Եվրոպական միությունը՝ կլիմայի համար (EU4CLIMATE)
Արևելյան Համագործակցության երկրներում.
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա

ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
Մասնակիցների ցուցակ
«Պիկասո» դահլիճ, «Բեսթ Վեսթերն Պլյուս Կոնգրես» հյուրանոց
30 ապրիլի 2019թ., ժ. 14:00
#
1.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

անուն
կազմակերպություն, պաշտոն
Առանցքային կատարողները
Գոնզալո Սեռանո
Խորհրդական, համագործակցության բաժնի ղեկավար, Եվրոպական
Միության պատվիրակություն
Անդրեա Բաջիոլի
Եվրոպական Միության պատվիրակություն, Կցորդ, Միջազգային
օգնության/համագործակցության պատասխանատու
Դմիտրի Մարիյասին
ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ
Իրինա Ղափլանյան
ՀՀ բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ
Տիգրան Սարգսյան
Երևանի քաղաքապետարան, զարգացման և ներդրումային ծրագրերի
վարչության պետ
ՀՀ գերատեսչությունները և կլիմայի փոփոխության
Դավիթ Սահակյան
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության Եվրոպայի վարչության երկկողմ
հարաբերությունների երկրորդ բաժնի երրորդ քարտուղար
Արմեն Արզումանյան
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարի տեղակալ
Քրիստինե Բեգլարյան
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարության արտաքին կապերի և ծրագրերի վարչության պետ
Միքայել Թևոսյան
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման
կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի բնապահպանության և հնագիտության գծով
մասնագետ
Շողակաթ
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության
Նահատակյան
տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության
տեղական ինքնակառավարման հարցերի համակարգման բաժնի գլխավոր
մասնագետ
Ալիկ Սարգսյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի խորհրդական
Արթուր Մայսուրյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության
Եվրամիության հետ համագործակցության վարչության պետ
Սոնա Մալխասյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության
Եվրամիության վարչության ԵՄ հետ համագործակցության բաժնի
առաջատար մասնագետ
Ռուզաննա Կռունգյան
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի
և զբաղվածության վարչության աշխատանքի բաժնի պետ
Վիկտորիա Քեշիշյան
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական ռեսուրսների
նախարարության արտաքին կապերի վարչության միջազգային
տնտեսական համագործակցության բաժնի պետ
Սուսաննա Սարգսյան
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական ռեսուրսների
նախարարության էներգետիկայի վարչության գլխավոր մասնագետ
Նունե Բակունց
ՀՀ առողջապահության նախարարության հիվանդությունների
վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի
տեղակալ
Հրայր Մկրտչյան
ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի հաշվառման և
հողաշինարարության վարչության հաշվառման բաժնի պետ
1

#
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

անուն

կազմակերպություն, պաշտոն
Արթուր
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողերի օգտագործման և
Բաղդասարյան
մելիորացիայի վարչության պետ
Դավիթ Մեջլումյան
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հողերի օգտագործման և
մելիորացիայի վարչության մելիորացիայի բաժնի պետ
Մուշեղ Կոշեցյան
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ
Նելլի Բաղդասարյան
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ, բնապահպանության
բնագավառ
Անահիտ Ավետյան
ՀՀ վիճակագրական պետական կոմիտեի արդյունաբերության և
էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ
Համլետ Մելքոնյան
«Հիդրոմետ» ծառայության տնօրենի խորհրդական
Մանե Թափալցյան
«Հիդրոմետ» ծառայության տնօրենի օգնական
Զարմանդուխտ
«Հիդրոմետ» ծառայության հիդրոօդերևութաբանության և էկոլոգիայի
Պետրոսյան
գիտակիրառական կենտրոնի պետ
Ելենա Խալաթյան
«Հիդրոմետ» ծառայության կլիմայի ուսումնասիրության բաժնի պետ
Ամալիա Հովսեփյան
ՀՀ արդարադատության նախարարության կառուցվածքային
ստորաբաժանումների առանձին գործառույթները համակարգող
խորհրդական
Աղասի Հովսեփյան
ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի գիտատեխնիկական
քաղաքականության բաժնի պետ
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Գագիկ Մանուչարյան
Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչության
պետ
Լառա Սարգսյան
Կլիմայի փոփոխության և մթնոլորտային օդի պահպանության
քաղաքականության բաժնի պետի պաշտոնակատար, շրջակա միջավայրի
պահպանության քաղաքականության վարչություն
Քրիստինա
Կլիմայի փոփոխության և մթնոլորտային օդի պահպանության
Հակոբյան
քաղաքականության բաժին, շրջակա միջավայրի պահպանության
քաղաքականության վարչություն
Նունե Հովհաննիսյան
Միջազգային համագործակցության վարչության միջազգային ծրագրերի
կառավարման ու մոնիթորինգի բաժնի պետ
Սիմոն Պապյան
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ
տնօրենի խորհրդական
Գայանե
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ
Շահնազարյան
տնօրենի տեղակալ
Քնարիկ Եղիազարյան
ԲՆ «Օզոնի» ծրագրի փորձագետ
Վահագն Բաբայան
«Բնապահպանական ԾԻԳ» ՊՀ

Դեսպանություններ
38. Ուգո Ամոն
39. Ալիսոն Չիկ
40. Ալեքս Լեսչինսկի

Ֆրանսիայի դեսպանատան քաղաքական բաժին
Առաքելության ղեկավարի տեղակալ, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային
Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության դեսպանություն
ՄԱԿ բնապահպանություն, եվրոպական գրասենյակ

Զարգացման գործընկերներ
41.

Անահիտ Սիմոնյան

42. Տիգրան Թավմասյան
43. Էդուրարդ Շիրինյան
44. Կարոլանե Վինյեր

ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության
ներկայացուցիչը երկրում
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, աղետների ռիսկերի նվազեցման գխով
ծրագրի պատասխանատու
Պարենի համաշխարհային ծրագիր, ծրագրի պատասխանատու
Բնական ռեսուրսների կառավարման գծով խորհրդատու,
«Կենսաբազմազանության համալիր կառավարում, Հարավային Կովկաս»,
Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերակցություն (GIZ)
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#

անուն
45. Նունե Հարությունյան
46. Զարուհի

Ղարագյոզյան

կազմակերպություն, պաշտոն
ազգային համակարգող, Կովկասի տարածաշրջանային
բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության
հիմնադրամի գնումների խմբի ղեկավար

ՀԿ-ներ և զարգացման ծրագրեր
47. Ռուբեն Եղոյան
48. Հրանտ Գնունի
49. Ամալիա

Համբարձումյան

50. Յուրի Պողոսյան
51.

Կարինե Դանիելյան

52. Կարինե Թասլակյան
53. Լիանա Ներսիսյան
54. Արտաշես Սարգսյան

«Էներգետիկայի ԳՀԻ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
«Էներգետիկայի ԳՀԻ» ՓԲԸ առաջատար հետազոտող
«Խազեր» էկոլոգիական և մշակութային ՀԿ նախագահ
Ազգային համակցված բնապահպանական տեղեկատվական համակարգ
(SEIS) ծրագիր, համակարգող Հայաստանում
«Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիայի նախագահ
«Էնորգախնայողության աջակցման հիմնադրամ» ՀԿ
«Էնորգախնայողության աջակցման հիմնադրամ» ՀԿ
«Էկո Թիմ» ՀԿ

ՄԱԶԾ Հայաստան
55. Արմեն Մարտիրոսյան
56. Տաթևիկ Քոլոյան
57. Գերոգի Արզումանյան
58. Հովհաննես Սարաջյան
59. Դիանա Հարությունյան
60. Վահրամ Ջալալյան
61.

Սերգեյ Սայադյան

62. Մարկ Վելոդի
63. Մարինա Սարգսյան
64. Գոհար Հովհաննիսյան
65. Տիգրան Սեկոյան

Կայուն աճի և զարգացման բաժնի ղեկավար
Ծրագրի պատասխանատու, Կայուն աճի և զարգացման բաժին
քաղաքականության գծով Ծրագրի խորհրդատու, Կայուն աճի և
զարգացման բաժին
հաղորդակցության վերլուծաբան
կլիմայի փոփոխության ծրագրի համակարգող
«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի ղեկավար
ֆինանսական արտոնությունների բաղադրիչի առաջատար, «Շենքերի
էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի
նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր
միջազգային խորհրդատու, «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր
Մեղմման գնահատման և ՋԳ կադաստրի մշակման ավագ փորձագետ
«Ազգային հարմարվողականության ծրագիր» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի
համակարգող
կլիմայի փոփոխության ծրագրի փորձագետ

ԶԼՄ
66.
67.
68.
69.

«ԱՐ» հեռուստաընկերություն
«Հ1» հեռուստաընկերություն
«Արմինֆո» գործակալություն
«Արմենպրես» գործակալություն
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