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Խորհրդատվական աշխատաժողով: ԴՎՀ-ի զարգացումը Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

  

Նախապատմություն 
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ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «EU4En Environment» ծրագիրը (2019-2022): «EU4En 
Environment»-ի նպատակն է օգնել վեց գործընկեր երկրներին՝ Հայաստանին, 
Ադրբեջանին, Բելառուսին, Վրաստանին, Մոլդովայի Հանրապետությանը, Ուկրաինային 
պահպանել և օգտագործել բնական կապիտալը, բարձրացնել մարդկանց շրջակա 
միջավայրի բարեկեցությունը և խթանել տնտեսական աճը։  
Միավորված ազգերի կազմակերպության շրջակա միջավայրի պահպանման ծրագիրը 
(UNEP) հինգ գործընկեր գործակալություններից մեկն է, որն իրականացնում է ԵՄ կողմից 
ֆինանսավորվող «EU4En Environment» ծրագիրը (2019-2022): «EU4En Environment»-ի 
«Ոլորտային ներդրումների պլանավորում և ծախսերի ու օգուտների համեմատական 
վերլուծություն» 1.2 բաղադրիչի համաձայն, UNEP-ը կաջակցի երկրներին` գնահատելու 
հատուկ կանաչ աճի ոլորտների/հատվածների ներդրումային կարիքները, ինչը կօգնի 
երկրներին բացահայտել ազգային ներդրումային բացերը, որոնց արդյունքում կարող են 
հատուկ ներդրումային ծրագրեր և ֆինանսավորման ռազմավարության վերաբերյալ 
առաջարկություններ ներկայացվել: 
Փաթեթավորման թափոնների և փաթեթվածքների ԴՎՀ-ը համատեղում է սպառման 
զեղչված հարկը, երբ դրա փաթեթավորվածքը վերադարձվում է վերամշակման 
նպատակով: ԴՎՀ-ը կարող է օգնել աղբոտվածության նվազեցմանը, խթանել 
համապատասխան նյութի վերամշակման մակարդակը, առաջարկում է ավելի մեծ 
քանակությամբ բարձրորակ նյութեր հավաքելու հնարավորություն և հեշտացնում է 
վերամշակումը՝ պարզ պիտակավորման և սպառողների հաղորդագրությունների միջոցով: 
Հայաստանը վերջերս ավարտել է նախնական բացերի վերլուծության 
ուսումնասիրությունն, ինչի հիման վրա կստեղծվի ԴՎՀ-ն։ հաջորդ քայլը ԴՎՀ մոդելների 
տնտեսական վերլուծության ձեռնարկումն է (միջազգային փորձի և լավագույն փորձի 
հիման վրա) Հայաստանի կողմից, որը կնպաստի ԴՎՀ-ի լավագույն տարբերակների 
բացահայտումը:  
Այդ նպատակով, Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը Միավորված 
ազգերի կազմակերպության շրջակա միջավայրի պահպանման ծրագիրի (UNEP) 
աջակցությամբ կազմակերպում է ԴՎՀ-ի առցանց խորհրդատվական աշխատաժողով 
`Հայաստանի Հանրապետությունում փաթեթավորման թափոնների զարգացման համար: 

Առցանց խորհրդատվական աշխատաժողովի հիմնական նպատակները՝ 
• Գիտելիքների փոխանակում հայկական թափոնների կառավարման համակարգի ներկա 
կարգավիճակի վերաբերյալ. 
• Որոշել ԴՎՀ-ի շահագրգիռ կողմերի հիմնական խումբը. 
• Ներկայացնել ԵՄ լավագույն գործնական օրինակները. և 
• Քննարկել իրավիճակի վերլուծության նախնական արդյունքները և Հայաստանում 
փաթեթավորման թափոնների ԴՎՀ-ի հնարավոր տարբերակները: 

Մասնակիցներ 
Հրավիրված մասնակիցներն են շահագրգիռ նախարարությունների, հասարակական 
կազմակերպությւնների և բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչներ: 

About EU4Environment 
«ԵՄ շրջակա միջավայրի» (EU4Environment) նպատակն է օգնել վեց գործընկեր 
երկրներին՝ Հայաստանին, Ադրբեջանին, Բելառուսին, Վրաստանին, Մոլդովայի 
Հանրապետությանը, Ուկրաինային պահպանել և օգտագործել բնական կապիտալը, և 
բարձրացնել մարդկանց շրջակա միջավայրի բարեկեցությունը, աջակցելով շրջակա 
միջավայրի հետ կապված գործողություններին ցուցադրելով և զարգացնելով կանաչի աճի 
հնարավորությունները և շրջակա միջավայրի ռիսկերն ու հետևանքները ավելի լավ 
կառավարելու մեխանիզմները: 
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Գործողությունը ֆինանսավորվում է ԵՄ-ի կողմից և իրականացվում է հինգ գործընկեր 
կազմակերպությունների՝ OECD, UNECE, UNEP, UNIDO and the World Bank կողմից՝ 
կազմելով մոտ 20 միլիոն եվրո բյուջե: Գործողության իրականացման 
ժամանակահատվածը 2019-2022թթ. Է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող 
եք այցելել: EU4Environment@oecd.org 

 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ 

Սկիզ
բ 

Ավար
տ 

Թեմա Բանախոս/վարող Ենթավերնագիր/Բովանդակ
ություն  

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ 

10:20 10:30 Գրանցում 
10:30 10:40 Աշխատաժողովի 

բացում 
 

Ռուզաննա 
Գրիգորյան,  
ՇՄՆ Միջազգային 
համագործակցու
թյան վարչության 
պետ  

• Մասնակիցների ներկայացում 
• Աշխատաժողովի 
նպատակների ներկայացում 

10:40 10:50 EU4 շրջակա 
միջավայրի 
ծրագրի 
ներածություն 

Իրինա Դևիս 
ՄԱԿ-ի շրգակա 
միջավայրի 
ծրագիր, 
Եվրոպայի 
գրասենյան, 
Ծրագրի 
Օգնական 

• EU4 շրջակա միջավայրի 
ծրագրի նպատակների և 
գործունեության համառոտ 
նկարագրությունը 

10:50 11:10 Հայաստանում 
թափոնների 
կառավարման 
ոլորտի 
նկարագրություն 

ՇՄՆ • Թափոնների կառավարման 
համակարգը Հայաստանում 

• Օրենսդրական շրջանակ 
• Արտադրողի ընդլայնված 
պատասխանատվություն 

11:10 11:50 ԵՄ երկրների 
փորձը 
Դեպոզիտային 
վերադարձման 
համակարգի 
Լիտվայի փորձը 

Դաիվա 
Մատոնիենե, 
Միջազգային 
փորձագետ 

• ԵՄ գործնական փորձը 
• Լիտվայի փորձը 
• Քաղված դասեր 

11:50 12:00 Հարց ու 
պատասխան  

Ռուզաննա 
Ոսկանյան, 
Ազգային 
փորձագետ  
 

•  Հարց ու պատասխան 
• Կարծիքների փոխանակում 

12:00 12:20 Հայաստանում 
ԴՎՀ համակարգի 
ներդրման 
հնարավորություն
ների 

Դաիվա 
Մատոնիենե, 
Միջազգային 
փորձագետ 

• Օրենսդրական շրջանակի 
նկարագրություն  

• Շուկայի վերլուծություն 
• Առավելությունների, 
խոչընդոտների, 
հնարավորությունների, 

mailto:EU4Environment@oecd.org
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իրավիճակային 
վերլուծություն  

ռիսկերի վերլուծություն 
(SWOT) և Քաղաքական, 
տնտեսական սոցիալական, 
տեխնոլոգիական և 
իրավական գործոնների 
վերլուծություն (PESTEL) 

• ԴՎՀ մոդելը Հայաստանում  
12:20 12:50 Քննարկում Ռուզաննա 

Ոսկանյան, 
Ազգային 
փորձագետ  
 

• Մարտահրավերները և 
հնարավորությունները 

• Հարց ու պատասխան 
• Առաջարկություններ 

12:50 13:00 Ամփոփում, 
աշխատաժողովի 
եզրափակում 

Ռուզաննա 
Գրիգորյան,  
ՇՄՆ Միջազգային 
համագործակցությ
ան վարչության 
պետ 

• Եզրակացություններ 
• Հետագա քայլեր 

 
 

 


