փոփոխությունից

Կլիմայական ռիսկերը և դրանցտնտեսական վնասը
ամեն կոնկրետ քաղաքի համարպետք է գնահատվի և
կանխարգելիչ գործողություններըպետք է ներառվեն
քաղաքի զարգացմանպլաններում



Տարածքային պլանավորման խնդիրներ
• Խոչընդոտները՝

– Տարերային և ոչ կանոնակարգված կառուցապատումը
– Տվյալների և ուսումնասիրությունների պակասը
– Տնտեսական սահմանափակումները, ռեսուրսների

սղություն
– Գերակշռում է կարճաժամկետպլանավորման

մոտեցումը
• Հնարավորություններ՝

– Քաղաքները տիրապետում են ինչպես պլանավորման, 
այնպես էլ իրականացման գործիքներին և
ֆինանսական միջոցներին

– Ապագա կանաչ զարգացման լուծումները կախված են
քաղաքներում կիրառվող նորարություններից և
գործողություններից,

– Քաղաքապետերը ուղղակի հաշվետու է իր
ընտրողներին,
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• Մոտեցումներ՝
– Մասնակցային մոտեցում
– Արտակարգ իրավիճակների

ռիսկերի և կլիմայի փոփոխության
ռիսկերի ինտեգրված կառավարում,

– Միջոցառումների պլանի
իրականացումից սոցիալական, 
բնապահպանական ևտնտեսական
օգուտների գնահատում,

– Կառավարման լծակների վերհանում
և գործընկերների բացահայտում
ինչպես ՋԳ կրճատման, այնպես էլ
դիմակայունության նպատակների
իրականացման համար.
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Կլիմայական ռիսկեր
• Ջրային ռեսուրսների քանակ և որակ, 
• Հեղեղումներ/ սելավներ/սողանքային

գոտիների ակտիվացում,
• Տրանսպորտ/ճանապարների վնասում, 

անցանելիության սահմանափակում,
• Ուժեղ քամիներ,
• Միգրացիոն հոսքերի ավելացում,
• Գյուղատնտեսական ոլորտի

ռիսկայինության ավելացման հետ
• Մարդու առողջություն՝ շոգ օրերի

ավելացում, օդի որակի վատացում, 
վարակիչ և ինվազիվ հիվանդությունների
օջախների առաջացում

• Հրդեհավտանգության աստիճանի
բարձրացում

ՋԳ մեղմման գործողություններ

• Էներգամենեջմենտի մշակույթի
ներմուծում

• Վերականգնվող էներգիայի կիրառում
• Էներգախնայողություն՝ շենքեր, 
էներգասպառող սարքեր, կանաչ
գնումներ, 

• էներգաարդյունավետտեխնոլոգիաների
խթանում,

• Մոբիլիթի՝ քաղաքային տրանսպորտի
արտանետումների կրճատման
միջոցառումներ, հեծանիվներ, 
էլեկտրատրանսպորտ, ճանապարհներ

• Աղբավայրերից և կեղտաջրերից
մեթանի արտանետումների կրճատում
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ՄԱԿ‐ի Զարգացման ծրագրի և Երևան
քաղաքի համագործակցությունը



Բնակելի պանելային շենքի ջերմամեկուսացում Ավան
թաղամասում՝ 2014թ.

 Էներգասպառում՝
նախկինում՝ 178կՎտժ/մ2 տարի

հետո՝ 74կՎտժ/մ2 տարի

 էներգախնայողություն`
~ 60% 
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9 հարկ, 36 բնակարան, 3500 մ2



Ֆինանսավորումը՝ Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամի և ՄԱԶԾ,  մեկնարկը՝ 2017թ.
Բյուջեն՝ 21,42 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ
Թիրախը՝ բնակելի և հանրային շենքեր
Համալիր ներառյալ օրենսդրական և կազմակերպական միջոցառումներ.
քաղաքապետարանների և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցությամբ
հաղթահարելու ֆինանսավորման խոչընդոտները
Ֆինանսավորում՝ դրամաշնորհային և վարկային ռեսուրսների համակցություն
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«Շենքերի էներգաարդյունավետ
արդիականացմանն ուղղված ներդրումների
ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում» 

ՄԱԶԾ‐ԿԿՀ ծրագիր, 2017‐ 2023թթ․



Ծրագրի ներքո պլանավորված ազդեցությունը
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Համագործակցությունը Երևանի
քաղաքապետարանի հետ

• Քաղաքապետարանի 2017‐2018 թթ. բյուջեով նախատեսված
վերակառուցման ծրագրերում էներգաարդյունավետության բաղադրիչի
ներառման աջակցություն,

• Եվրոպական ներդրումային բանկի (EIB) հետ ստորագրված վարկային
ծրագրի շրջանակներում մանկապարտեզների վերակառուցման ծրագրի
էներգաարդյունավետության բաղադրիչի կազմակերպման տեխնիկական
աջակցություն՝ սեյսմիկ հետազննություն, էներգաաուդիտ, նախագծում, 
վերահսկողություն և էներգախնայողության արդյունքների մոնիթորինգ և
վերլուծություն
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• Ջերմամեկուսացվել են արտաքին պատերը և վերնածածկը
• Տեղադրվել են նոր էներգաարդյունավետ դռներ և պատուհաններ
• Տեղադրվել է էներգախնաարդյունավետ լուսավորության համակարգ
• Արդիականացվել է ջեռուցման և ջրամատակարարման համակարգերը
• Շենքն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է

• Էներգաարդյունավետությունը բարձրացել է մոտ 40%‐ով,  կամ 87,500 
կՎտժ/տարի

• Ներդրումը կազմել է շուրջ 100 մլն ՀՀ դրամ որից ՄԱԶԾ‐ի ներդրումը՝ 12,5
մլն ՀՀ դրամ

Մանկապարտեզ No 160  ‐ 2017թ. 
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Էրեբունու մանկապատանեկան կենտրոն ‐2018թ.

• Ջերմամեկուսացվել են արտաքին պատերը և վերնածածկը
• Տեղադրվել են նոր էներգաարդյունավետ դռներ և պատուհաններ
• Տեղադրվել է էներգախնաարդյունավետ լուսավորության համակարգ
• Տեղադրվել է նոր ջեռուցման համակարգ կոնդենսացիոն կաթսաներով
• Իրականացվել է շենքի սեյսմազինվածության բարձրացում
• Շենքն ամբողջովին հիմնանորոգվել է

Անկնալվող էներգախնայողությունը կկազմի շուրջ 60%, կամ մոտ 750,000 կՎտժ/տարի:

Ներդրումները կազմել են՝
Շուրջ 388 մլն ՀՀ դրամ, որից ՄԱԶԾ ներդրումը՝ մոտ 47 մլն ՀՀ դրամ
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“Քաղաքային կանաչ լուսավորություն” 
UNDP‐GEF/00074869, 2014‐2018թթ.
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Մաշտոցի պողոտա



Ցուցադրական նախագծեր
իրականացվել են 19 համայնքներում, 
ներառյալ Երևանում

Ընդամենը. 
Տեղադրվել են 2703 նոր փողոցային
լուսադիոդային լուսատուներ
Արդիականացվել է 58 կմ փողոցային
լուսավորության համակարգ
Ապահովվել է տարեկան 1986 ՄՎտժ
էներգախնայողություն
922 տ CO2 ջերմոցային գազերի
արտանետումների կրճատում

Ցուցադրական ծրագրերը Հայաստանում



Երևանի փողոցային լուսավորության ծրագրերի
արդյունքները՝

2015‐2017թթ. 7 
փողոցների և
Կենդանաբանական
այգու լուսավորության
արդիականացման
հաշվին ապահովվել է
տարեկան 1354 ՄՎտժ
էներգախնայողություն,
601 տ CO2 ջերմոցային
գազերի
արտանետումների
կրճատում

24

7 փողոց,  19,4 կմ, 1360 ԼԵԴ լուսատուներ



ՆերկաՆախկին

Ցուցադրական ծրագրերի արդյունքները

10



CO2

Էներգաարդյունավետության
բարձրացման մունիցիպալ շրջանառու

հիմնադրամ

Տարեկան
տնտեսումները
իրականացված
ցուցադրական
ծրագրերից
կազմում են 115,296
ԱՄՆ դոլար
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Առաջին
էներգաարդյունավետ

լուսավորության
ցուցադրական ծրագիրը

ֆինանսավորված է ՄԱԶԾ‐
ԳԷՖ ծրագորով

Մունիցիպալ
շրջանառու հիմնադրամ

Ստացված
խնայողություններ

Լուսավորու‐
թյան

ցուցադրական
ծրագրեր

Երևանի քաղաքային լուսավորության
էներգաարդյունավետության

շրջանառու հիմնադրամ
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Երևանի 4 դպրոցներում ուսուցողական ծրագիր 
և մրցույթներ 
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Շնորհակալություն
Web: www.nature‐ic.am
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