
           
 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

 
 

Հայաստանում «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» գործողության  

Ռեսուրսների Խնայողություն և   

Մաքուր Արտադրություն (ՌԱՄԱ) բաղադրիչի 

առաջընթացի վերաբերյալ  

 

 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

 

30 Ապրիլ 2021 

Գրանցում: 10:00 AMT 

Սկիզբ: 10:30 AMT  

Ավարտ: 14:00 AMT 
 

 

Ձևաչափ՝ հիբրիդ միջոցառում 

Անցկացման վայրը՝ Անի Գրանդ Հոթել Հյուրանոց, Երևան 

Zoom հարթակ 

 

Աշխատանքային լեզուներ՝ հայերեն և անգլերեն (թարգմանություն) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

 

Նախաբան  

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» Ռեսուրսների Արդյունավետություն և Մաքուր 

Արտադրություն (ՌԱՄԱ) բաղադրիչը նպատակ ունի. 

✓ Ներկայացնել ՌԱՄԱ կարողությունների զարգացման և ցուցադրման ծրագրերը 

մասնագետներին և ձեռներեցներին, ինչպես նաև ցուցաբերել տեխնիկական 

աջակցություն արդյունաբերական ձեռնարկություններին` ՌԱՄԱ միջոցառումների 

իրականացման գործում` խթանելով անցումը դեպի շրջանաձև տնտեսություն: 

✓ Խթանել ՌԱՄԱ իրականացմանը և ընդլայնմանը ՓՄՁ-ների շրջանում` ընդլայնելով 

ՌԱՄԱ ազգային կարողությունները փորձագետների շրջանում և ՌԱՄԱ ցուցադրական 

աուդիտները՝ ընտրված արտադրական ձեռնարկություններում: 

✓ Խթանել միջազգային և ազգային լավագույն փորձի վրա հիմնված ՌԱՄԱ-ն և շրջանաձև 

տնտեսության քաղաքականությունն ու գործելակերպը: 

Ծրագիրը կբարելավի գիտելիքները, իրազեկվածությունը և շահառուների հետ շփումը, 

կծառայի ՌԱՄԱ օգուտների փոխանցմանը․ 

1) փոքր և միջին ձեռնարկությունների ռեսուրսների արտադրողականության և 

բնապահպանական վարքագծի միջոցով,  

2) ապրանքների և ծառայությունների որակի բարելավման միջոցով,  

3) լրացուցիչ տնտեսական և բնապահպանական օգուտների ստեղծման, բիզնեսի համար 

առողջության և անվտանգության պայմանների ամրապնդման միջոցով: 

Հանդիպման նպատակները և ակնկալվող արդյունքները  

Հանդիպման նպատակն է ներկայացնել «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» գործողության 

շրջանակներում ՌԱՄԱ հիմնական նպատակները, ցուցադրել ՌԱՄԱ պրակտիկայի 

հնարավոր կիրառումը՝ հիմնված սննդի/գյուղատնտեսության (ներառյալ ձկնաբուծություն), 

շինանյութերի և քիմիական (ներառյալ պլաստիկի) արդյունաբերության վրա, ինչպես նաև 

ստանալ առաջարկություններ շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ 

գործընկերության հնարավորությունների վերաբերյալ  

Հանդիպման հիմնական թեմաներն են. 

• հասարակության և բիզնես ոլորտի համար ռեսուրսների արդյունավետության և 

մաքուր արտադրության օգուտների խթանում; 

• Հայաստանում «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» գործողության «Շրջանաձեւ 

տնտեսություն և աճի նոր հնարավորություններ» բաղադրիչի վերաբերյալ 

իրազեկության բարձրացում:  

• Հայաստանում 2020 թվականից ՌԱՄԱ գործունեության իրականացման 

ձեռքբերումների ու ծրագրերի քննարկում: 

• Հայաստանում ՌԱՄԱ նոր հնարավորությունների ուսումնասիրում, որպես շրջանաձև 

տնտեսության ներդրման հիմք:  

 



           
 

 

Մասնակիցներ 

Հանդիպմանը կմասնակցեն կառավարության, գործարար շրջանակների, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և ինստիտուցիոնալ 

այլ հիմնական շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչներ: Կմասնակցեն Շրջակա միջավայրի, 

էկոնոմիկայի նախարարությունները, ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակությունը, «ԵՄ-ն հանուն շրջակա 

միջավայրի» ազգային և միջազգային գործընկերները՝ ներառյալ Ազգային 

Պատասխանատուները կառավարությունից, ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման 

կազմակերպությունը, Գործողությունների Ազգային Համակարգողը և այլ ոլորտային  

կազմակերպությունների և ծրագրերի ներկայացուցիչներ։ 

Գործնական տեղեկատվություն 

Հանդիպումը տեղի կունենա 2021թ-ի ապրիլի 30-ին, Անի Գրանդ Հոթել Հյուրանոցում, հասցե՝ 

Հանրապետության փ․ 65, 0010,  Երևան։ Հանդիպումը կկազմակերպվի հիբրիդային 

ձևաչափով, որը մասնակիցներին նաև առցանց միանալու հնարավորություն կտա (ZOOM 

հարթակում): Հանդիպման ընթացքում կտրամադրվի Հայերեն և Անգլերեն համաժամանակյա 

թարգմանություն։  

 Գրանցում առցանց ZOOM հարթակում 

Առցանց կապի մանրամասները գրանցված մասնակիցներին կտրամադրվեն մինչ 

հանդիպումը: 

Կազմակերպիչ  

ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության Ազգային Իրականացնող 

Գործընկեր – Կովկասի Տարածաշրջանային ԲՆապահպանական Կենտրոնի հայաստանյան 

գրասենյակ:  

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի մասին 

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի նպատակն է օգնել Արևելյան գործընկերության 

վեց երկրներին․ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովայի 

Հանրապետություն և Ուկրաինա, պահպանել և արդյունավետ օգտագործել բնական 

հարստությունը, ամրապնդել մարդու շրջակա միջավայրի բարեկեցությունը և խթանել 

տնտեսական աճը։ 

Գործողությունը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից և իրականացվում է 5 

գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով․  ՏՀԶԿ, ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիր, 

ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման 

կազմակերպություն, Համաշխարհային բանկ։  

Բյուջե՝ 20 միլիոն եվրո;  

Ժամկետը՝ 2019-2022թթ. 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել՝ Կովկասի Տարածաշրջանային 

Բնապահպանական Կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ: Հեռ․ +37411575148 կամ գրել 

Արմինե Հայրապետյանին։ 

Ծրագրի համակարգող՝  E-mail: armine.hayrapetyan@rec-caucasus.am .  

 

mailto:armine.hayrapetyan@rec-caucasus.am


           
 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 
Ժամ Բաղադրիչ Խոսնակ 

10:00- 10:30 Գրանցում և սուրճ 

10:30-11:00  Ողջյունի խոսք․ 

• ՀՀ Շրջակա միջավայրի 

նախարարություն 

 

• Հայաստանում ԵՄ 

պատվիրակություն 

 

• ՄԱԿ-ի ԱԶԿ ներկայացուցիչ  

 

Պրն․ Ռոմանոս Պետրոսյան 

Նախարարի պաշտոնակատար 

 

Տկն․Անդրեա Վիկտորին,  

Հայաստանում ԵՄ դեսպան 

 

 

Տկն․ Անահիտ Սիմոնյան, ՄԱԿ-ի ԱԶԿ 

Հայաստանյան ներկայացուցիչ 

11:15-11:25 «ԵՄ-ն հանուն շրջակա 

միջավայրի» ծրագրի ակնարկ 

Տկն․ Կարոլինա Գոնսալես, ծրագրի ղեկավար, 

ՄԱԿ-ի ԱԶԿ 

11:25 -11:40 

 

 

ՌԱՄԱ գործողությունները․ 

Հայաստանում ՌԱՄԱ օգուտներ և 

մարտահրավերներ 

 Տկն․ Նունե Հարությունյան 

Ծրագրի Ազգային Համակարգող  

11:40-12:00 Արևելյան գործընկերության 

շրջանաձև տնտեսությանն ուղղված 

ՌԱՄԱ գործողությունների 

ընդլայնում։ «ԵՄ-ն հանուն շրջակա 

միջավայրի» տարածաշրջանային 

ծրագրի իրականացման գործիքներ   

Պրն. Յոհաննես Ֆրեզներ,  

Տեխնիկական ավագ խորհրդատու, ՄԱԿ-ի 

ԱԶԿ 

12:00-12:30 Հարց և պատասխան   

12:30-12:50 2015-2020 թվականներին ՓՄՁ-

ներում ՌԱՄԱ իրականացման 

մոնիթորինգի նախնական 

արդյունքներ 

Տկն․ Դշխուհի Սահակյան  

Ռեսուրսների արդյունավետության և ՄԱ 

փորձագետ 

Պրն․ Տիգրան Սեկոյան  

Էներգախնայողության փորձագետ 

ՓՄՁ ներկայացուցիչներ 

12:50-13:15 Նոր ՌԱՄԱ գնահատումների 

ներկայացում։ Նախնական 

արդյունքներ ու դիտարկումներ 

ՌԱՄԱ փորձագետներ 

ՓՄՁ ներկայացուցիչներ 

13:15-14:00 Հանդիպման ամփոփում  Տկն․ Նունե Հարությունյան 

Ծրագրի Ազգային Համակարգող 

 


