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Ն Ե Ր Ա Ծ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

           Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես Գլոբալ 
Էկոլոգիական Հիմնադրամին անդամակցող երկիր, կարևորելով ԳԷՀ-
ի հետ համագործակցությունը 2011-2015 թվականներին, ԳԷՀ է 
ներկայացնում ծրագրային առաջարկների <<Ազգային Պորտֆելիոյի 
Կազմման Վարժության>> փաստաթուղթը, որն իր մեջ ներառում է 
տվյալ փաստաթղթի մշակման վերաբերյալ քննարկումները, ինչպես 
նաև ԳԷՀ – 5 –ի ֆինանսավորման շրջանակներում առաջնային 
ծրագրերի առաջարկություների ցանկը: 
         Հայաստանի Հանրապետություն -   ԳԷՀ  համագործակցությունն 
սկիզբ է առել 1991-ին: Անցած  տարիների ընթացքում ԳԷՀ-ից 
ստացած  ազգային ծրագրերի ֆինանսավորումը կազմում է շուրջ 22 
մլն ԱՄՆ դոլար: ԳԷՀ-ի ծրագրային գործողությունների արդյունքում 
ՀՀ-ում որակապես բարելավվել է պահպանվող տարածքների 
համակարգը, առաջընթաց են ունեցել էներգախնայողության, կլիմայի 
փոփոխության, գյուղատնտեսության, կարողությունների 
զարգացման, վտանգավոր թափոնների կառավարման  ուղղությամբ 
գործողությունները, արձանագրված հիմնախնդիրների զգալի մասը    
ստացել են լուծումներ: Հայաստանն  ակտիվորեն ընդգրկվել է նաև 
ԳԷՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող տարածաշրջանային  ծրագրերում:   
               ՀՀ բնապահպանական ոլորտը կարգավորող 
նորմատիվային դաշտը հիմնված է ազգային օրենսդրության և 
Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային բնապահպանական 
կոնվենցիաների վրա: ԳԷՀ-ի հետ համագործակցությունը 
իրականացվում է ԳԷՀ-ին պահ տրված <<Կլիմայի փոփոխության 
մասին>>, <<Կենսաբազմազանության պահպանության մասին>>,   
<<Օզոնային շերտի պահպանության մասին>>, <<Կայուն 
օրգանական աղտոտիչների մասին>>, <<Անապատացման դեմ 
պայքարի մասին>>   կոնվենցիաների շրջանակներում: 
             Կարևորելով ՀՀ-ԳԷՀ համագործակցությունը` ՀՀ վարչապետի 
6 մայիսի 2010 թվականի N 322-Ն որոշմամբ Հայաստանում 
ստեղծվել է  <<Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի հետ 
համագործակցության հանձնաժողով>>, որի կազմում ընդգրկվել են 
ՀՀ բնապահպանության, ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ ֆինանսների, ՀՀ 
առողջապահության, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ԳԷՀ-ի կողմից 
համակարգվող կոնվենցիաների ազգային համակարգողները, 
ակադեմիական կառույցների, հասարակական կազմակերպութ-
յունների ներկայացուցիչներ: Հանձնաժողովի աշխատանքները 
համակարգում է ՀՀ  բնապահպանության նախարարը, որը 
միաժամանակ ԳԷՀ-ի ազգային համակարգողն է (Focal Point): 
                 ՀՀ վարչապետը հաստատել է նաև <<Գլոբալ Էկոլոգիական 
Հիմնադրամի հետ համագործակցության հանձնաժողովի>> 
աշխատակարգը, որով որպես հիմնական գործառույթ  սահմանվում է 
հանձնաժողովի գործունեության նպատակը, այն է` ԳԷՀ 



ներկայացվող ծրագրային առաջարկների բացահայտում, շահագրգիռ 
կողմերի հետ համագործակցելով ազգային գերակայություններին և 
ԳԷՀ-ի կոնվենցիաներին համապատասխան ծրագրային 
առաջարկների գնահատում և ներկայացում  ԳԷՀ-ի ազգային 
համակարգողին ` ԳԷՀ ներկայացնելու համար: 
<<Ազգային Պորտֆելիոյի Կազմման Վարժության>> փաստաթղթի 
քննարկման ու ձևավորման աշխատանքները իրականացվել են ՀՀ 
վարչապետի որոշմամբ ստեղծված  <<Գլոբալ Էկոլոգիական 
Հիմնադրամի հետ համագործակցության հանձնաժողովի>> 
շրջանակներում` մասնակից դարձնելով շահագրգիռ բոլոր կողմերին: 
Արդյունքում` ԳԷՀ ներկայացվող <<Ազգային Պորտֆելիոյի Կազմման 
Վարժության >> փաստաթղթի կազմման աշխատանքներին 
մասնակցել են  նշված հանձնաժողովի անդամները, Հ/Կ –ների 
(<<Հանուն կայուն մարդկային զարգացման>> ասոցիացիա, 
<<Շրջական միջավայրի իրավական պահպանություն>> 
հասարակական կենտրոն, <<Կենսաբազմազանության և 
լանդշաֆտների պահպանության միավորում>>), ԳԷՀ-ի ծրագրեր 
իրականացնող,  Հայաստանում ներկայացված բոլոր 4 
գործակալությունների (ՀԲ/WB, ՄԱԶԾ/UNDP, ՊԳԿ/FAO, 
ՄԱԱԶԿ/UNIDO) ներկայացուցիչները, ակադեմիական թևի (ՀՀ ԳԱԱ 
<< Բուսաբանության ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ, ՀՀ ԳԱԱ 
<<Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ) և 
հրավիրված այլ մասնագետներ: Աշխատանքները ղեկավարել է ՀՀ 
բնապահպանության նախարարը:  
               Նկատի ունենալով ԳԷՀ-ի մանդատը և երկրի 
բնապահպանական ռազմավարությունները`իրականացվել են 
ծրագրային առաջարկների վերաբերյալ քննարկումներ: Ազգային 
առաջնահերթությունները հիմնված են համապատասխան գլոբալ 
կոնվենցիաների նպատակների վրա `հաշվի առնելով տվյալ 
կոնվենցիաներով ստանձնած Հայաստանի պարտավորությունները: 
Ազգային կարիքները քննարկվել են գլոբալ խնդիրների 
համատեքստում: Շահագրգիռ կողմերին տրամադրվել է մանրամասն 
տեղեկատվություն ԳԷՀ-5-ի, “Ռեսուրսների բաշխման թափանցիկ 
համակարգի”  (STAR), կոնվենցիաների նպատակների և ԳԷՀ-ի 
շրջանակներում առաջնային ուղղվածությունների վերաբերյալ: 
                 Մինչև <<Ազգային Պորտֆելիոյի Կազմման Վարժության>> 
փաստաթղթի կազմման աշխատանքների համատեղ քննարկումը, 
ազգային փորձագետները օժանդակություն են ստացել 
բնապահպանության նախարարությունից,  Հայաստանը ԳԷՀ-ում  
ներկայացնող խորհրդի այլընտրանքային անդամից, ապա սկսել են 
քննարկումներն ու <<Ազգային Պորտֆելիոյի Կազմման 
Վարժություն>> փաստաթղթի մշակման ուղղությամբ կատարվելիք 
աշխատանքները տարբեր նախարարություններում, շահագրգիռ 
կողմերի հետ` մինչև ազգային հանձնաժողովի քննարկմանը 
ներկայացնելը: Այդ աշխատանքների արդյունքում լուծվել է երկու 
խնդիր. բացահայտել են ԳԷՀ – 5 –ի  հնարավորությունները 



պոտենցիալ բոլոր շահառուների համար, որպեսզի  ծրագրային 
առաջարկները հասանելի լինեն բոլոր կողմերի համար և կատարվեն 
ԳԷՀ-ի մանդատի շրջանակներում, ինչպես նաև  ձևավորվել են  
ծրագրային առաջարկների  նախնական մոտեցումներ, ինչպիսիք են` 

- Համապատասխանություն ԳԷՀ-ի առաջնահերթություններին, 
- Պետական (բնագավառի լիազորված մարմնի) շահա-

գրգռվածության առկայություն, 
- Համաֆինանսավորման մեխանիզմների ապահովում, 
- Երկարաժամկետ հեռանկարում կայուն լուծումների/արդյունք-

ների ապահովում, 
- Արդյունքներում բազմանպատակայնության (սիներգիզմի) 

առկայություն, 
- Երկրի կարողությունների հզորացում, 
- Համապատասխանություն <<Ազգային պորտֆելիոյում>> 

ամրագրված ուղղություններին: 
           ԳԷՀ-ի  Քարտուղարության ներկայացուցչի առաքելությունը և 
խորհրդատվություններին մասնակցությունը զգալիորեն նպաստեցին 
ԳԷՀ-ի մանդատի վերաբերյալ իրազեկման բարձրացմանը և 
գործառնական ընթացակարգերին, ինչպես նաև խորհրդատվական 
ընթացակարգին և շահագրգիռ կողմերի հետ երկխոսությանը: 
Ազգային գործընկերները տեղեկացվեցին ԳԷՀ-ի, ԳԷՀ-ի ծրագրեր 
իրականացնող գործակալությունների, կիզակետային ոլորտների, 
բազմաոլորտային և խաչաձևվվող կիզակետերի, այդ թվում նաև 
կարողությունների զարգացման ծրագրերի, ԳԷՀ-փոքր 
դրամաշնորհների ծրագրերի  վերաբերյալ: Սեմինար 
խորհրդակցության ժամանակ ԳԷՀ-ի ծրագրեր իրականացնող 
գործակալություններին հնարավորություն ընձեռնվեց ներկայացնելու 
իրենց մանդատները և համագործակցության հնարավորությունները: 
Սեմինարի մասնակիցները տեղեկացվեցին ԳԷՀ-ի կողմից 
նախաձեռնված նոր գործառնական ընթացակարգերի մասին, որոնք 
հնարավորություն են տալիս  երկրին ազգային գործակալության 
միջոցով ուղիղ մուտք ունենալ ԳԷՀ-ի ռեսուրսների վրա, ստանալ 
դրամաշնորհային պայմանագիր:   

 
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական 

մարտահրավերները 
 
Մարտահրավեր N 1: Հայաստանի Հանրապետության 
էկոհամակարգերը և տնտեսությունը խոցելի են  կլիմայի 
փոփոխության    հետևանքներից: Թեև ՀՀ-ը <<Կլիմայի 
փոփոխության մասին>> կոնվենցիայով չունի ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման քանակական պարտավորություններ, 
սակայն, հավատարիմ մնալով կոնվենցիայի նպատակներին, միացել 
է <<Կոպենհագենյան համաձայնագրին>>  և գործողություններ պետք 
է ապահովի   էներգախնայողության և այլընտրանքային ու 
վերականգնվող էներգիայի ստացման, տրանսպորտից և կոշտ 



կենցաղային թափոններից գազերի արտանետումների քանակը 
նվազեցնելու և կլանիչների ընդլայնման ուղղությամբ: 
Մարտահրավեր N 2: Հողերի շարունակվող դեգրադացիա և 
բացասական ազդեցություն բնակչության կենսապայմանների, 
էկոհամակարգերի և պարենային անվտանգության վրա:  
Այս ուղղությամբ  գործողությունների ապահովում  ՄԱԿ-ի 
<<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոնվենցիայի շրջանակներում: 
Մարտահրավեր N 3: Կենսաբազմազանության պահպանման և 
կենսառեսուրսների կայուն օգտագործման քաղաքականության 
բարելավման, էկոհամակարգերի վրա մարդածին բացասական  
ազդեցության մեղմման գործողությունների ապահովում: 
Մարտահրավեր N 4: Բնական ռեսուրսների, էկոհամակարգերի, 
պահպանվող տարածքների, անտառների, արոտավայրերի  վրա 
մարդածին ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով 
ագրոկենսաբազմազանության պահպանության և կայուն 
օգտագործման խթանում: 
Մարտահրավեր N 5: Ջրային ռեսուրսների պահպանության և կայուն 
կառավարման ապահովում, այդ թվում Սևանա լճի էկոհամակարգի 
վերականգնում: Անդրսահմանային   ջրային ռեսուրսների 
կառավարման շրջանակներում տարածաշրջանային 
համագործակցության զարգացում: 
Մարտահրավեր N 6: Օզոնային շերտը քայքայող   նյութերից 
հրաժարվելու և փոխարինելու գործողությունների ապահովում: Այս 
գործողությունների իրականացում <<Մոնրեալի արձանագրության>> 
շրջանակներում: 
Մարտահրավեր N 7: Թափոնների վնասակար ազդեցության 
կանխման նպատակով դրանց գոյացման նվազեցման, որպես 
երկրորդական հումք թափոնների օգտագործման, վնասազերծման, 
<<Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին>> Ստոկհոլմի 
կոնվենցիայի պահանջների բավարարման  անհրաժեշտ  
պայմանների ստեղծում: 
Մարտահրավեր N 8:  Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի 
վրա կայուն օրգանական աղտոտիչների վնասակար ազդեցության 
կանխարգելման նպատակով դրանց  օգտագործման  դադարեցում, 
արտանետումների կրճատում/հեռացում և կայուն օրգանական 
աղտոտիչներ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ 
եղանակով  վնասազերծում / հեռացում: 
Մարտահրավեր N  9: Ընդերքի շահագործման արդյունքում շրջակա 
միջավայրի և կենսաբազմազանության վրա բացասական 
ազդեցության նվազեցման նպատակով նորմատիվաիրավական 
դաշտի բարելավման ապահովում: 
Մարտահրավեր N 10: Որակյալ աշխատատեղերի ապահովում, 
մասնագիտական որակյալ աշխատուժի պատրաստում: 
ՄԱԿ – ի բնապահպանական կոնվենցիաների տակ ազգային 
գործընկերների  կողմից  որպես  առաջնայնություններ ընտրված 
գործողությունները   և ստորև ներկայացված միջոցառումները 



նույնականացվել են`  հաշվի  առնվելով    ԳԷՀ – 5 STAR-ի 
ռեսուրսների բաշխման ֆինանսական,  ինչպես նաև ԳԷՀ-ի կողմից  
ադմինիստրատիվ, նպատակային հատկացումների  
հնարավորությունները: 
 

 

ՄԱԿ-ի Կենսաբաբազմազանության մասին կոնվենցիա 
Կոնվենցիա, միջազգային պարտավորություններ, 

ռազմավարություն և նպատակներ ազգային 
մակարդակում 

 
Հայաստանի Հանրապետությունը  կենսաբազմազանության 
պահպանության ոլորտում կառուցում է իր քաղաքականությունը 
երկրի բնապահպանական ռազմավարության և ՄԱԿ-ի 
Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի տակ ներառվող 
քայլերի / պարտավորությունների ներդաշնակմամբ: Այդ 
ուղղությամբ  հիմնական գործողություններն են`  
 
- էկոհամակարգերի կայունության ապահովում 

կենսաբազմազանության պահպանման, անհետացող 
տեսակների վերականգնման և պահպանության, նոր 
պահպանվող տարածքների ստեղծման, ազգային և 
տեղական մակարդակներում կարողությունների 
հզորացման, ինչպես նաև անհատական և ինստիտուցիոնալ 
կարողությունները  ոլորտի արդյունավետ կառավարմանը 
նպատակամղելու միջոցով, 

- կենսաբազմազանության վրա բացասական 
ազդեցությունների նվազեցում` էկոնոմիկայի զարգացմանը և 
սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին ներդաշնակելու 
նպատակով, 

- գենետիկ ռեսուրսներից օգտվելու և եկամտի բաժանման 
հավասար հնարավորությունների ապահովում, 

- <<Կենսաբազմազանության մասին>> կոնվենցիայով երկրի 
ստանձնած պարտավորությունների պլանավորում և 
իրականացում: 

 
Հայաստանում կենսաբազմազանության պահպանությունը 
իրականացվում է արհեստական ու բնական պայմաններում, 
որտեղ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքներին (ԲՀՊՏ);  
 

Ներակայումս Հայաստանի գրեթե բոլոր էկոհամակարգերը 
ենթարկվում են մարդածին ազդեցության, որի արդյունքում 
անհետացման եզրին են հայտնվել հարյուրավոր բուսական և 
կենդանական տեսակներ: Կենսաբազմազանության հիմնական 
վտանգները ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված կապված են 
մարդածին գործոնների հետ, որոնց արդյունքում  էկոհամակարգերը 



կրում են անդառնալի փոփոխություններ, կատարվում են 
տեսակների ու պոպուլյացիաների կրճատումներ, և աճում է 
վտանգաված տեսակների քանակը:   

Մշակվել և մասնակի իրագործվել են մի շարք ռազմավարական 
ծրագրեր, ինչպես, օրինակ, Կենսաբազմազանության 
ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը, ԲՀՊՏ  
զարգացման ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը, 
ինչպես նաև ծրագրեր միջազգային համաձայնագրերով 
ստանձնած պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ: 
Տարվել են գույքագրման և քարտեզագրման աշխատանքներ 
ԲՀՊՏ-ներում, մշակվել և կառավարության կողմից հաստատվել 
են “Սևան” և “Դիլիջան” ազգային պարկերի, << Խոսրովի 
անտառ>> արգելոցի կառավարման պլանները, մշակվում են  այլ 
արգելոցների կառավարման պլաններ: Աշխատանքներ են 
տարվում նոր  ԲՀՊՏ-ների ստեղծման,  գործող ԲՀՊՏ-ներում  
մոնիտորինգի համակարգի ներդրման ուղղությամբ:  
 
Վերոնշյալ գործողությունները ուղեկցվել են կենսաբազմա-
զանության   պահպանության և օգտագործման օրենսդրական և 
կանոնակարգման դաշտի բարելավմամբ: Այնուամենայնիվ,  մի 
շարք  ենթաօրենսդրական ակտեր ,այդ թվում`  կենսառեսուրս-
ների օգտագործման նորմավորման և չափաքանակների որոշման, 
ԲՀՊՏ-ների ստեղծման չափորոշիչների սահմանման,  էկոցանցի 
ստեղծման սկզբունքների կիրառման,  ինչպես նաև առկա 
օրենսդրության նմանատիպ այլ դրույթներ  լիարժեք շրջանառման 
կարիք ունեն:  
 
Կենսաբազմազանության պահպանության ոլորտում Հայաստանի 
Հանրապետության  համար  արդիական են ստորև նշված ծրա-
գրային ուղղությունները`   

• Ագրոկենսաբանության պահպանության ու կայուն 
օգտագործման միջոցով ազգաբնակչության կենսապայ-
մանների բարելավում, 

• Կենսաբազմազանության In-situ պահպանության բարելավ-
ման նպատակով  էկոլոգիական ցանցի ստեղծման  
ազգային ծրագրի մշակում, 

• Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և 
գործողությունների ազգային ծրագրի վերանայում և 
թարմացում, համաձայն Նագոյայում ընդունված Կենսա-
բազմազանության մասին կոնվենցիայի նոր Ռազմավարա-
կան պլանի : Գենետիկական ռեսուրսների մատչելիության 
և շահույթի արդարացի բաշխման մասին Նագոյայի արձա-
նագրության ստորագրման համար նախադրյալների ստեղ-
ծում`   ոլորտում առկա մարդկային, տեխնիկական, ֆինան-
սական ներուժի կարիքների որոշման և գնահատման,  ազ-
գային օրենսդրության կատարելագործման միջոցով: 
 



Կլիմայի Փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի  
շրջանակային կոնվենցիա 

 
Կոնվենցիա, միջազգային պարտավորություններ, 

ռազմավարություն և նպատակներ ազգային 
մակարդակում 

 
Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրներին արձագանքելու 

Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը բխում է զարգացող 
երկրի իր կարգավիճակից: ԳԷՀ – ի ընդհանուր նպատակն է 
աջակցել զարգացող երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանի 
Հանրապետությանը, տնտեսություններն ուղորդել դեպի ցածր 
ածխածնային արտադրություն:  

 Համաձայն Կլիմայի փոփոխության ՄԱԿ-ի շրջանակային 
կոնվենցիայի Հավելված I –ի` Հայաստանի Հանրապետությունը 
կոնվենցիայով և Կիոտոյի արձանագրությամբ չունի ջերմոցային 
գազերի արտանետումների քանակական կրճատման 
պարտավորություններ: Միաժամանակ երկիրը, հավատարիմ 
մնալով Կոնվենցիայի` նպատակներին հասնելու միջազգային 
ջանքերին, պաշտոնապես հայտարարել է իր 
պատրաստակամության մասին մասնակցելու  կլիմայի 
փոփոխությանը դիմակայելու համամարդկային գործընթացներին: 
Կլիմայի փոփոխությունը նվազեցնելու միջոցառումները ըստ 
կոնվենցիայի սահմանվում են միայն մթնոլորտում ջերմոցային 
գազերի պարունակության սահմանափակմամբ, այդ իսկ 
պատճառով միջոցառումները ևս նպատակաուղղված են այդ 
խնդրի լուծմանը: Ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման ասպարեզում երկրի դիրքորոշումը ամփոփված է 
“Կոպենհագենյան համաձայնագրին” ասոցացվելու վերաբերյալ իր 
հայտարարագրում, որը ընդգրկում է հետևյալ ուղղությունները. 
• Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և 

վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի 
իրականացում (հաստատվել է 2007 թվականին, նախատեսում 
է գործողություններ մինչև 2020 թվականը): Այդ թվում` 

o Վերականգնվող էներգառեսուրսներով էներգիայի 
արտադրության ավելացում  

o Ջերմաէլեկտրակայանների արդիականացում 
o Էներգաարդյունավետության բարելավում  տնտեսութ-

յան բոլոր ոլորտներում 
o Շենքերում և շինություններում էներգաարդյունա-

վետության բարձրացում 
o Գազատրանսպորտային  և գազամատակարարման 

համակարգերում մեթանի  հոսակորուստների նվազե-
ցում: 



• Տրանսպորտի ոլորտում` էլեկտրատրասպորտի զարգացում և 
բնական գազի մասնաբաժնի ավելացում ավտոտրանսպորտի 
շարժիչային վառելիքում: 

• Կոշտ կենցաղային թափոններից և կեղտաջրերից մեթանի 
արտանետումների նվազեցում: 

•  Դեգրադացված անտառների վերականգնում, անտառա-
պատում և անտառահատումների ծավալների կրճատում, 
հողերում ածխածնի պարունակության պահպանում և  աճի 
ապահովում:  

           Հայաստանի Հանրապետությունը մտադիր է մշակել և 
իրականացնել Կլիմայի փոփոխության մեղմացման ազգային 
գործողությունների  ծրագիր (Nationally Appropriate Mitigation Actions-
NAMA) և տեխնոլոգիաների փոխանցման կարիքների գնահա-
տումը այդ համատեքստում համարվում է կարևոր քայլ առաջ: Այդ 
նպատակով երկիրը դիմելու է ԳԷՀ-ի հնարավորություն ընձեռող 
գործողությունների աջակցությանը: 
 
         Հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարանի հետաքրքրվա-
ծությունը` իրականացնել էներգաարդյունավետության գործողութ-
յուններ լուսավորման ոլորտում, ինչպես նաև քաղաքապետարանի   
պատրաստակամությունը  համաֆինանսավորելու  այդ նախագիծը, 
որով կստեղծվեն  նաև հնարավորություններ  պետական ու 
մասնավոր համագործակցության կառուցման համար,  Հայաստանը 
նախատեսում է դիմել աջակցության`  լուսավորման ոլորտում  
էներգարդյունավետության բարձրացման խթանման ծրագրի 
իրականացման նպատակով:  
Հողի կառավարման ընթացիկ աշխատանքներից կլիմայի 
փոփոխության ազդեցության  համատեքստում  հատկապես  կարևոր 
նշանակություն պետք է տրվի հողի ածխածնի պահպանության 
բարելավմանը: Ածխածնի պահպանությունը հողում կարող է 
մշակվել որպես հողի կայուն կառավարման ցուցանիշ և ուժի մեջ 
մցնել հողի կայուն կառավարումը համապատասխան կարգավորող 
և տնտեսական գործիքների մշակման, ինչպես նաև մոնիտորինգի և 
զեկուցման համակարգի միջոցով: 
Կարևոր է նշել, որ Հայաստանը, լինելով դեպի ծով ելք 
չունեցող երկիր` խոցելի լեռնային էկոհամակարգերով, հատկա-
պես խոցելի է կլիմայի փոփոխության հետ կապված: Այդ իսկ 
պատճառով  Կլիմայի փոփոխության ադապտացման ազգային  
ծրագրի (National Adaptation Programme -NAP) մշակումը և 
իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության համար 
առաջնայնություն է:  Նշված ռազմավարությունն իրականացնելու   
անհրաժեշտ նախադրյալները և պայմանները կլիմայական ռիսկերի  
գնահատման համար  նախատեսված կարողությունների 
զարգացումն ու պատասխան միջոցների մշակումն է, ինչպես նաև 
քաղաքականության պլանավորման փաստաթղթերում կլիմայի 



փոփոխության հարմարվողականության հիմնական ուղղվածության 
պաշտպանությունը,  քաղաքացիական հասարակության, մասնավոր 
սեկտորի, տեղական համայնքների և գիտական հաստատութ-
յունների ներգրավումը և կառուցողական համագործակցության 
համար բարենպաստ միջավայրի զարգացումը,  կլիմայի փոփոխութ-
յան համահունչ տեխնոլոգիաների  մշակումը, տեղակա-
յումը,փոխանցումը և կիրառումը: 
 
      Երրորդ ազգային հաղորդակցման մշակումը նախաձեռնվում է ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության կողմից 2011թ-ին: Ծրագրի 
շրջանակներում երկրի` կլիմայի փոփոխության հարմարվողակա-
նության  կարիքների նույնականացման կարողություն-
ները կհասցեագրվեն մասամբ, սակայն կարևոր է նշել, որ կան 
որոշակի առաջնային ոլորտներ, որտեղ հարմարվողական 
ծրագրային գաղափարներ են ձևավորվում: Օրինակ`    կլիմայի 
փոփոխության և տեղումների կանխատեսված նվազեցման 
հետևանքով երկրում չորային պայմանների խնդրի լուծում , 
ջրի խնայողության տեխնոլոգիաների խթանում , ՀՀ գյուղա-
տնտեսության նախարարության կողմից ճանաչված պարենային 
ոլորտի անվտանգության և ճկունութան ապահովում: Առկա է անգամ 
համապատասխան ծրագրային առաջարկ` հաստատված   
Հայաստանում ԳԷՀ-ի գործառնական և քաղաքական 
պատասխանատու անձի կողմից  Հատուկ Կլիմայի Փոփոխության 
Հիմնադրամին (SCCF) ներկայացնելու նպատակով:                 
Անտառային ոլորտի խնդիրները  բարդ են,  սակայն այն սխեմաները, 
որոնք  մշակվելու և կիրառվելու են REDD-plus-ի (Անտառահա-
տումների և անտառային դեգրադացիայի հետևանքով 
արտանետումների նվազեցում) միջոցով ,  կարող են 
ապահովել որոշակի մեղմացում   անտառների անկայուն 
կառավարման ներկայիս  աշխատանքներում: Կլիմայի 
փոփոխության ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ազգային 
համակարգողը անտառի կառավարման  լիազորություններ   ունեցող 
մարմինների հետ խորհրդակցելով   պետք է մշակի ծրագրային  
առաջարկ REDD plus-ի ֆինանսավորմանը ներկայացնելու համար: 
 

ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա 
Կոնվենցիա, միջազգային պարտավորություններ, 

ռազմավարություն և նպատակներ ազգային 
մակարդակում 

 
 

       ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայով 
սահմանված պարտավորությունների ու երկրի կարիքներից 
ելնելով մշակվել և 2002թ. ՀՀ կառավարության կողմից 
հաստատվել է <<Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի 
Գործողությունների ազգային ծրագիր>>, որի արդյունքում 



հնարավոր է եղել սահմանել անապատացման գործընթացների 
կանխարգելման, մեղման հիմնական ռազմավարական 
ուղղությունները:  

 
Հայաստանում ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի մասին 
կոնվենցիայի նպատակների ներքո մշակվել են մի շարք ծրագրեր և 
իրավական ակտերի  նախագծեր: Հայաստանում հողերի 
կառավարման ապակենտրոնացման գործընթացում կան որոշակի 
զարգացումներ: Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը, 
որոնք գտնվում  էին վարչական շրջաններում, անցել են  
համայնքներին` անվճար սեփականության իրավունքով: Այս քայլը 
խրախուսում է հողերի կառավարման ապակենտրոնացման 
գործընթացը և հստակեցված պարտականությունները տարբեր 
կառավարման մարմինների միջև: Միաժամանակ  այս 
գործընթացը նպաստում է տնտեսության մեջ վարկավորմանը  և 
ներդրումային ծրագրերին:  Հողերի անկայուն կառավարումը և 
անապատացման միտումները համարվում են երկրների կայուն 
զարգացման համար առաջնային ռիսկեր:  
 
Կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 8-րդ նստաշրջանում 

ընդունվեց ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի  10-ամյա 
ռազմավարությունը  /2008-2018  թթ/, որով նախատեսված են 4 
ռազմավարական և 5 գործառնական նպատակներ: Առաջնորդվելով 
Հայաստանի Հանրապետությանում անապատացման դեմ պայքարի 
գործողությունների ազգային ծրագրով և ՄԱԿ-ի անապատացման 
դեմ պայքարի 10-ամյա ռազմավարությամբ  /2008-2018  թթ/ 
ամրագրված նպատակներով, Հայաստանի Հանրապետությունում 
հողերի դեգրադացիայի կանխարգելման  / նվազեցման  
գործողությունները կարող են ծրագրավորվել ըստ հետևյալ 
ուղղությունների` 

− Բարելավել վարելահողերի և արոտավայրերի անկայուն 
օգտագործման պատճառով առաջացած հողերի 
դեգրադացիայի հետևանքով վնաս կրող բնակչության 
կյանքի պայմանները:  

− Ստեղծել համապատասխան նորմատիվային դաշտ և 
ներկայացնել լավագույն պրակտիկայի օրինակներ 
ընդերքօգտագործման բացասական հետևանքների` հողի 
դեգրադացիայի ազդեցության մեղմացման նպատակով; 

− Բարելավել հողերի կայուն կառավարման աշխատանքները 
ածխածնի պահպանման և բարձրացման ապահովման 
նպատակով: 

− Ապահովել հողի օգտագործումն ըստ իր նշանակության: 
− Զարգացնել ազգային կարողությունները ՄԱԿ-ի 

անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի արդյունավետ 
իրականացման նպատակով: Այդ թվում` Կոնվենցիայի 
իրականացման  նպատակով  կենտրոնացնել  ռեսուրսները 



միջազգային և ազգային հաստատությունների միջև 
արդյունավետ համագործակցության ապահովման  միջոցով: 

− Պատրաստել Կոնվենցիայի ազգային զեկույցը` համաձայն 
Կոնվենցիայի քարտուղարության կողմից տրամադրած 
ուղեցույցի: 
 
Ազգային շահագրգիռ կողմերը բարձր են գնահատում 
դրական փոփոխությունները հողերի կայուն կառավարման 
աշխատանքներում`  ի շնորհիվ  ԳԷՀ-ի ֆինանսական 
աջակցության տրամադրման,  ինչը թույլ կտա 
հողօգտագործման պրակտիկայում բացասական 
միտումների պատճառով առաջացած մարտահրավերների 
հասցեագրում` երկրի կայուն զարգացման նպատակով: 
 

Միջազգային ջրեր 
 
Միջազգային (անդրսահմանային) ջրերի համատեղ 
կառավարման ասպարեզում Հայաստանի Հանրպետության 
դերակատարումը կարևոր է որպես ջրային ռեսուրսների 
կառավարման բնագավառում բարեփոխումների առաջին 
փուլը (օրենսդրական և կառուցվածքային) իրականացրած և 2-
րդ փուլը (ջրային ռեսուրսների կառավարման 
իրավասությունների ապակենտրոնացում) թևակոխող երկիր: 
Չնայած Հայաստանը չի ստորագրել անդրսահմանային 
ջրհոսքների և միջազգային լճերի պահպանության և 
օգտագործման ՄԱԿ - ի կոնվենցիան, սակայն, ունենալով 
բարձր լեռնային դիրք, լայնորեն  ներգրավված է միջազգային 
համագործակցության և տարածաշրջանային ծրագրերի մեջ: 
Այդ իսկ պատճառով   տարածաշրջանի երկրները խիստ 
շահագրգռված են միջազգային ջրերի հետ կապված 
ծրագրերում Հայաստանի Հանրապետության ընդգրկվա-
ծության պարագայում: 
Անդրսահմանային ջրհոսքերը պետք է կառավարվեն հիմք 
ընդունելով ջրային էկոհամակարգերը և դրանց պահպանման 
ծառայությունների սկզբունքները, և համապատասխանաբար 
պետք է ընտրվեն ծրագրերի նպատակները: Այդ համատեքս-
տում անհրաժեշտ է շարունակել անդրսահմանային ջրհոս-
քերի մասին երկխոսությունը հարևան երկրների միջև ԳԷՀ-5 
ՄՋ ՌՆ 3-ի  / GEF5 IW SO 3 տակ համաձայնեցված քաղա-
քականության ներքո: 
 
Ուսումնասիրությունները պետք է իրականացվեն հաշվի 
առնելով նաև Ռիո կոնվենցիաների դրույթները, ինչպես նաև 
կոնվենցիաների ներքո նոր առաջընթացները, որոնք 
խրախուսում են էկոհամակարգի մոտեցման կիրառումը և 
կարողությունների զարգացման կարիքները` ռիսկերի 
մեղմացման նպատակով:  



Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին 
Ստոկհոլմի կոնվենցիա 

 
Կոնվենցիա, միջազգային պարտավորություններ, 

ռազմավարություն և նպատակներ ազգային 
մակարդակում 

 
       Հայաստանի Հանրապետությունը 2003թ. հոկտեմբերի 22-ին 
վավերացրել է «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» 
Ստոկհոլմի կոնվենցիան և ձեռնամուխ է եղել կոնվենցիայով երկրի 
ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը: 

Թափոնների կառավարման ոլորտը կարգավորելու նպատակով  
ընդունվել է “Թափոնների մասին” ՀՀ օրենքը /2004/, որը 
սահմանում է երկրի պետական քաղաքականությունը թափոնների 
գործածության բնագավառում` նպատակ ունենալով 
կանխարգելելու դրանց վնասակար ազդեցությունը շրջակա 
միջավայրի ու մարդու առողջության վրա:  Օրենքի կիրարկումն 
ապահովելու նպատակով մշակվել և ընդունվել են մի շարք 
ենթաօրենսդրական ակտեր: 

Ստոկհոլմի կոնվենցիայի հիմնադրույթների կատարման 
նպատակով ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգազման 
կազմակերպության /UNIDO/ հետ համատեղ և Գլոբալ 
Էկոլոգիական հիմնադրամի /GEF/ ֆինանսական աջակցությամբ 
իրականացվել է  “Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին” 
Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների 
ազգային ծրագիրը:  

«Գործողությունների ազգային ծրագրի» մշակման արդյունքում 
ամրագրվել են մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա 
կայուն օրգանական աղտոտիչների /ԿՕԱ/ ազդեցության 
հայտնաբերմանն ու կանխարգելմանն ուղղված հետևյալ գերակա 
գործողությունները. 

• ԿՕԱ-ներին առնչվող հարցերի կարգավորման նպատակով 
օրենսդրական հենքի կատարելագործումը, 

• ինստիտուցիոնալ կարողությունների ստեղծումը և շահագրգիռ 
նախարարությունների և գործակալությունների  միջև 
համագործակցության ուժեղացումը ԿՕԱ-ների հիմնական 
աղբյուրների հայտնաբերման, դրանց սահմանափակման և 
դրանցից առավել վտանգավորների ոչնչացման, ԿՕԱ-ներով 
շրջակա միջավայրի աղտոտվածության ուսումնասիրման և 
մարդու առողջության վրա դրանց ազդեցության 
կանխարգելմանն ուղղված համատեղ միջոցառումների 
ձեռնարկման նպատակով, 

• ԿՕԱ-ների և ԿՕԱ պարունակող թափոնների հիմնական 
աղբյուրների մանրակրկիտ գույքագրում, 



• արդյունաբերությունում և այլ սեկտորներում դիօքսինների և 
ֆուրանների հիմնական աղբյուրների գույքագրում 

• արդյունաբերության և էներգետիկ բնագավառներում ՊՔԲ 
պարունակող յուղերի և ՊՔԲ պարունակող սարքավորումների 
գույքագրում 

• ԿՕԱ-ների հետազոտության սկրինինգային մեթոդի մշակումը 
տեղային աղտոտվածության նախնական գնահատման 
նպատակով, ԿՕԱ-ներով աղտոտված տեղամասերի 
մոնիտորինգի ապահովումը,  

• շրջակա միջավայրի վիճակի հետազոտման և հսկողության 
նպատակով ԿՕԱ-ների կենտրոնական անալիտիկ 
լաբորատորիայի ստեղծումը, 

• հանրապետության արդյունաբերական և էներգետիկ 
օբյեկտներում շահագործման մեջ գտնվող ՊՔԲ պարունակող 
յուղերի և սարքավորումների փոխարինումը ՊՔԲ 
չպարունակող յուղերով ու սարքավորումներով 

• ՊՔԲ պարունակող յուղերի և սարքավորումների, ինչպես նաև  
ժամկետանց պեստիցիդների առկա պաշարների էկոլոգիապես 
հիմնավորված եղանակներով ոչնչացումը,  

• անվտանգ տեխնոլոգիաների ներդրումը, որոնք բացառում են 
ԿՕԱ-ների առաջացումն ու արտանետումը շրջակա 
միջավայրեր, 

• մարդու առողջության վրա ԿՕԱ-ների ազդեցությունն 
ուսումնասիրելու և ռիսկի աստիճանը գնահատելու 
նպատակով համաճարակաբանական և վիճակագրական 
հետազոտությունների կազմակերպումը, 

• ԿՕԱ-ների հիմնախնդրի վերաբերյալ տեղեկատվական և 
լուսավորչական լայնածավալ գործունեության իրականացում` 
մարդու առողջության վրա ԿՕԱ-ների վնասակար 
ներգործության կանխարգելման,  ինչպես նաև մարդու 
առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց 
ներգործության հետևանքների վերաբերյալ տեղեկատվական  
համակարգի մշակումն ու իրականացումը,  

• ԿՕԱ-ների կառավարման հարցերի շուրջ միջազգային 
համագործակցության ընդլայնում և ամրապնդում, գիտական, 
տեխնիկական հետազոտությունների, մոնիտորինգի, ВАТ 
(առկա լավագույն մեթոդներ) և ВЕР (բնապահպանական 
գործունեության լավագույն փորձի) գործընթացի արդյունքում 
ստացված տեղեկատվական տվյալների փոխանակում: 

 

 

 



Կոնվենցիաներ + 
 

Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին  
Ստոկհոլմի կոնվենցիա 

Իրականացման ազգային ծրագրի թարմացում 

 
     Ստոկհոլմի կոնվենցիայի շրջանակներում կարգավորման 
ենթակա ցանկի մեջ ինը նոր քիմիական նյութերի ներառելու հետ 
կապված   Հայաստանի Հանրապետությունը կոնվենցիայի 
պահանջների իրականացման նպատակով ձևավորում է նոր 
տեխնիկական և ֆինանսական աջակցության անհրաժեշտության 
վերաբերյալ իր կարիքները   

- Ազգային մակարդակով նոր պարտավորությունների և 

հնարավոր հետևանաքների նկարագրում, օրինակ` 

բացառությունը գրանցելու անհրաժեշտություն 

- Առկա իրավական և կարգավորող կառուցվածքների ակնարկ, 
ինչպես նաև Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման և նոր 
ԿՕԱ-ների և աղտոտված տարածքների էկոլոգիապես 
հիմնավորված եղանակով կարգավորման ազգային 
մակարդակով ինստիտուցիոնալ վերափոխումներ 

- Նոր ԿՕԱ-ների և աղտոտված տարածքների էկոլոգիապես 
հիմնավորված կառավարման համար տեխնիկական ներուժի 
նույնականացում, ներառյալ` միջազգային մակարդակով 
նույնականացված, ազգային մակարդակով գործընթացում և 
մթերքներում կիրառվող այլընտրանքային տեսակները 

- ազգային մակարդակով բացահայտել նոր ԿՕԱ-ների  
արտադրության, կիրառման հնարավոր եղանակները, 
թափոնների պաշարները, ինչպես նաև դրանց հեռացման և 
վերամշակման մեթոդները 

- Կապված Ստոկհոլմի կոնվենցիայի շրջանակներում նոր 
պարտավորությունների հետ` գնահատել նոր ԿՕԱ-ների 
առկայության հնարավոր հիմնախնդիրները և դրանց հետ 
կապված հետևանքները  

- կառավարման տարբերակների ձևավորում, այդ թվում` 
տեխնիկական և ֆինանսական օգնության միջոցով, նոր ԿՕԱ-
ների էկոլոգիապես հիմնավորված կառավարման և դրանց 
հետագա սահմանափակման ու վերացման համար: 

 

 

 

 



Դիօքսիններ/ֆուրաններ 
Աղբավայրերում թափոնների բաց ցածրաստիճան այրման 

դեպքում դիօքսինների և ֆուրանների արտանետումները վտանգ են 
ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության համար, 
քանի որ պարբերաբար առաջացող ինքնաբերաբար այրումն ու 
մալմլումը հանգեցնում են դիօքսինների և ֆուրանների ոչ 
կանխամտածված առաջացմանը: 

Դիօքսինների և ֆուրանների ոչ կանխամտածված առաջացման 
աղբյուրների (կենցաղային թափոնների չհսկվող այրում, անտառային 
հրդեհներ, կենսազանգվածի այրում դաշտերում) հետ մեկտեղ 
գոյություն ունեն նաև այդ նյութերի արդյունաբերական 
արտանետումների աղբյուրներ (քիմիական, մետաղագործական 
արդյունաբերություն, հանքային հումքի, սպառողական ապրանքների 
արտադրություն): 

Առաջարկվող ծրագրի նպատակն է Հայաստանի 
Հանրապետությունում դիօքսինների և ֆուրանների արտանետում-
ների աղբյուրների բացահայտումը, արտանետումների քանակական 
գնահատումը, ըստ առաջնայնության դասակարգումը` նշված 
նյութերի արտանետումների կանխարգելման նպատակով: 

 

Օզոնային շերտի  քայքայումը  կանխող գործողություններ 
 

Հայաստանը լեռնային երկիր է, և նրա տարածքի զգալի մասը 
գտնվում է բնական բարձր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
պայմաններում։ Այս առումով օզոնային շերտի փոփոխություններն 
առանձնահատուկ նշանակություն ունեն Հայաստանի բնակչության, 
բուսական և կենդանական աշխարհի համար։ 

Հայաստանում 1993 թվականից առ այսօր կատարվում են 
մթնոլորտում օզոնի ընդհանուր պարունակության և  արեգակի 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կանոնավոր չափումներ: 
Ստացված տվյալները օգտագործվում են առողջապահության 
ոլորտում, ինչպես նաև նեղ մասնագիտական ուսումնա-
սիրությունների համար (կլիմայագիտություն, կենսաբանություն, 
գյուղատնտեսության և այլն): 1999թ. ապրիլի 2-ին Հայաստանի 
Հանրապետությունը վավերացրել է “Օզոնային շերտի 
պահպանության մասին” Վիեննայի Կոնվենցիան և “Օզոնային շերտը 
քայքայող նյութերի մասին” Մոնրեալի արձանագրությունը։  
Որպես զարգացող երկիր` Հայաստանի Հանրապետությունը  
ընդգրկված է Մոնրեալի արձանագրության Հոդված 5-ով 
նախատեսված գործընթացներում:  
ԳէՀ-ից  օզոնային շերտը քայքայող նյութերից հրաժարվելու համար  
ֆինանսավորվում են  անցումային տնտեսությամբ (2-րդ Հոդվածի) 
երկրները: Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն իսկ  օգտվել է 
այդ հնարավորությունից: Ներկայումս օզոնային շերտը քայքայող 
նյութերից հրաժարվելու գործընթացներում Հայաստանի 



Հանրապետությունը իրականացնում է ծրագրեր  Մոնրեալի 
արձանագրության բազմակողմանի հիմնադրամից: <<Ազգային 
պորտֆելիոյի կազմման վարժության>> փաստաթղթում սա 
արձանագրվում է ոչ որպես ԳԷՀ –ի միջոցներից դրամաշնորհային 
ֆինանսավորման հիմք, այլ որպես բնապահպանական 
քաղաքականության մաս:  
 
 

Բազմաոլորտային և խաչվող  (cross-cutting) 
կիզակետեր, այդ թվում` 

1. Կարողությունների զարգացում (RIO կոնվենցիաների 
շրջանակում) 
 

          ԳԷՀ-ի հովանոցի տակ  գտնվող ՄԱԿ-ի Կենսաբազմա-
զանության վերաբերյալ, Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի 
շրջանակային, Անապատացման դեմ պայքարի և Կայուն 
օրգանական աղտոտիչների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիաները 
սկզբունքային դրույթներ  են պարունակում էկոլոգիական կրթության 
և էկոիրազեկման  վերաբերյալ: Կոնվենցիաները իրենցում 
պարունակում են թե° կոնկրետ գործողությունների իրականացման 
հիմքեր, թե° չափորոշիչային ու ստանդարտային դրույթներ և թե° 
մասնագիտական ներուժի զարգացման ու հանրային իրազեկման  
մոտեցումներ: Կարողությունների զարգացմանն ուղղված 
գործողությունները  հանրապետությունում նպատակաուղղվում են 
ԳԷՀ-ի  և ՌԻՈ կոնվենցիաների հետևյալ հոդվածների հովանոցի տակ 
գտնվող դրույթներին (ՄԱԿ-ի  կենսաբազմազանության մասին 
կոնվենցիա/ UNCBD- հոդվածներ 12,13 ; Կլիմայի փոփոխության մասին 
ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա  / UNFCCC- հոդված 6 ; ՄԱԿ-ի 
անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա / UNCCD-հոդված 9 ; 
«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիա-  
հոդված 10), ինչպես   նաև <<Ազգաբնակչության էկոլոգիական 
կրթության և դաստիարակության մասին>> ՀՀ օրենքի,  ՀՀ 
կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի նիստի N.47 
արձանագրային որոշմամբ հաստատված<<Բնապահպանական 
կրթության, դաստիարակության և իրազեկման ամբողջական ու 
միասնական ազգային համակարգի ստեղծման հայեցակարգի>>,   ՀՀ  
կառավարության 25 նոյեմբերի 2010 թվականի N. 1551 – Ն 
որոշմամբ հաստատված  <<Բնապահպանական կրթության, 
դաստիարակության և իրազեկման ամբողջական ու միասնական 
ազգային համակարգի ստեղծման հայեցակարգից բխող`  2011-2015 
թվականների միջոցառումների ծրագրի>>  և նմանատիպ  այլ  
փաստաթղթերի դրույթների իրականացմանը: Արդյունքում` որպես 
կարիք ձևավորվում է   բացերը վերհանելու, Էկոլոգիական 
կրթության, մասնագիտական ներուժի զարգացման, հանրության 
իրազեկման  համար նպաստավոր կարգավորիչ դաշտ ձևավորելու 
ուղղությամբ գործողությունների իրականացումը:   Ծրագրային 
քայլերը կարող են ունենալ հետևյալ հաջորդայնությունը. 



- Բացահայտել ՌԻՈ կոնվենցիաների  և ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի 
<<Կրթություն հանուն կայուն զարգացման>> 
ռազմավարական սկզբունքներին և դրույթներին 
համապատասխան  ՀՀ ազգային կրթական համակարգում 
բնապահպանական կրթության խնդիրներն ու 
առաջնահերթությունները, կարևորել բնապահպանական 
կրթության դերն ու նշանակությունը:  

- Մշակել նյութեր, որոնք կնպաստեն  Ռիո կոնվենցիաների  
դրույթների և  դրանց նպատակների վերաբերյալ  իրազեկման 
բարձրացմանը, պատրաստել ուղեցույց մասնագիտական 
վերապատրաստման նպատակով  կրթության  ոլորտի,  
համայնքահեն  կազմակերպությունների, հասարակական 
կազմակերպությունների, տարբեր թիրախային խմբերի  
և հասարակական լայն շերտերի համար: 

- Հանրության տարբեր թիրախային խմբերի համար մշակել  
կոնվենցիաների վերաբերյալ  համապատասխան նյութեր: 
Մշակել և հրատարակել ուսումնական նյութեր , պատրաստել 
ուղեցույցներ  մանկավարժների, հասարակական կազմա-
կերպությունների և հասարակության լայն շերտերը 
ներկայացնող  այլ թիրախային խմբերի համար: 

- Բնապահպանական կրթության ոլորտում կատարել կառուցվա
ծքային բարեփոխումներ  և սահմանել  գործառույթային նոր  
դերակատարումներ` ապահովելով ծախսերի արդյունավե-
տություն 

- Կյանքի կոչել կոնվենցիաներից ընտրված դրույթներ ու 
մոտեցումներ, որոնք պահանջում են բնապահպանական 
 կրթություն, բնապահպանական իրազեկում, մասնագիտական 
և կառուցվածքային / ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
զարգացում, հասարակության մասնակցություն, 
 ապահովել այս ամենը  ծրագրային գործողություններով: 

- Վերանայել, փոփոխել ազգային մակարդակով պատրաստ-
ված և հաստատված փաստաթղթերի փաթեթը, ինչպես 
նաև վերլուծել դրանց համապատասխանությունը կոնվենցիաների 
դրույթների հետ,նախագծել  ծրագրի գործունեությունների 
շրջանակը: 

- Փոխանցել որակներ  և զարգացնել  կարողություններ: 
 
2. Անտառային ոլորտ 
 
Անտառային ոլորտը կարևորված  լինելով ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների 
կողմից, պահանջում է բազմաոլորտային մոտեցում:  Այդ իսկ 
պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունը կարևոր ու 
նպատակահարմար է համարում իրականացնել 
անտառապատման ցուցադրական ծրագիր, որում լիակատար 
հաշվի կառնվեն բոլոր կոնվենցիաների պահանջներն  ու  դրույթ-
ները:  Որպես ծրագրային առաջարկի հիմք նպատակահարմար է 
վերցնել`  



− <<Օպտիմալ անտառապատվածության>>  գաղափարը ու 
դրա ձևավորման մոտեցումը (Կլիմայի փոփոխության 
մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի առաջին 
ազգային հաղորդագրությունից), 

− էկոհամակարգային մոտեցումը իր 12 չափորոշիչներով 
(Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայից) ; 

− Նագոյայի արձանագրության նպատակների հիման վրա 
ձևավորված մոտեցումները  (Կենսաբազմազանության 
մասին կոնվենցիայից),  

− Հողերի դեգրադացիայի կանխմանը նպատակաուղղված  
անտառապատման աշխատանքները (Անապատացման դեմ 
պայքարի կոնվենցիայից):  

Նշված բազմանպատակ ծրագիրը նպատակահարմար է 
իրականացնել համայնքային կամ միջհամայնքային, համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող հողերի վրա` կիրառելով 
<<տեղական համայնքների ներգրավման>>  գաղափարախոսությունը: 
Նպատակահարմար է ուսումնասիրել ու քննարկել հնարավորությ-
ունը, թե ինչպես   իրականացնել  անտառապատման ծրագիրը   
Կիոտոյի արձանագրության Մաքուր զարգացման մեխանիզմով:  
 

3. Փոքր դրամաշնորհների ծրագիր    

Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների 
ծրագիրը (ՓԴԾ) փոքրածավալ դրամաշնորհների ձևով ուղղված է 
համայնքային և ոչ կառավարական կազմակերպություններին` 
իրականացնելու ծրագրեր ԳԷՀ ռազմավարական 
առաջնայնություններին համահունչ: ՓԴԾ համապարփակ 
աջակցությունը ուղղված է կարևորագույն գլոբալ բնապահպանական 
խնդրների լուծմանը ԳԷՀ հետևյալ ոլորտներում. 
կենսաբազմազանության պահպանում, կլիմայի փոփոխություն, 
հողերի դեգրադացիա, միջազգային ջրերի դեգրադացիա, և 
վտանգավոր քիմիկատների օգտագործում ու հեռացում: ՓԴԾ 
տրամադրում է լրացուցիչ միջոցներ զարգացման նոր մոդելների 
խրախուսման, գիտելիքների հոսքի բարելավման և 
քաղաքականության մասին իրազեկման համար: ՓԴԾ սահմանել է 
1:1 համաֆինանսավորման մեխանիզմ (50% դրմական և 50% 
բնաիրեղեն ներդրում): 
ՓԴԾ հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ համայնքի և շահագրգիռ 
կողմերի սեփականությունը հանդիսացող նախաձեռնությունները, 
որոնց արդյունքում ստեղծվում են օգուտներ ինչպես տեղական, 
այնպես էլ գլոբալ մակարդակում, հանդիսանում են 
ամենաարդյունավետ միջոցը` անդրադառնալու գլոբալ 
բնապահպանական մարտահրավերներին: Նման մոդելը 
շարունակում է արդյունավետ գործել: ՓԴԾ թիրախային 
համայնքները սովորաբար ամենաաղքատն են  և ամենախոցելին, և 
որպես կանոն ունեն մարդկային ռեսուրսների և ինստիտուցիոնալ 
հզորությունների ցածր մակարդակ, որպեսզի պատշաճ կերպով 



արդրադառնան գլոբալ բնապահպանական խնդիրներին: 
Համայնքային և քաղաքացիական հասարակության 
նախաձեռություններին հատկացվող աջակցությունը հանդիսանում է 
արդյունավետ և անհրաժեշտ բաղադրիչ` գլոբալ բնապահպանական 
խնդրներին համակողմանի անդրադառնալու համար, և ՓԴԾ ունի 
կարևոր դերակատարում այս աջակցությունը  ճիշտ կազմակերպելու 
գործում: ՓԴԾ հանգում է այն սկզբունքի, որ փորքածավալ 
գումարների միջոցով տեղական համայնքները կարող են 
իրականացնել ծախսերի արդյունավետ գործողություններ, որոնք 
զգալիորեն կփոխեն իրենց ապրելակերպի սոցիալտնտեսական 
իրավիճակը` միևնույն ժամանակ բերելով գլոբալ բնապահպանական 
օգուտներ: 
5րդ Գործառնական փուլում (ԳՓ) կշարունակի աշխատել նույն 
ձևաչափով և գործառնական մոտեցմամբ: 5րդ ԳՓ-ում ՓԴԾ 
նպատակները և ակնկալվող արդյունքները ուղղակիորեն հիմնված 
են ԳԷՀ-5 ռազմավարական առաջնայնությունների վրա: Չնայած ՓԴԾ 
հետևողական է ԳԷՀ ռազմավարությանը յուրաքանչյուր թիրախային 
ոլորտի համար, ՓԴԾ հանդիսանում է ԳԷՀ ռազմավարական ծրագիր, 
որն հասցեագրում է բնապահպանական խնդիրներին` ինտեգրելով 
բոլոր թիրախային ոլորտները: 
Հայաստանը դարձել է ՓԴԾ մասնակից երկիր 2007թ.: Ծրագիրը 
պաշտոնապես մեկնարկել է 2008թ. նոյեմբերի 1-ին: 2009թ. 
ընթացքում ձևավորվել է Ազգային Ղեկավար Կոմիտեն, մշակվել և 
հաստատվել է Ազգային Ծրագրի Ռազմավարությունը: 
4րդ ԳՓ-ում Հայաստանին հատկացվել է 350,000 ԱՄՆ դոլար, որը 
տրամադրվել է 10 դրամաշնորհային ծրագրերի: Հատկացված 
350,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց ՓԴԾ հայաստանյան ծրագիրը ստացել է 
մոտավորապես 785,000 ԱՄՆ դոլար դրամական և 153,000 ԱՄՆ 
դոլար բնաիրեղեն ներդրում: 2009-2011թթ. ընթացքում ՓԴԾ ստացել 
է հատկացում ՄԱԶԾ հիմնական միջոցներից 50,000 ԱՄՆ դոլարի 
չափով յուրաքանչյուր տարվա համար: 
ԳՓ-4 ընթացքում ՓԴԾ հայաստանյան ծրագիրը գրանցել է էական և 
կոնկրետ նվաճումներ տեղի բնակչության ապրելակերպի 
բարելավման, համայնքի հզորացման և գլոբալ բնապահպանական 
օգուտներին հասցեագրելու հարցում: 
 
Նախապես դիմելով և այնուհետև աջակցելով ՓԴԾ իրականացմանը, 
Հայաստանը ապացուցել է, որ ՓԴԾ հանդիսանում է երկրի կողմից 
վարվող և երկրին պատկանող նախաձեռնություն, որն աջակցում է 
համայնքային և քաղաքացիական հասարակության 
բնապահպանական ծրագրերին: Ի լրումն ԳԷՀ հիմնական 
միջոցներից 800,000 ԱՄՆ դոլարի հատկացմանը, 5րդ ԳՓ համար 
ՓԴԾ-ին հատկացվել է նույնպես 400,000 ԱՄՆ դոլար ազգային 
Ռեսուրսների թափանցիկ բաշխման համակարգի (STAR) 
գումարներից: Նշված գումարը հատկացվելու է կլիմայի 
փոփոխության և հողերի դեգրադացիայի թիրախային ոլորտներից 
200,000 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր ոլորտի համար:Այն դեպքում, 



եթե STAR-ի միջոցների որոշ մասը չի  օգտագործվի այլ նախագծերի 
կողմից, ԳԷՀ-5-ի հետագա փուլում դա կհատկացվի ՓԴԾ – ին: 

 

ԳԷՀ-5  
<<Ռեսուրսների թափանցիկ բաշխման համակարգով>> 

(STAR) կիզակետային ոլորտների  
ֆինանսաական հատկացումները 

 
ԳԷՀ – 5- ում Հայաստանի Հանրապետությունն  ըստ կիզակետային 
ոլորտների կարող է ստանալ հետևյալ չափի դրամաշնորհային 
ֆինանսավորում 
1. Կենսաբազմազանություն 1.50 մլն ԱՄՆ դոլար 

Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի շրջանակնե-
րում ծրագրերը նպատակաուղղված են բարելավելու կենսա-
պայմանները գյուղական համայնքներում ագրոկենսաբազմա-
զանության պահպանության և օգտագործման միջոցով, ինպես 
նաև պահպանվող տարածքների ազգային էկոլոգիական ցանցի 
ստեղծմանը: 

2. Կլիմայի փոփոխություն 2.35 մլն ԱՄՆ դոլար 

Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ - ի շրջանակային կոնվեն-
ցիայի շրջանակներում ծրագրերի համար նախատեսված միջոց-
ները նպատակաուղղված են լուսավորման համակարգերում 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանը: Միաժամանակ, 
ստորև նշված 3 - րդ ծրագրային առաջարկը նպատակաուղղ-
ված է օրենսդրական և կառուցվածքային / ինստիտուցիոնալ  
կարողությունների բարելավմանը` հողերի և անտառների  կայ-
ուն կառավարման և ածխածի պաշարների ավելացման համար: 
 Այդ նպատակով նպատակահարմար է համախմբել STAR-ի 
հատկացումների տակ կլիմայի փոփոխության և հողերի դեգրա-
դացիայի կիզակետային տարածքներին  հատկացված միջոցնե-
րը`  նշված ծրագիրն REDD-plus –ի օգնությամբ իրականացնելու 
նպատակով: 

3. Հողերի դեգրադացիա 4.12 մլն ԱՄՆ դոլար 

ՄԱԿ – ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի շրջա-
նակներում նախատեսված ծրագրային աշխատանքները նպա-
տակաուղղված են կանխելու կլիմայի փոփոխության և մարդա-
ծին ազդեցության հետևանքով առաջացած հողերի  դեգրադա-
ցիան, ինչպես նաև  ագրո -տնտեսության և համայնքային ռե-
սուրսների կայուն օգտագործման խթանմանը:Այս գումարից 
արդեն իսկ 200.000 ԱՄՆ դոլար Կլիմայի փոփոխության և 
200.000 ԱՄՆ դոլար Հողերի դեգրադացիայի կիզակետերից 
հատկացվել է <<Փոքր դրամաշնորհների ծրագրին>>:  Ստորև 
ներկայացվող ծրագրերի համար Հայաստանի Հանրապետութ-
յունը STAR-ից  ունի վերաբաշխելու 7.57 մլն ԱՄՆ դոլար: 



Ռեսուրսների թափանցիկ բաշխման համակարգի (STAR)  
տակ ԳԷՀ-5-ի ֆինանսավորմանը ներկայացված ծրագրերի 

ցանկ 

N 
Առաջարկվող ծրագրերի 

անվանումներ 

 

 

Հատկացվ
ելիք 

գումար, 

մլն. USD 

Կոնվենցիաների 
հոդվածներ 

 

 

ԳԷՀ-ի 
իրականացման 
գրասենյակների 

ցանկ 

 ՄԱԿ-ի անապատացման
դեմ պայքարի կոնվենցիա
(UNCCD FA) 

   

1 Ընդերքի շահագործման 
բնագավառում հողերի 
կայուն կառավարման և 
պահպանության 
հիմնահարցեր 

0.9 UNCCD - հոդվածներ 
4,5,8    

Ենթակա է 
որոշակիացման 

2 Համայնքների գյուղա-
տնտեսական ռեսուրսների 
կառավարման և մրցունա-
կության ծրագիր 

1.5 UNCCD - հոդվածներ 
2, 4, 5  

ՀԲ/WB 

3 Հայաստանում բարելավել 
իրավական և կառուցված-
քային կարողությունները 
հողերի և անտառների 
կայուն կառավարման 
նպատակով և ընդլայնել 
ածխածնային պաշարները 

2.02 UNCCD; UNFCCC- 
Հոդվածներ 2, 4, 8, 18

ՄԱԶԾ/UNDP 

 Կլիմայի փոփոխության 
մասին ՄԱԿ-ի 
շրջանակային կոնվենցիա 
(UNFCCC FA) 

  

4 Լուսավորության համա-
կարգերի էներգաարդյու-
նավետության բարձրա-
ցումը  Հայաստանում 

1.65 UNFCCC- Article 4, 
point 1(c) 

ՄԱԶԾ/UNDP 

 ՄԱԿ-ի  կենսաբազմազա-
նության մասին կոնվենցիա  
(UNCBD FA) 

   

5 Հայաստանի գյուղական 
համայնքներում ագրոկեն-
սաբազմազանության 
պահպանության և 
օգտագործման միջոցով 
կենսապայմանների 
բարելավում 

1.0 UNCBD- Հոդված 15   ՄԱԶԾ/UNEP 

6 Պահպանվող տարածքների 
ազգային էկոլոգիական 
ցանցի ստեղծում 

0.5 UNCBD - Հոդված 8 Ենթակա է 
որոշակիացման 



 
Տարածաշրջանային ծրագրեր 

 
ԳԷՀ-ը ողջունում և խրախուսում է տարածաշրջանային համագոր-
ծակցությունը,  որը նպատակաուղղված է գլոբալ բնապահպանական 
խնդիրների լուծմանը ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների շրջանակներում: Այդ 
առումով կան ձևավորված համագործակցության  շրջանակներ,  
ինչպիսիք են` կենսաբազմազանության, ջրային ռեսուրսների և 
կլիմայի փոփոխության ոլորտները: 
2011-2016թթ.-ի համար   նախնական քննարկումներ են 
իրականացվել հարևան երկրների  մասնագետների, և ԳԷՀ գործա-
կալությունների մակարդակով:  
Ծրագրային գաղափարները վերաբերում են.  
ա/ Անդրսահմանային   ջրային ռեսուրսների պահպանության 
շրջանակներում տարածաշրջանային  համագործակցությանը, 
մասնավորապես կլիմայի փոփոխության ռիսկերի կառավարման  
նպատակով: 
բ/ Անդրսահմանային տարածքներում կենսաբազմազանության 
պահպանության նպատակով միասնական չափանիշներով 
էկոմիջանցքների ստեղծում: 
գ/  Ազգային մակարդակով տարածաշրջանային երկրների համար 
ջրավազանային կառավարման պլանների մշակում: 
դ/ Տարածաշրջանային կտրվածքով անդրսահմանային ջրային 
ռեսուրսների որակի համատեղ մոնիտորինգի իրականացում, ջրային 
ռեսուրսների աղտոտվածության կանխարգելման միջոցառումների 
մշակում և իրականացում:  
 
 
 
 
 
 
 

       Փոքր դրամաշնորհների ծրագիր  SGP  (բազմանպատակ) 

7 Փոքր դրամաշնորհների 
ծրագիր 

400.000 

(Այն 
միջոցները, 

որոնք 
նախատեսվ
ած են այլ 
ծրագրերի 

համար և չեն 
օգտագործվի

, 
կավելացվեն 

ՓԴԾ-ին 
հատկացված 
վերոնշյալ 
գումարին) 

UNFCCC, UNCBD, 
UNCCD 

ՄԱԿ-ի ծրագրային 
ծառայությունների 
գրասենյակ  / 
UNOPS 



ԳԷՀ — 5 —ի շրջանակներում ակնկալվող արդյունքների 
նկարագրություն 

 
Պլանավորված ծրագրերի իրականացման դեպքում Հայաստանի 
Հանրապետությունը որպես ԳԷՀ -5-ի արդյունք կարող է 
արձանագրել հետևյալները` 
- Կենսաբազմազանության  պարագայում հնարավորինս 

կկանխվեն  ընդերքի շահագործման ոլորտում կենսաբազմա-
զանությանը սպառնացող  վտանգները, կկարգավորվեն 
ընդերքօգտագործման  և կենսաբազմազանության պահպան-
ման հետ կապված հարաբերությունները, ագրոկենսաբազմա-
զանության խթանման միջոցով կբարելավվեն կենսապայման-
ները  գյուղական համայնքներում, կթուլանա ճնշումը 
պահպանվող տարածքների վրա: 

- Կլիմայի փոփոխության ուղղությամբ իրականացված 
ծրագրերի արդյունքները կարձանագրեն ջերմոցային գազերի 
կրճատում, էներգաարդյունավետության բարձրացում, 
համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման 
արդյունավետության բարձրացում: 

- Հողերի դեգրադացիայի կանխման նպատակով կներդրվի  
հողերի կառավարուման արդյունավետ մեխանիզմ: Ընդերքի 
օգտագործման բացասական հետևանքների նվազեցման, 
կլիմայի փոփոխությունների ադապտացման, բնական 
ռեսուրսների  համայնքային արդյունավետ կառավարման 
մեխանիզմների առկայությունը կձևավորի հողերի 
դեգրադացիայի կանխման, դեգրադացված հողերի 
վերականգնման ուղղությամբ արդյունավետ աշխատանքներ 
իրականացնելու նպաստավոր իրավիճակ: 

- Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կազատվի դեռևս 
խորհրդային տարիներից մնացած POPs- երից: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 1 
 

Ռիո կոնվենցիաների շրջանակներում կարողությունների 
հզորացմանն ու զեկուցմանն ուղղված ծրագրերի ցանկ 

N Առաջարկվող ծրագրերի 
անվանումներ 

 

Ծրագրիտե
սակ 

Հատկա
ցվելիք 
գումար

 USD 

Կոնվենցիաների
հոդվածներ 

 

ԳԷՀ-ի իրա-
կանացման 
գրասենյակ-
ների ցանկ 

1 Թափոնների բաց այրման 
և այլ աղբյուրներից 
առաջացող դիօքսինի / 
ֆուրանի արտանետում-
ների բնապահպանական 
կարգավորում 

Աջակցող 
գործողութ-
յուն / 
Enabling 
activity 

Մինչև 1 
մլն. 

Կայուն օրգա-
նական աղտո-
տիչների մասին 
Ստոկհոլմի 
կոնվենցիա 
հոդված 5 

UNIDO 

2 Ստոկհոլմի կոնվենցիայի 
իրականացման ազգային 
ծրագրի թարմացում ըստ 
նոր ԿՕԱ- ների 
պահանջների 

Աջակցող 
գործողութ-
յուններ / 
Enabling 
activities 

250,000 «Կայուն 
օրգանական 
աղտոտիչների 
մասին» 
Ստոկհոլմի 
կոնվենցիա

Ազգային 
գործակալու
թյուն 

3 ԿՕԱ –ների 
վնասազերծում և 
հեռացում 

 5 մլն. Կայուն օրգա-
նական աղտո-
տիչների մասին 

Ստոկհոլմի 
կոնվենցիա 
հոդված  

6 կետ d (ii) 

UNDP 

4 Էկոլոգիական կրթություն 
և  Rio կոնվենցիաների 
շուրջ իրազեկման 
բարձրացում 

Խաչվող 
(cross-
cutting) 

500,000 Հոդվածներ12,13 
/CBD / 
Հոդված 6 
/UNFC CC / 
Հոդված19 
/UNC CD / 
Հոդված 10 
Կայուն օրգա-
նական աղտո-
տիչների մասին 
Ստոկհոլմի 
կոնվենցիա  

UNDP 

5 
ՄԱԿ-ի Կլիմայի Փոփոխու-
թյան մասին շրջանակային 
կոնվենցիայի Երրորդ 
Ազգային Հաղորդակցման 
պատրաստում  

Աջակցող 
գործողութ-
յուններ  / 
Enabling 
activities 

500,000 UNFCCC 

Հոդված 4.1, 12 

Ազգային 
գործակալու
թյուն 

6 Կլիմայի փոփոխության 
տեխնոլոգիաների 
կարիքների գնահատում 
առաջնային 
տարածքներում 

Աջակցող 
գործողութ-
յուն / 
Enabling 
activity 

100,000 UNFCCC- 
Հոդված 4, կետ 5 

 UNEP 



 
 

Հավելված 2 

 

Գլոբալ  Էկոլոգիական հիմնադրամ (GEF) 

 

Բնապահպանական խնդիրների լուծման նպատակով Գլոբալ  
Էկոլոգիական հիմնադրամը (GEF) միավորում է 182 անդամ 

պետություներ,  համագործակցում միջազգային հաստատութ-
յունների, հասարակական կազմակերպությունների ու մասնավոր 

սեկտորի հետ:  

ԳԷՀ-ն անկախ ֆինանսական կազմակերպություն է, որը 

տրամադրում է դրամաշնորհներ զարգացող և անցումային 

տնտեսությամբ երկրներին` կենսաբազմազանության, կլիմայի 

փոփոխության, միջազգային ջրերի, հողերի դեգրադացիայի, 

օզոնային շերտի և կայուն օրգանական աղտոտիչների հետ կապված 

ծրագրեր իրականացնելու  համար: Այս ծրագրերը նպաստում են 

շրջակա միջավայրի բարելավմանը  գլոբալ առումով`  համակցելով 

տեղական, ազգային և շրջակա միջավայրի գլոբալ 
մարտահրավերները և խթանելով կայուն բարեկեցությանը: 

Հիմնադրվելով 1991 թ – ին` ԳԷՀ-ն այսօր  շրջակա միջավայրի 

բարելավմանն ուղղված ծրագրերի ամենամեծ գլոբալ հիմնադրամն է: 
Անցած տարիների ընթացքում  ԳԷՀ - ը հատկացրել է 9.5 մլրդ ԱՄՆ 

7 Կենսաբազմազանության 
կոնվենցիայի  կենսաբազ-
մազանության ռազմավա-
րության և կենսաանվտան-
գության ազգային գործո-
ղությունների ծրագրի և 
զեկույցի մշակում և  
ազգային ծրագրի վերանա-
յում` համապատասխանե-
ցում Կենսաբազմազա-
նության Կոնվենցիայի 10-
ամյա ռազմավարության 
հետ 

Աջակցող 
գործողութ-
յուններ  / 
Enabling 
activities 

500,000 UNCBD 

 Հոդված 26 

Ազգային 
գործակալու
թյուն 

8 Հայաստանում անապա-
տացման դեմ պայքարի
գործողությունների ազգա-
յին ծրագրի վերանայում` 
համապատասխանեցում 
ՄԱԿ-ի ”Անապատացման
դեմ      պայքարի” Կոնվեն-
ցիայի 10-ամյա ռազմավա-
րության հետ և ազգային
զեկույցի մշակում 

 

Աջակցող 
գործողութ-
յուններ  / 
Enabling 
activities 

 

150,000

 

UNCCD- 
Հոդված 26 

UNCCD- 
Հոդվածներ 4, 
5, 10, 9, 19 

Ազգային 
գործակա-
լություն 



$`ունենալով   ավելի քան $ 42 մլրդ համաֆինանսավորում, 

իրականացրել ավելի քան 2,700 ծրագիր` շուրջ 165 զարգացող և 

անցումային տնտեսությամբ երկրներում: Իր փոքր դրամաշնորհների 

ծրագրի (ՓԴԾ) միջոցով ԳԷՀ-ը նաև տրամադրել է ավելի քան 12.000 

փոքր դրամաշնորհներ ուղիղ մուտքով հասարակական և 

համայնքային կազմակերպություններին` ներդնելով  495 մլն դոլար: 

 ԳԷՀ-ի համագործակցության մեջ  ներգրավված են  10 

գործակալություններ` ՄԱԿ - ի Զարգացման ծրագիր, ՄԱԿ - ի 

Շրջակա միջավայրի ծրագիր, Համաշխարհային Բանկ, ՄԱԿ - ի 

պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, ՄԱԿ - ի 

արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն, Աֆրիկյան 

զարգացման բանկ, Ասիական զարգացման բանկ, Վերակառուցման և 

զարգացման Եվրոպական բանկ, Միջամերիկյան զարգացման բանկ և 

գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ: ԳԷՀ-ի 

Գիտական և տեխնիկական խորհրդատվական պանելը ԳԷՀ- ի 

քաղաքականության և ծրագրերի մասին տրամադրում է 

տեխնիկական և գիտական խորհրդատվություն:  

 

ԳԷՀ-ը նաև ծառայում է որպես ֆինանսական 
մեխանիզմ հետևյալ կոնվենցիաների համար` 

 
• Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիա (CBD) 

     • ՄԱԿ - ի կլիմայի փոփոխության մասին  
շրջանակային կոնվենցիա 
      (UNFCCC) 

• Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին  Ստոկհոլմի 
կոնվենցիա (POPs) 

•  ՄԱԿ - ի անապատացման դեմ պայքարի 
կոնվենցիա (UNCCD) 

• ԳԷՀ-ը, թեև պաշտոնապես կապված չէ «Օզոնային 
շերտը քայքայող նյութերի մասին»Մոնրեալի 
արձանագրությանը (ՄԱ), սակայն աջակցում է 
արձանագրության  իրականացմանը անցումային 
տնտեսություն ունեցող երկրներում: 

 
 
ԳԷՀ-ի գլխավոր գործադիր տնօրենը և նախագահը տիկին Մոնիկ 
Բարբուտն է 2006 թվականի օգոստոս ամսից սկսած: 
Հայաստանի Հանրապետություն –Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ 
համագործակցություն  անմիջականորեն իրականացվում է հետևյալ 
անձերի միջոցով` Հայաստանում ԳԷՀ-ի գործառնական և 
քաղաքական պատասխանատու 
անձը ՀՀ բնապահպանության նախարար  Արամ Հարությունյանն  է 
(min_ecology@mnp.am) 



Որպես  ԳԷՀ-ի խորհրդի այլընտրանքային անդամ  ԳԷՀ-ի խորհրդում  
Հայաստանը ներկայացնում է ՀՀ բնապահպանության 
նախարարության  «Բնապահպանական ծրագրի իրականացման 
գրասենյակ»  պետական հիմնարկի տնօրեն  Վիկտոր 
Մարտիրոսյանը (info@cep.am) 
<<Հայաստան, Բելոռուս, Ռուսաստան>> խմբի  հիմնական անդամի 
կարգավիճակը այս պահին վերապահված է ՌՖ ներկայացուցչին: 
ԳԷՀ-Հայաստան ամենօրյա նամակագրության,  աշխատանքային 
փաստաթղթերի պտրաստման   պատասխանատուն  ՀՀ բնապահ-
պանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրի 
իրականացման  գրասենյակ» պետական հիմնարկի տնօրենի 
խորհրդական  Ջեմմա Միրզոյանն է (jemmamirzoyan@gmail.com) 
 

 
 
 
 
 
 

Հավելված 3 
 

STAR  Ռեսուրսների թափանցիկ  բաշխման համակարգ 
 

• STAR –ը ռեսուրսների թափանցիկ բաշխման համակարգի 
անգլերեն անվանման  հապավումն է , որով  բնութագրվում է 
 ԳԷՀ – ի նորացված ռեսուրսների համալրման և բաշխման նոր 
մոտեցումները ԳԷՀ -5-ի շրջանակներում: 

• STAR-ի միջոցով ԳԷՀ-ի քարտուղարությունը, ինդիկատիվ 
 միջոցների կիրառմամբ, կատարում է ռեսուրսների բաշխում   
իրավասու երկրներին:  

• STAR-ը մշակվել է ԳԷՀ-ի քարտուղարության  շրջանակներում` 
  2009-2010 թթ.-ի ընթացքում` հիմք  ունենալով 
Ռեսուրսների  Շրջանակային Հատկացում (RAF)  համակարգը,  
որն օգտագործվել է ԳԷՀ-4-ի  համալրման ընթացքում: 

•  ԳԷՀ - 5 –ի ընթացքում, STAR-ն ընդգրկում է երեք 
առանցքային / կիզակետային ոլորտներ` կենսաբազմազանութ-
յուն (BD), կլիմայի փոփոխություն (CC) և հողերի դեգրադացիա 
 (LD): Այլ առանցքային / կիզակետային ոլորտներ ու ծրագրեր 
կարող են ընդգրկվել STAR-ի շրջանակներում  ԳԷՀ-ի հետագա 
համալրման ընթացքում: 

 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 4 
 

ԳԷՀ — Ղեկավարվող հավատարմագրային հիմնադրամներ 
 

ԳԷՀ-ը ղեկավարում է երեք հավատարմագրային հիմնադրամ (գլոբալ 
էկոլոգիական հիմնադրամի հավատարմագրային հիմնադրամ (GEF), 
թույլ զարգացած երկրների համար նախատեսված 
հավատարմագրային հիմնադրամ (LDCF) և հատուկ կլիմայի 
փոփոխության համար նախատեսված հավատարմագրային 
հիմնադրամ (SCCF)), ինչպես նաև ժամանակավոր հիմունքներով 
տրամադրում է հարմարվողականության հիմնադրամի համար 
քարտուղարության ծառայություններ:    
   

ԳԷՀ-ի հավատարմագրային հիմնադրամ 
 

  Հավատարմագրային հիմնադրամի համալրումն իրականացվում է 
յուրաքանչյուր չորս տարին մեկ դոնորների ներդրումների հիման 
վրա: Ֆինանսավորումը հասանելի է ԳԷՀ-ի կիզակետային 
տարածքների շրջանակներում առկա գործողությունների համար, 
վերջիններս սահմանված են համալրման քննարկումների 
ընթացքում: 5-րդ համալրման ընթացքում ԳԷՀ-ի հավատարմա-
գրային հիմնադրամը ստացել է 15,225 միլիարդ դոլար: ԳԷՀ-ի 
հավատարմագրային հիմնադրամն ունի  39 դոնոր` Արգենտինա, 
Ավստրալիա, Ավստրիա, Բանգլադեշ, Բելգիա, Բրազիլիա, Կանադա, 
Չինաստան, Փղոսկրի Ափ, Չեխիայի Հանրապետություն, Դանիա, 
Եգիպտոս, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հունաստան, 
Հնդկաստան, Ինդոնեզիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Ճապոնիա, Կորեայի 
Հանրապետություն, Լյուքսեմբուրգ, Մեքսիկա, Նիդերլանդներ, Նոր 
Զելանդիա, Նիգերիա, Նորվեգիա, Պակիստան, Պորտուգալիա, 
Սլովակիայի Հանրապետություն, Սլովենիա, Հարավային Աֆրիկա, 
Իսպանիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Թուրքիա, Միացյալ Թագավորութ-
յուն և Միացյալ Նահանգներ:  

 

Հատուկ կլիմայի փոփոխության համար նախատեսված 
հավատարմագրային հիմնադրամ (SCCF) 

 
SCCF հիմնադրամը հանդիսանում է կամավոր հավատարմագրային 
հիմնադրամ, որը ֆինանսավորում է կլիմայի փոփոխության հետ 
կապված գործողություններ, ծրագրեր և միջոցառումներ: Այն 
համարվում է լրացուցիչ ֆինանսավորում այն ծրագրերին և 

միջոցառումներին, որոնք  ֆինանսավորվում են ԳԷՀ-ի կլիմայի 
փոփոխության կիզակետային  տարածքի համար նախատեսված 
ռեսուրսներից և երկկողմ ու բազմակողմ ֆինանսավորումից: 

Հավատարմագրային հիմնադրամն ունի 13 դոնոր (Կանադա, Դանիա, 
Ֆինլանդիա, Գերմանիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Նիդեռլանդներ, 

Նորվեգիա, Պորտուգալիա, Իսպանիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա և Մեծ 
Բրիտանիա): Մինչ օրս, ԳԷՀ-ը ստացել է մոտ  120 մլն դոլար կամավոր 

աջակցություն SCCF հիմնադրամի համար:  



    Թույլ զարգացած երկրների համար նախատեսված 
հավատարմագրային հիմնադրամ (LDCF) 

 

Սա կամավոր հավատարմագրային հիմնադրամ է, որը ստեղծվել է 
ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի 
(UNFCCC) տակ`48 թույլ զարգացած երկրների (LDCs) հատուկ 
կարիքներին անդրադառնալու նպատակով: Այս թույլ զարգացած 
երկրները հատկապես խոցելի են անբարենպաստ կլիմայի 
փոփոխության ազդեցությունների նկատմամբ: Մինչ օրս 
հիմնադրամն ունի 19 դոնոր` Ավստրալիա, Ավստրիա, Կանադա, 
Դանիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իռլանդիա, Իտալիա, 
Ճապոնիա, Լյուքսեմբուրգ, Նիդեռլանդներ, Նոր Զելանդիա, 
Նորվեգիա, Պորտուգալիա, Իսպանիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա և 
Միացյալ Թագավորություն:  
   
ԳԷՀ-ը LDCF-ի համար արդեն հավաքագրել է մոտ 180 մլն դոլար 
կամավոր աջակցություն: Հետագա 4 տարիների ընթացքում նրա 
նպատակն է հասնել 500 մլն դոլարի: Այս գումարը գնահատվում է 
Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի կողմից որպես անհրաժեշտ 
ֆինանսավորում  Գործողության հարմարվողականության ազգային 
ծրագրերի (NAPA) իրականացման, ինչպես նաև քառամյա 
համալրման գործընթացն առաջ մղելու համար:  
   
   

Ադապտացիոն / հարմարվողականության հավատարմա-             
գրային հիմնադրամ 
  

Հարմարվողականության հիմնադրամը ֆինանսավորում է կոնկրետ 
հարմարվողականության ծրագրեր և նախագծեր զարգացող 
երկրներում, որոնք Կիոտոյի արձանագրության կողմ են 
համարվում: Այս հիմնադրամը ֆինանսավորվում է 
արտանետումների սերտիֆիկացված կրճատումների (CERs) դրամի 
վերածման և այլ ֆինանսավորման աղբյուրների միջոցով: 
Հավատարմագրային հիմնադրամի խորհուրդը ղեկավարում է 
Հավատարմագրային հիմնադրամը, որին ԳԷՀ-ը ժամանակավոր 
սկզբունքնեով տրամադրում է քարտուղարության ծառայություններ:  
   
Հարմարվողականության հիմնադրամը օգտվում է երկրների 
առատաձեռն նվիրատվություններից, ինչպես նաև սկզբնական 
փուլում որոշ վարկերից և այժմ հասնում է գործառնական փուլին` 
արտանետումների սերտիֆիկացված կրճատումների (CERs) դրամի 
վերածման գործընթացից հետո: 
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Minister of Nature Protection of RA, Mr. A. Harutyunyan’s  meeting with GEF CEO  and chairperson 

Mrs. Monique Barbut 
ՀՀ բնապահպանության նախարար Ա. Հարությունյանի հանդիպումը ԳԷՀ գործադիր տնօրեն 

Մ. Բարբուտի հետ 
 

 
GEF cooperation commission meeting 

ԳԷՀ-ի հետ համագործակցության հանձնաժողովի նիստ 



 
 

Minister of Nature Protection of RA, Mr. A. Harutyunyan’s  and  GEF CEO and 
chairperson Mrs. Monique Barbut’s Press conference 

ՀՀ բնապահպանության նախարար Ա. Հարությունյանի և ԳԷՀ գործադիր 
տնօրեն  Մ. Բարբուտի մամուլի ասուլիսը 

 
 

 
 

Mrs. Monique Barbut’s visit to “Small Grants Program” area 
Տիկին Մ. Բարբուտի այցը <<Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի>> տարածք 



 
 

“National Portfolio Formulation Exercise” working meeting in Tsakhkadzor 
Ազգային պորտֆելիոյի կազմման վարժության աշխատանքային հանդիպում 

Ծաղկաձորում 
 
 
 

 
 

Presentation of  “Small Grants Program” 
<<Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի>> ներկայացում 

 



 
 

Mr. D. Pivoriunas’ visit to “Small Grants Program” area 
Պարոն Դ. Պիվորիունասի այցը <<Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի>> տարածք 

 
 
 

 
 

“Small Grants Program” area, Paraqar 
<<Փոքր դրամաշնորհների ծրագիր>> , Փարաքար 
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