
         
 

 
 

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (ՀԱԾ)՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար»  
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր և «ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր 

 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ 2022-2030 
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
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Դեկտեմբերի 21, 2021թ․ 
 

«Արարատ» սրահ, «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոց 
Ամիրյան 1, ք․Երևան  

 

 
Լեզուներ․ հայերեն և անգլերեն` համաժամանակյա թարգմանությամբ 

Աշխատաժողովն ունի երկու նպատակ.  

1) ներկայացնել և շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկել Վերականգնվող էներգե-
տիկայի և Էներգախնայողության 2022-2030 թվականների ազգային ծրագիրը, 
որը մշակվել է  «ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի 
ներքո և նպատակաուղղված է նպաստելու էներգետիկայի ոլորտի ցածր արտանե-
տումներով երկարաժամկետ ռազմավարական զարգացմանը,  

2) ներկայացնել և շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկել ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի 
ներքո իրականացված Հայաստանում էներգետիկ ոլորտի վրա կլիմայի 
փոփոխության ռիսկերի և ազդեցությունների ուսումնասիրության արդյունքները, 
որոնք հիմք կծառայեն 2022թ․ էներգետիկ ոլորտում կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունների նկատմամբ հարմարվողականության պլանի և գործողություն-
ների ծրագրի մշակման համար:  

Ձևաչափ․ Աշխատաժողովը տեղի կունենա հիբրիդային ձևաչափով։ Աշխատաժողովին 
կարելի է մասնակցել առցանց՝ միանալով https://undp.zoom.us/j/83367913745 հղումին: 

Հաշվետվություններ․ Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝ 

• Վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգախնայողության 2022-2030 
թվականների ազգային ծրագիր՝ https://www.e-draft.am/projects/3710, 

• Հայաստանում Էներգետիկ ոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության ռիսկերի և 
ազդեցությունների ուսումնասիրության նախագիծ․ անգլերեն 
(բնօրինակ)՝ https://bit.ly/3m3no0e և հայերեն (թարգմանություն)՝ https://bit.ly/3E02oOs:  
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.zoom.us%2Fj%2F83367913745&data=04%7C01%7Ctatevik.vahradyan%40undp.org%7C510515c1943348d90f3d08d9bef8cd33%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637750798058182837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hMxFp4YjJYnedUkjH021MJUwq1cCsjPRW99Vj8q0s9I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3m3no0e&data=04%7C01%7Cnaira.aslanyan%40undp.org%7C79d3b0e4624849c3ee9908d9beeb2d4e%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637750739544103530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hmun7reiRu1SN84XJans4a%2BwyoV36ackVfoQc05ZOMk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3E02oOs&data=04%7C01%7Cnaira.aslanyan%40undp.org%7C79d3b0e4624849c3ee9908d9beeb2d4e%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637750739544093535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jj7tqQyFec2LKVHkZhJ2i39QNcbjY3Rc8cNaf0om5qg%3D&reserved=0


 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ 

 
13։30-14:00 Մասնակիցների գրանցում, սուրճ, միացում Zoom հարթակին  

Նիստ 1. Վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգախնայողության 2022-2030 
թվականների ազգային ծրագրի ներկայացում  

14:00-14:15 Բացման խոսք 
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 
Եվրոպական միության պատվիրակությունը Հայաստանում 
ՄԱԶԾ Հայաստան  

14:15-14:45 Վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգախնայողության 2022-2030 
թվականների ազգային ծրագրի մոտեցումները և թիրախները  
Մելիք Գասպարյան, մշակող թիմի ղեկավար, «Ավագ Սոլյուշնզ» ՍՊԸ տնօրեն 

14:45-15:00 Քննարկում 

Նիստ 2. Հայաստանում էներգետիկ ոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության ռիսկերի և 
ազդեցությունների ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացում 

15։00-15:10 Հարմարվողականության ազգային ծրագրի իրականացումը Հայաստանում։ 
Կլիմայի փոփոխության միտումները և կանխատեսումները։ 
Նաիրա Ասլանյան, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագիր 

15:10-15:25 Հայաստանում էներգետիկ ոլորտի համատեքստը 
Ռուբեն Մուրադյան, տ․գ․թ., ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի փորձագետ  

15:25-15:35 Էներգետիկ ոլորտի քաղաքականության և օրենսդրության շրջանակները, 
առկա բացերը՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
տեսանկյունից 
Հեղինե Գրիգորյան, ի․գ․թ․, ՀԱԾ ծրագրի փորձագետ 

15:35-16:00 Սուրճի ընդմիջում 

16:00-16:30 էներգետիկ ոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության ռիսկերը և ազդեցություն-
ները 
Ւֆրատ Յովել, Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության հարցերով 
միջազգային խորհրդատու 

16:30-17:30 Քննարկում, ամփոփում, հաջորդ քայլեր 

 

2 


