
#strongertogether

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ. 
ՄԻԱՍԻՆ՝ ՀԱՆՈՒՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ

Շրջակա միջավայրի պահպանումն ու բարելավումը կարևոր նշանակություն ունի ներկայիս և ապագա սերունդների 
համար: Հայաստանը, ինչպես և տարածաշրջանի մյուս երկրները, բախվում է օդի աղտոտվածության, մաքուր 
և անվտանգ ջրամատակարարման ապահովման ու թափոնների կայուն կառավարման հետ կապված դժվարին 
մարտահրավերների: Եվրոպական Միությունը Հայաստանի հետ միասին աշխատում է կլիմայի փոփոխության 
հաղթահարման և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար ավելի լավ կյանքի որակ ապահովելու 
ուղղությամբ՝ ավելի լավ բնապահպանական քաղաքականությունների մշակման և քաղաքների սոցիալական 
ու տեխնիկական ենթակառուցվածքների արդիականացման ուղղությամբ ավելի կանաչ ներդրումների 
իրականացման միջոցով:

Որոշումների խթանում, որոնք ուղղված են 
հարգելու ինչպես մարդկանց, այնպես էլ շրջակա 
միջավայրի շահերը. 

Շրջակա միջավայրի պահպանության բարձր 
մակարդակի ապահովմանը և ՀՀ քաղաքացիների 
կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված 
քաղաքականությունների մշակում և իրականացում:

Բնության պահպանություն. 

Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում 
պահպանվող տարածքների միասնական ցանցի՝ 
Emerald Network-ի ձևավորում և աջակցություն 
անտառների կայուն կառավարմանը, ինչը խիստ 
կարևոր նշանակություն ունի անտառներից կախում 
ունեցող համայնքների ավելի լավ ապրուստի համար:

Էկոլոգիապես բարենպաստ ապագայի 
ուղղությամբ ներդրումների իրականացում.  

էկոլոգիապես բարենպաստ տեխնոլոգիաների 
ոլորտում ներդրումներ իրականացնելու 
ցանկություն ունեցող տեղական ընկերությունների, 
քաղաքապետարանների և տնային տնտեսությունների 
համար ավելի էժան և ավելի կայուն ֆինանսների 
ապահովում:

Կենսական ռեսուրսների ավելի լավ կառավարում.  

Ջրային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի 
բարելավում: 

Կլիմայի ոլորտում իրականացվող 
քաղաքականության նպատակների իրագործում. 

Աջակցություն Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ 
Փարիզի համաձայնագրով սահմանված նպատակների 
իրագործմանը:

• •

•

•

•

ԵՄ-ի կողմից աջակցվող «Բնապահպանական 
մարտահրավերների փոխակերպում հնարավորությունների. 
շինարարական նյութերի արտադրություն՝ պլաստիկ 
թափոններից» ծրագրի շնորհիվ Սյունիքի մարզի Կապան 
քաղաքը կսկսի պլաստիկ թափոնների տեսակավորում և 
նախապատրաստում՝ վերամշակելու ու շինարարական 
հատվածում վերաօգտագործելու նպատակով՝ նպաստելով.

• Կապանում սկսնակ վերամշակող հիմնարկության 
հիմնադրմանը.
•  Պլաստիկ թափոնների առանձնացման և 
հավաքագրման ենթակառուցվածքի ստեղծմանը.
•  Պլաստիկ թափոնների օգտագործմամբ 6 տեսակի 
շինարարական նյութի արտադրությանը.
•  35 մշտական աշխատատեղի ստեղծմանը.
•  60 մարդու վերապատրաստմանը:

«Այս ծրագրի միջոցով 
Հայաստանում առաջին անգամ 

մենք կփորձենք վերամշակել 
պլաստիկ թափոններն ու ստանալ 

շինարարական նյութեր»: 
Արմինե Թուխիկյան, 

ծրագրի տնօրեն

Ներդրումների իրականացում էկոլոգիապես մաքուր 
ապագայի ուղղությամբ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԵՄ-Ն ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՄԻԱՍԻՆ

https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/home


Հայաստանի անտառային էկոհամակարգերը կենսական 
կարևոր էկոմիջանցք են կազմում, որը տարածվում է 
Արևելյան Փոքր Կովկասով: ԵՄ-ն և Հայաստանը միասին 
աշխատում են վերականգնել Հայաստանի աղքատացած 
արոտավայրերը և անտառները՝ միևնույն ժամանակ 
սատարելով տեղական համայնքներին կայուն հողերի 
կառավարման միջոցով տնտեսական օգուտներ ձեռք բերել:

Ի՞նչ ձեռքբերումներ կան
•  7500 հեկտար արոտավայրերի բարելավված 
կառավարում.
•  34.2 հեկտար նոր անտառային գոտիների ձևավորում՝ 
տնկելով 35,000 նոր տնկիներ, այդ թվում` տեղային և վայրի 
մրգենիներ.
•  Տեղաբնակների շրջանում անցկացվել է 
վերապատրաստում փոփոխվող կլիմայի պայմաններում 
լեռնային անտառների և արոտավայրերի 
էկոհամակարգերի կայուն կառավարման վերաբերյալ:

Իմացեք ավելին այստեղ՝  
www.climaeast.eu 
և այստեղ՝  www.pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network

Մեղվապահ Սամվել Մխիթարյանը ԵՄ-ի կողմից 
ֆինանսավորվող Օրգանական գյուղատնտեսության 
աջակցության նախաձեռնության շահառու է: Ծրագրի 
աջակցությամբ նա շուտով կստանա հավաստագիր, որը 
թույլ կտա նրան արտահանել իր 100 տոկոսով օրգանական 
արտադրանքը:

Նախաձեռնությունը տրամադրում է.
• Փոքր դրամաշնորհներ՝ փոքր գյուղատնտեսներին, 
որոնք ձգտում են սկսել, դիվերսիֆիկացնել կամ ընդլայնել 
իրենց օրգանական արտադրությունը.
• ավելի խոշոր դրամաշնորհներ` գործող օրգանական 
գյուղատնտեսներին, կոոպերատիվներին և 
վերամշակողներին` արտադրողականության 
բարձրացման և շուկայի հասանելիության բարելավման 
համար.
• աջակցություն օրգանական տեխնոլոգիաներին.
• մարքեթինգային օգնություն և ցանցային 
աջակցություն.
• ուսումնական ծրագրերի մշակման աջակցություն:

Իմացեք ավելին այստեղ՝ 
www.facebook.com/oasiarmenia   

Կենսաբազմազանության պաշտպանություն

Օրգանական գյուղատնտեսություն

ՆԱՅԵԼՈՎ ԱՌԱՋ

Իր ստանձնած հանձնառությունների կատարման նպատակով 
ԵՄ-ն գործարկում է երկու հիմնական նախաձեռնություններ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Օդի աղտոտվածության, կենսաբազմազանության, 
թափոնների և  այլնի վերաբերյալ Հայաստանի 
հիմնական բնապահպանական վիճակագրությանը 
ծանոթանալու համար այցելեք ԵՄ-ի կողմից 
ֆինանսավորվող համատեղ բնապահպանական 
տեղեկատվական համակարգերի ծրագրի` ENI SEIS II.

www.eni-seis.eionet.europa.eu/east

«Դեռևս 1990-
ական թվականներին 

այս տարածքում 
զանգվածային ծառահատում 

է տեղի ունեցել: Այն ժամանակ 
մենք չէինք մտածում շրջակա 

միջավայրի մասին… Մենք պետք 
է ավելի պատասխանատու լինենք 
և մտածենք՝ ինչպես պաշտպանել 
անտառը նախկին «ճակատագրի» 

կրկնությունից»:  
Թագուհի Բոյախչյան, 
Ծափաթաղ համայնքի 

ղեկավար

«Մենք որևէ քիմիական 
նյութ չենք օգտագործում: 

Նայեք այս մեղրին. կարելի է 
ասել, որ ոչ ոք երբևէ չի դիպչել 

դրան, բացի մեղուներից»: 
 Սամվել Մխիթարյան, 
վանաձորցի մեղվապահ

EU4Environment-ը («ԵՄ-ն շրջակա միջավայրի համար») 
մեկ ընդհանուր ռազմավարական շրջանակում ներառում 
է նախաձեռնություններ, որոնք կոչված են նպաստելու 
ավելի կանաչ որոշումների կայացմանը, տնտեսական 
կայունությանը և կանաչ աճին, «խելացի» բնապահպանական 
կարգավորումներին, էկոհամակարգի պաշտպանությանը, 
գիտելիքների փոխանակմանը:

EU4Climate-ը («ԵՄ-ն կլիմայի համար») կաջակցի Արևելյան 
գործընկեր երկրներին` իրականացնելու իրենց կլիմայական 
քաղաքականությունները և նպաստելու արտանետումների 
նվազմանն ու կլիմայի կայունացմանը, ինչպես նաև օգնելու, 
որպեսզի նշված երկրները համապատասխանեցնեն իրենց 
ստանձնած հանձնառությունները կլիմայի փոփոխության 
վերաբերյալ 2016 թվականի Փարիզի համաձայնագրի հետ:

•

•

http://www.climaeast.eu/
http://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network
http://www.facebook.com/oasiarmenia
http://www.enpi-fleg.org/activities/belarus/
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/armenia
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/armenia
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east

