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ՓԱ ՐԻ ԶՅԱ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱ ԳԻՐ
2015թ. ըն դուն վել է Փա րի զյան հա մա ձայ նա գի րը՝ կլի մայի 
փո փո խու թյան մար տա հրա վեր նե րին ար ձա գան քե լու և ջեր
մո ցային գա զե րի ար տա նե տում ե րի կր ճատ մանն ու կլի մայի 
փո փո խու թյան ազ դե ցու թյուն նե րին հար մար վո ղա կա նու
թյանն ու ղղ ված մի ջազ գային հան րու թյան ջան քերն ա րա գաց
նե լու հա մար: 

Մաս նա կից ե րկր նե րի փոխ հա մա ձայ նու թյամբ ո րոշ վել է գլո
բալ մի ջին ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը պա հել նա խաար
դյու նա բե րա կան շր ջա նի (1850թ.) ջեր մաս տի ճա նի 2°Cից 
ցածր մա կար դա կում՝ մի ա ժա մա նակ ձգ տե լով չգե րա զան ցել 
1.5°Cը: 

 Փա րի զյան հա մա ձայ նագ րի Կողմ հան դի սա ցող ե րկր նե րի 
հա մար, ա մե նաու շը մինչև 2024թ. ա վար տը, Եր կա մյա թա
փան ցի կու թյան զե կույ ցը (Ե ԹԶ) փո խա րի նե լու է Եր կա մյա 
ա ռա ջըն թա ցի զե կույ ցին. ա ռա ջին Ե ԹԶնե րը պետք է ներ կա
յաց նեն ա մե նաու շը մինչև 2024թ. դեկ տեմ բե րի 31ը: 

ԵԹԶ-Ի ՆԵՐԴՐ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՑՈՒՅ ՑԸ, Ե ԹԶ ԵՎ ԱԶ ԳԱՅԻՆ 
ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿՈՎ ՍԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ (Ա ՍԳ)  
ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՄԱՆ ՎԵՐՋ ՆԱ ԺԱՄ ԵՏ ՆԵ ՐԸ

 Փա րի զյան հա մա ձայ նա գի րը սահ մա նում է թա փան ցի կու
թյան ը նդ լայն ված շր ջա նակ, ը ստ ո րի ե րկր նե րը պետք է յու
րա քան չյուր եր կու տա րին մեկ զե կու ցեն ջեր մո ցային գա զե րի 
ազ գային ար տա նե տում ե րի և Ազ գային մա կար դա կով սահ
ման ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մա սով ա ռա ջըն
թա ցի մա սին: Խրա խուս վում է նաև կլի մայի փո փո խու թյան 
ազ դե ցու թյուն նե րի և դրանց ու ղղ ված հար մար վո ղա կա նութ
յան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մա
դրու մը:
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ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ Ը ԵՎ ԿԼԻ ՄԱՅԻ 
ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
 Հա յաս տա նը կլի մայի փո փո խու թյան նկատ մամբ խո ցե լի 
ե րկր նե րից է: Կլի մայի փո փո խու թյան բա ցա սա կան ազ դե
ցու թյուն նե րը դի տարկ վում են ե րկ րի ամ բողջ տա րած քում և 
զգա լի կո րուստ ներ պատ ճա ռում բնակ չու թյանն ու տն տե սութ
յա նը: Դրան ցից են, մաս նա վո րա պես` ա վե լի բարձր հա ճա
խու թյամբ և ին տեն սի վու թյամբ հիդ րո օդ ե  րևու թա բա նա կան 
վտան գա վոր եր ևույթ նե րը, տևա կան ե րաշտ նե րը, սո ղանք
նե րը, սե լավ ե րը, հո ղային ռե սուրս նե րի դեգ րա դա ցի ան, ան
տա ռային հր դեհ նե րը և այլն: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վա վե րաց րել է Մի ա վոր
ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Կլի մայի փո փո խու թյան 
մա սին շր ջա նա կային կոն վեն ցի ան (ԿՓՇԿ) 1993թ։ 2002թ. 
դեկ տեմ բե րին Հա յաս տա նը վա վե րաց րել է Կի ո տոյի ար ձա
նագ րու թյու նը, ի սկ 2017թ.՝ Փա րի զյան հա մա ձայ նա գի րը: 
Մի ջազ գային բազ մա կողմ փաս տաթղ թե րի շր ջա նակ նե րում 
Հա յաս տա նի պար տա վո րու թյուն նե րը բխում են զար գա ցող 
ե րկ րի կար գա վի ճա կից, ո րը հան դես է գա լիս որ պես ԿՓՇԿի 
Հա վել ված Iու մ չընդգրկ ված կողմ: Կոն վեն ցի այով և Փա
րիզ յան հա մա ձայ նագ րով ե րկ րի դիր քո րո շում ամ րագր
ված է «Ազ գային մա կար դա կով սահ ման ված նա խա տես վող 
ներդրում ե րում», որ հաս տատ վել են 2015թ. ՀՀ կա ռա վա րու
թյան ո րոշ մամբ և ներ կա յաց վել է ԿՓՇԿի ն։ 

2021թ. Ազ գային մա կար դա կով սահ ման ված  գոր ծո ղու թյուն
նե րը (Ա ՍԳ) ար դի ա կա նաց վել են և հաս տատ վել ՀՀ կա ռա վա
րու թյան կող մից։ Ար դի ա կա նաց ված Ա ՍԳու մ ի րա գործ ման 
ժամ կե տը վե րա նայ վել և հա մա պա տաս խա նեց վել է Փա րիզ
յան հա մա ձայ նագ րի պա հան ջին` ը նդ գր կե լով 20212030թթ։ 
Ա ՍԳով Հա յաս տա նը պար տա վոր վել է մինչև 2030թ. ջեր մո
ցային գա զե րի ար տա նե տում ե րը, 1990թ. բա զային տար վա 
հա մե մատ, կր ճա տել 40%ով:

2020թ.ին Հա յաս տա նի կող մից ԿՓՇԿին է ներ կա յաց վել 
Չոր րորդ ազ գային հա ղոր դագ րու թյու նը, ի սկ 2021թ.ին` Հա
յաս տա նի եր րորդ Եր կա մյա ա ռաջ ըն թա ցի զե կույ ցը, ո րը նե
րա ռում է ջեր մո ցային գա զե րի (ՋԳ) ար տա նե տում ե րի կա
դաստ րը։ 

2021թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ վել է կլի մայի 
փո փո խու թյան հար մար վո ղա կա նու թյան ազ գային գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրա գի րը և 20212025թթ. մի ջո ցա ռում ե րի ցան կը: 
Նույն թվա կա նին ստեղծ վել է Կլի մայի փո փո խու թյան շր ջա
նա կային կոն վեն ցի այի և Փա րի զյան հա մա ձայ նագ րի պա
հանջ նե րի և դրույթ նե րի կա տար ման միջ գե րա տես չա կան 
հա մա կարգ ման խոր հուր դը՝ փո խա րի նե լով 2012թ. գոր ծո ղը: 

 



ԵԹԶ ԵՎ Ա ՍԳ ԿԱ ՊԸ

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԱՐՏԱԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄԵԾ 
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ 

Է ներ գե տի կան և գյու ղատն տե-
սու թյու նը ՋԳ ար տա նե տում ե-
րի ա մե նա մեծ մաս նա բա ժին 
ու նե ցող եր կու ո լորտ ներն են, և 
այս տեղ է գտն վում ՋԳ ար տա-
նե տում ե րի սահ մա նա փակ -
ման նե րու ժի մեծ մա սը:  

 Հա յաս տա նը մեկ շն չի հաշ վով ու նի ՋԳ ցածր ար տա նե տում
ներ և ը նդ հա նուր հա մաշ խար հային ար տա նե տում ե րում 
ու նի 0,02% մաս նա բա ժին:  

Կ ԼԻ ՄԱՅԻ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅԱ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԽՈ ՑԵ ԼԻ 
ՀԻՄՆ Ա ԿԱ Ո ԼՈՐՏ ՆԵ ՐԸ 
Ա ռա վել խո ցե լի ո լորտ ներն են գյու ղատն տե սու թյու նը, հան
րային ա ռող ջու թյու նը, ջրային ռե սուրս նե րը, ան տա ռային 
տն տե սու թյու նը, տրանս պոր տը և է ներ գե տիկ են թա կա ռուց
վածք նե րը:

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ

66,7%
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

18,5%



« ՓԱ ՐԻ ԶԻ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻ ՆԵՐ ՔՈ 
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ Ի ԹԱ ՓԱ ՑԻ ԿՈՒ ԹՅԱ 
ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՇՐ ՋԱ Ա ԿԻ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՒՄ» 
ԾՐԱ ԳԻՐ 
Տ ևո ղու թյուն 2020 – 2023թթ. (36 ա միս)

Ֆի նան սա վո րում Գ լո բալ է կո լո գի ա կան 
հիմ ադ րամ (ԳԷՀ)

Բյու ջե ԳԷՀ՝ 990,000 Ա ՄՆ դո լար

Ի րա կա նաց նող 
ազ գային մար մին

ՀՀ շր ջա կա մի ջա վայ րի 
նա խա րա րու թյուն

Ի րա կա նաց նող 
գոր ծա կա լու թյուն

ՄԱԶԾ հա յաս տա նյան 
գրա սե նյակ

Հիմ ա կան շա հա ռու ՀՀ կա ռա վա րու թյուն

Ն ՊԱ ՏԱԿ ՆԵՐ
 ¾ ս տեղ ծել և ին տեգ րել Փա րի զի հա մա ձայ նագ րի 13րդ հոդ

վա ծով սահ ման վող ը նդ լայն ված թա փան ցի կու թյան պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող կա ռուց ված քային և 
տեխ նի կա կան կա րո ղու թյուն ներ 

 ¾ ազ գային և ո լոր տային զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյուն
նե րում նե րա ռել կլի մայի փո փո խու թյանն ա ռնչ վող նկա
տա ռում ե րը՝ շա րու նա կե լով ԿՓՇԿի թա փան ցի կու թյան 
ը նդ լայն ված շր ջա նա կի ներ քո հիմք դրած կա ռուց ված
քային և տեխ նի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց ման 
գոր ծըն թա ցը։

ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵՐ 
 ¾ չա փո ղա կա նու թյան, հաշ վետ վայ նու թյուն և հա վաս տագր

ման (ՉՀՀ) ին տեգր ված հա մա կար գի ստեղ ծում՝ ու ղղ ված 
Փա րի զյան հա մա ձայ նա գրի 13րդ հոդ վա ծով նա խա տես
ված տվյալ նե րի շա րու նա կա կան հա վա քա գր մա նը և հաշ
վետ վո ղա կա նու թյա նը 

 ¾ ազ գային և ո լոր տային մա կար դակ նե րում կլի մայի փո
փո խու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րի թա փան ցի կու թյանն 
ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի դե րա կա տար նե րի և նրանց 
պար տա վո րու թյուն նե րի հս տա կե ցում և պատ շաճ հա մա
կար գում  

 ¾ ջեր մո ցային գա զե րի աղ բյուր նե րի և կլա նիչ նե րի վե րա բեր
յալ տվյալ նե րի բա րե լավ ված թա փան ցի կու թյուն և ար դյու
նա վետ  հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ա պա հո վում 

 ¾ ազ գային և մի ջազ գային մա կար դակ նե րում Ա ՍԳե րի ըն
թաց քի գնա հատ ման վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ տվյալ նե րի 
հա սա նե լի ու թյան և թա փան ցի կու թյան ա պա հո վում։



            

« Փա րի զի հա մա ձայ նագ րի ներ քո Հա յաս տա նի թա փան ցի
կու թյան ազ գային շր ջա նա կի կա ռու ցում»/00110252 ծրա գիր 

 
Կա ռա վա րա կան 3րդ շենք, 533 սե նյակ, Եր ևան, 0010

(+374 10) 583 920, (+374 10) 583 932

www.natureic.am

https://www.facebook.com/climatechange.armenia/ 


