
 
 
 
 
 

 
«Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի 

կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագիր 
«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ 

հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր  

 
ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ 

Կլիմայի փոփոխության թափանցիկության շրջանակի ներածական դասընթաց 
2022թ. մայիսի 12-13 

Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է՝ մասնակիցներին ծանոթացնել կլիմայի փոփոխության 
մարտահրավերներին, իրազեկել կլիմայի փոփոխությանն ուղղված միջազգային և տեղական 
միջոցառումների վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնել Փարիզի համաձայնագրի 13-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ թափանցիկության պահանջների ապահովման, մասնավորապես՝ արտանետումների, 
մեղմման և հարմարվողականության գործողությունների, ինչպես նաև կլիմայի ֆինանսավորման 
ուղղությամբ երկրի կողմից ստացվող աջակցության չափումների և ներկայացման գործիքները: 
Դասընթացը մասնակիցներին հնարավորություն կտա կլիմայի փոփոխության և Ազգային մակարդակով 
սահմանված ներդրումների (ԱՍԳ), ինչպես նաև Փարիզի համաձայնագրի դրույթների կատարումն 
ապահովելու համար անհրաժեշտ գործիքների վերաբերյալ ստանալ կիրառական գիտելիքներ և 
փոխանակվել դրանցով։  
Դասընթացը կանդրադառնա երեք ուղղությունների՝  

1) ջերմոցային գազերի (ՋԳ) կադաստրի բարելավումներ, 
2) գործողությունների թափանցիկության և աջակցության շրջանակների բարելավումներ,  
3) միջազգային լավագույն փորձի և գիտելիքների փոխանակում: 

Թիրախային լսարանը ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան 
համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի 
(Խորհուրդ) անդամներն են, դրա աշխատանքային խմբերը, պետական շահագրգիռ կողմերը և 
փորձագիտական համայնքը:  
Լեզու. Միջոցառումը կանցկացվի հայերեն՝ համաժամանակյա անգլերեն թարգմանությամբ 
Ձևաչափ. Երկօրյա միջոցառում, որը կներառի շնորհանդեսներ, հարց ու պատասխանի նիստեր և 
արտագնա նիստեր: Խորհրդի անդամներին դասընթացին մասնակցելու հնարավորություն տալու համար՝ 
աշխատաժողովի առաջին օրվա առաջին կեսը կկազմակերպվի Երևանում, իսկ մնացած նիստերը 
կկազմակերպվեն Երևանից դուրս: 
Աշխատաժողովը կանցկացվի հիբրիդային ձևաչափով։ Աշխատաժողովին առցանց կարելի է միանալ 
https://undp.zoom.us/j/85763549493 հղումով: 
Օր 1-ի 1-ին և 2-րդ նիստերը կանցկացվեն «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցի «Տիգրան Մեծ» 
սրահում: 
Օր 1-ի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ նիստերը և Օր 2-ը (ամբողջությամբ) կանցկացվեն Ծաղկաձորի «Մարիոթ» 
հյուրանոցում: 
Փոխադրումը կիրականացնի Ծրագրի թիմը Հանրապետության հրապարակից («Արմենիա Մարիոթ» 
հյուրանոցից): 
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ՕՐԱԿԱՐԳ  
ՕՐ 1 - ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ   
ՄԱԿ-ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ 

Ժամ Բովանդակություն Մոդերատորներ 
09:00-09:30 Գրանցում  

09:30-09:45 
Ողջույնի խոսք 
ՄԱԶԾ և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 

 

Նիստ 1. Կլիմայի փոփոխություն. գլոբալ և Հայաստանի համատեքստ 

09:45-10:30 

• Կլիմայի փոփոխության և դրա մարտահրավերների զարգացման, 
ճանաչման և միջազգային կարգավորման ակնարկ.  

• Պատճառները և ազդեցությունները. գիտական հիմքերի և 
կարգավորող դաշտի ակնարկ  

• Կլիմայի վերաբերյալ բազմակողմ համաձայնագրերի և 
քաղաքականության մշակման առանցքային ուղենիշներ 

• Կառույցներ/մարմիններ (օրինակ՝ ԿՓՓՄԽ, ԿՀ, Օժանդակ 
մարմիններ)  

• Կլիմայի փոփոխության և հարակից ոլորտների վերաբերյալ 
միջազգային պայմանագրեր 

• Կլիմայի փոփոխությունը և կայուն զարգացման նպատակները  
• Սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական օգուտներն ու 
ազդեցությունները մեղմման և հարմարվողական գործողությունների 
արդյունքում  

• Հարց ու պատասխան 

Մարտա Սիմոնետտի, 
«Globalfields» 
ընկերության 
գործադիր տնօրեն 

10:30-10:45 Սուրճի ընդմիջում  
Նիստ 2. Հայաստանում կլիմայական գործողությունների իրավական և քաղաքականության շրջանակը 

10:45-11:30 • Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի ստանձնած 
պարտավորությունները.  

• (i) ԱՍԳ-2015  
• ԱՍԳ-2021  

• Փոխադարձ կապերը Եվրասիական տնտեսական միության և ԵՄ 
գործընկերության շրջանակներում Հայաստանի ստանձնած 
պարտավորությունների հետ (ՀԸԳՀ համաձայնագիր և դրա 
ճանապարհային քարտեզ) 

• Հայաստանում գործող կլիմայական համապատասխան 
իրավակարգավորիչ դաշտի ակնարկ և, անհրաժեշտության 
դեպքում, հղում անհրաժեշտ/առաջարկվող բարելավումներին՝ 
հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը 

Լուչիանո Ասինելլի, 
«Globalfields» 
ընկերության 
Իրավաբանական և 
քաղաքականության 
հարցերով 
վերլուծաբան 

11:30-11:50 
• Հայաստանի ազգային հարմարվողականության ծրագիր. 
շրջանակային ռազմավարություն, լիազորություններ, արժեքներ և 
սկզբունքներ, գործողությունների ծրագիր և վերահսկողություն  

Հեղինե Գրիգորյան, 
Իրավաբանական 
փորձագետ, ՄԱԶԾ-
ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագիր 

11:50-12:00 Հարց ու պատասխան  
12:00-12:45 Ճաշի ընդմիջում  

13:00 Մեկնում Ծաղկաձոր  
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14:00-14:15 Ժամանում և գրանցում  
Նիստ 3. Թափանցիկության շրջանակի ներածություն 

14:30-15:15 

• Թափանցիկության ընդլայնված շրջանակի (ԹԸՇ) և չափումների, 
հաշվետվայնության և հավաստագրման (ՉՀՀ) համակարգի 
պահանջները 

• Փարիզի համաձայնագրի 13-րդ հոդվածի բովանդակությունը.  
• ԿՀ որոշումներ թարմացված ԹԸՇ-ի վերաբերյալ, ներառյալ՝ 

ԿՀ26-ը  
• Զարգացումներն ազգային հաշվետվայնության վերաբերյալ 

որոշումների գծով  
• Հաշվետվայնության պահանջների փոփոխություններ.  

• Երկամյա առաջընթացի զեկույցից դեպի Երկամյա 
թափանցիկության զեկույց 

Մայա Ռոսսի, ԲՍԿ 
ավագ մասնագետ 

Նիստ 4. Ազգային հարմարվողականության պլանավորման գործընթաց 

15:15-16:00 

• Ազգային հարմարվողականության պլանավորման (ՀԱԾ) 
գործընթաց. գլոբալ համատեքստ 

• ՀԱԾ գործընթացը Հայաստանում. մարտահրավերներ և 
հնարավորություններ 

• Հարմարվողականության ֆինանսավորման աղբյուրներ (ԿԿՀ, ՀՖ, 
ԳԷՀ). մարտահրավերներ և հնարավորություններ Հայաստանի 
համար 

Էֆրատ Յովել, 
միջազգային 
խորհրդատու 
 
Արամ Տեր-Զաքարյան, 
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ 
ծրագրի թիմի ղեկավար 
փորձագետ   

16:00-16:15 Սուրճի ընդմիջում  
Նիստ 5. Հարմարվողականության քաղաքականության և միջոցառումների ՉՀՀ 

16:15-17:00 

• Տեղեկատվության հավաքագրման և հաշվետվայնության 
պահանջներ, հավաստագրման քաղաքականության, 
նախագծերի/ծրագրերի և գործողությունների (նախքան մեկնարկը 
կամ առաջահայաց կերպով), ներառյալ հարմարվողականության 
գործողությունների արդյունքում ՋԳ արտանետումների կրճատման, 
կլիմայի հանդեպ դիմակայունության և սոցիալ-տնտեսական 
օգուտների վերաբերյալ  

• Կլիմայի փոփոխության ազդեցություններին 
հարմարվողականությանն ուղղված քաղաքականության, 
նախագծերի և գործողությունների առաջընթացի արձանագրման 
մոնիտորինգ  

• Անտառային տնտեսության ոլորտում հարմարվողականության 
հիմնախնդիրները, որոնք առնչվում են ՉՀՀ-ին 

• Գենդերային նկատառումներ   
• Համեմատական երկրների դեպքերի ուսումնասիրություններ 

Քերոլայն Պետերսեն, 
Հարմարվողականության 
մասնագետ 

17:00-17:30 Հարց ու պատասխան՝ օր 1  
18:00 Ընթրիք 
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ՕՐ 2 - ՉՀՀ-ի ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ՄԵՂՄՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎ ՉՀՀ ՀԱՏՈՒԿ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Ժամ Բովանդակություն Մոդերատորներ  
09:30-10:00 1-ին օրվա ամփոփում  
Նիստ 6. Անհրաժեշտ և ստացված աջակցության ՉՀՀ 

10:00-10:45 

• Անհրաժեշտ և ստացված աջակցության ՉՀՀ-ի կարևորությունը  
• Առաջարկվող մեթոդաբանությունները և միջազգային փորձը 
• Կլիմայական ֆոնդերը և կլիմայի ֆինանսավորման գործիքները, 
երկկողմ դոնորները 

• Գենդերային նկատառումներ 
• Համեմատական երկրների դեպքերի ուսումնասիրություններ 

Անդրեաս Բիերման, 
«Globalfields» ընկերության 
տնօրեն 

Նիստ 7. Պահանջներ ԱՍԳ-ի իրագործման ուղղությամբ առաջընթացի արձանագրման համար՝ համաձայն 
Փարիզի համաձայնագրի 13-րդ հոդվածի և ՋԳ արտանետումների և կլանումների ՉՀՀ-ի 

10:45-11:30 

• Կլիմայի գործողությունների և աջակցության ՉՀՀ համակարգ. 
բաղադրիչները և կենսունակությունը  

• Առկա ինստիտուցիոնալ փոխգործակցության մեխանիզմները, որոնք 
առնչվում են Հայաստանում ՉՀՀ համապարփակ համակարգին 

Անդրեաս Բիերման, 
«Globalfields» ընկերության 
տնօրեն և Տիգրան 
Սուքիասյան, Կլիմայական 
ֆինանսավորման հարցերի 
ավագ մասնագետ 

11:30-11:45 Սուրճի ընդմիջում  

11:45-12:30 

ՋԳ արտանետումների և կլանումների ՉՀՀ 
• ՋԳ կադաստրի նախապատրաստում ԹԸՇ-ի ներքո  
• Ազգային, կազմակերպչական և հաստատությունների/կառույցների 
մակարդակներ  

• ՋԳ կադաստրի պլանավորում, գործողությունների գծով տվյալների 
հավաքագրում, վերլուծություն և հաշվետվություն  

• Անտառային հատվածի ՋԳ կադաստրի բացերը և խնդիրները 
(գործողությունների գծով տվյալներ և հաշվետվություններ)  

• Գենդերային նկատառումներ   

Մայա Ռոսսի, ԲՍԿ ավագ 
մասնագետ 

12:30-13:30 Ճաշի ընդմիջում  
Նիստ 8. Մեղմման քաղաքականության և միջոցառումների ՉՀՀ 

13:30-14:15 

• Տեղեկատվության հավաքագրման և հաշվետվայնության պահանջներ, 
հավաստագրման քաղաքականության, նախագծերի/ծրագրերի և 
գործողությունների (նախքան մեկնարկը կամ առաջահայաց կերպով), 
ներառյալ՝ ՋԳ արտանետումների կրճատման, կլիմայի հանդեպ 
դիմակայունության և սոցիալ-տնտեսական օգուտների վերաբերյալ  

• Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների մեղմման 
քաղաքականության, նախագծերի և գործողությունների առաջընթացի 
արձանագրման մոնիտորինգ  

• Անտառտնտեսության ոլորտի գործունեության միջոլորտային 
ազդեցությունները, ՉՀՀ, ներառյալ տվյալներ, որոնք առնչվում են 
ԱՍԳ-ի և Բոննի մարտահրավերի ներքո Հայաստանի ստանձնած 
հանձնառություններին  

• Գենդերային նկատառումներ   
• Համեմատական երկրների դեպքերի ուսումնասիրություններ 

Անդրեաս Բիերման, 
«Globalfields» ընկերության 
տնօրեն 

14:15-14:45 Հարց ու պատասխան՝ օր 2  
14:45-15:00 Եզրափակում/ամփոփում և աշխատաժողովի արդյունքների գնահատում 

ՄԱԶԾ և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 
 

15:00 Մեկնում Երևան  


	Microsoft Word - 2022_04_18_Agenda Armenia Training_final_AM.docx

