
Կլիմայի փոփոխությունը դարձել է 21-րդ դարում մարդկության առջև ծառացած կարևորագույն 
մարտահրավերներից մեկը։ Երկրների կողմից Փարիզի համաձայնագրով ստանձնած 
պարտավորությունները կամ Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները/ներդրումը (ԱՄՍՆ) 
ստեղծում են շրջանակ՝ կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը և հարմարվողականությանը 
միտված ազգային գործողություններն ուղղորդելու համար։ Հանուն կլիմայի գործողությունների 
արագացումը պահանջում է համակարգային փոխակերպումներ՝  բարձր մակարդակի ղեկավար 
մարմինների և հասարակության տարբեր հատվածների միջև համագործակցությունների ստեղծմամբ:
«ԵՄ-ը կլիմայի համար» ծրագիրն աջակցում է ԵՄ Արևելյան գործընկերության վեց երկրների՝ 
Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի Հանրապետության և Ուկրաինայի 
կառավարություններին գործողություններ ձեռնարկել պայքարելու կլիմայի փոփոխության դեմ։ Այն 
աջակցում է երկրներին իրականացնել Փարիզի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները և 
բարելավել կլիմայի հարցերի առնչվող քաղաքականությունները և օրենսդրությունը։ Ծրագիրը նպատակ 
ունի բարձրացնել կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունությունը և սահմանափակել դրա 
ազդեցությունները քաղաքացիների կյանքի վրա:

Գործողությունների շրջանակը սահմանվել է բոլոր գործընկեր երկրների մասնակցությամբ։
Ծրագիրը հիմնվում է նախկին համագործակցությունների կարևոր նվաճումների վրա, ինչպես օրինակ՝ 
«ԵՄ Կլիմա Արևելք ծրագիրը», որն աջակցել է կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը և դրա 
նկատմամբ հարմարվողականության բարձրացմանը Արևելյան հարևանությունում և ավարտվել է 2017թ.։

«ԵՄ-ը կլիմայի համար» ծրագիրը  կարևորում է սերտ  համագործակցությունը, որը հաստատվել է 2017 թ. 
նոյեմբերին կայացած ԵՄ Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում ընդունված «20 թիրախային 
արդյունք մինչև 2020 թ.» փաստաթղթով։

«ԵՄ-ը կլիմայի համար» ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից։
Եվրոպական հանձնաժողովն ապահովելու է ընդհանուր ուղղորդումը։
 
Հավելյալ տեղեկատվության համար դիմել՝ EU4Climate@undp.org էլ. հասցեով:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից
և իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից

#strongertogether

ԵՄ-ը կլիմայի համար



ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԼԻՄԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

ԵՄ-ն կլիմայի համար Հայաստանում, Ադրբեջանում,
Բելառուսում, Վրաստանում, Մոլդովայի

Հանրապետությունում, Ուկրաինայում



ԵՄ-ը կլիմայի համար
Նպատակը՝ «ԵՄ-ը կլիմայի համար» ծրագիրը խթանում է կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը, 
դրա նկատմամբ հարմարվողականության բարձրացմանը, ինչպես նաև՝ ցածր արտանետումներով և 
կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայուն տնտեսության զարգացմանը Արևելյան գործընկերության 
վեց երկրներում՝ համաձայն Փարիզի համաձայնագրի: Ծրագիրն աջակցում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, 
Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի Հանրապետության, Ուկրաինայի կառավարություններին ինտեգրելու 
ցածր արտանետումների և կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունության նպատակադրումները 
զարգացման քաղաքականությունների և պլանավորումների մեջ՝ բարելավելով և ներդաշնակեցնելով 
կլիմայական քաղաքականություններն ու օրենսդրությունը:

Գործընկեր երկրներ՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովայի 
Հանրապետություն, Ուկրաինա
Տևողություն՝ 2019-2022թթ.
Բյուջե՝ 8.8 միլիոն եվրո (ԵՄ ներդրումը՝ 8 միլիոն եվրո)
Իրականացնող գործընկեր՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ)
Ընդհանուր ուղղորդումը՝ Եվրոպական Հանձնաժողովի Հարևանության և ընդլայնման հարցերով 
բանակցությունների գլխավոր տնօրինություն և Կլիմայի հարցերով գլխավոր տնօրինություն

Գործողությունները բաժանվում են բաղադրիչների՝ ըստ 7 գերակա արդյունքների.

1. Փարիզի համաձայնագրի ներքո Ազգային մակարդակով սահմանված      
     գործողությունների/ներդրումի (ԱՄՍՆ) իրականացում և թարմացում

  
  Ուսուցողական և գիտելիքի փոխանակման տարածաշրջանային սեմինարներ ԱՄՍՆ-երի  
  իրականացման և ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ին հաղորդման վերաբերյալ

  Աջակցություն ԱՄՍՆ-երի իրականացման համար Արևելյան հարևանության առնվազն չորս  
  երկրներում

  Հանրային իրազեկում ԱՄՍՆ-երի վերաբերյալ մասնավոր հատվածի, գիտական և ուսումնական  
  հաստատությունների, ՀԿ համայնքի և այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերի համար

2. ՋԳ ցածր արտանետումներով զարգացման ազգային դարամիջյան երկարաժամկետ  
     ռազմավարությունների մշակում (երկարաժամկետ ՑԱԶՌ)

 Տարածաշրջանային ուսումնական սեմինարներ և աշխատաժողովներ ՑԱԶՌ-ի   
 մշակման գործընթացի վերաբերյալ

 Ազգային կլոր սեղաններ տեխնիկական հարցերի շուրջ՝ ուղղված ՑԱԶՌ-ի   
 մշակման ազգային համակարգման մեխանիզմների քննարկմանը և սահմանմանը

 Գենդեր-զգայուն, կեսդարյա երկարաժամկետ ՑԱԶՌ-երի մշակումը Հայաստանում,   
 Ադրբեջանում, Բելառուսում և Վրաստանում՝ ԱՄՍՆ-երի թիրախների հիման վրա 

3. Ներքին կոշտ արտանետումների չափումների, հաշվետվայնության և       
    հսկողության (ՉՀՀ) ընդգրկուն շրջանակների  ներդրում 
  

 Տարածաշրջանային ուսումնական սեմինարներ և աշխատաժողովներ ՉՀՀ   
 համակարգերի (Ջերմոցային գազերի կադաստրի) վերաբերյալ՝ ըստ ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ի   
 պահանջների և համաձայն ԵՄ Էներգետիկ միության կառավարման կանոնակարգի

 Ուսուցողական շրջայց ԵՄ-ում ՉՀՀ համակարգերին (Ջերմոցային գազերի կադաստրի)  
 ծանոթանալու նպատակով

 Շահառու երկրներում առկա ՉՀՀ համակարգերի ուսումնասիրում և առաջարկներ ազգային ՉՀՀ  
 համակարգերի (Ջերմոցային գազերի կադաստրի) համար

 Ոլորտային նախարարությունների (էներգետիկայի, տրանսպորտի, շրջակա միջավայրի,  
 գյուղատնտեսության, անտառտնտեսության) և այլ համապատասխան գերատեսչությունների  
 տեխնիկական վարչություններից ՉՀՀ համակարգերի (ՋԳ կադաստրի) փորձագետների  
 վերապատրաստում

 Ուսումնական նյութերի տրամադրում մասնավոր հատվածի շահագրգիռ կողմերին ՋԳ ազգային  
 կադաստրներում իրենց ներդրման վերաբերյալ 
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4. Երկկողմ համաձայնագրերում և Էներգետիկ համայնքի դաշնագրում ներառված ԵՄ  
    իրավական շրջանակի (acquis) հետ համահարթեցում

  Աշխատաժողովներ երկրներից յուրաքանչյուրում՝ ԵՄ իրավական համապատասխան  
  շրջանակի վերաբերյալ

  Ազգային օրենսդրության և հարկաբյուջետային քաղաքականության վերլուծություն, օրենսդրական  
  համահարթեցման նպատակով առաջարկների և պլանների մշակում՝ նախատեսված Վրաստանի,  
  Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ Ասոցացման համաձայնագրերով, Հայաստանի հետ Համապարփակ  
  և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, Բելառուսի և Ադրբեջանի հետ   
  Գործընկերության գերակայություններով, ինչպես նաև՝ Էներգետիկ համայնքի համապատասխան  
  որոշումներով

  Պահանջվող տեղեկատվություն համապատասխան ենթակոմիտեների հանդիպումներին,  
  հարթակային և պանելային քննարկումներին, Էներգետիկ համայնքի հանդիպումներին և  
  տեղեկատվության թարմացումներ Հարևանության և ընդլայնման հարցերով բանակցությունների  
  գլխավոր տնօրինությանը (DG NEAR) և ԵՄ համապատասխան պատվիրակություններին

5. Կլիմայի փոփոխության խնդիրների նպատակաուղղումը այլ ոլորտներում և ոլորտային  
    ուղեցույցներում՝ Փարիզի համաձայնագրի իրականացման նպատակով

  
  Մեկնարկային և ուսուցողական աշխատաժողով ոլորտային քաղաքականություններում կլիմայի  
  փոփոխության խնդիրների նպատակաուղղման մասին

  Յուրաքանչյուր երկիր մշակում է գենդեր-զգայուն առաջարկներ առնվազն երկու գերակա ոլորտի  
  համար։ Էներգետիկայի ոլորտը առաջնային է այս բաղադրիչի համար

  Երեք ենթատարածաշրջանային ոլորտների խնդիրներին նվիրված վերապատրաստման և  
  գիտելիքների փոխանակման սեմինարներ, ինչպես նաև՝ մի շարք ազգային խորհրդակցություններ և  
  աշխատաժողովներ 

  Ոլորտային ուղեցույցներ Փարիզի համաձայնագրի իրականացման համար

6. Ներդրումներ հանուն կլիմայի

  Երկու տարածաշրջանային համաժողովներ կլիմայի գործողություններին ուղղված   
  ֆինանսավորման մոբիլիզացման, ներդրումների պլանավորման մասին

  Դասընթացներ, խորհրդատվություններ և կարողությունների զարգացում նախարարությունների  
  համապատասխան աշխատակիցների համար՝ բանկերի կողմից ֆինանսավորման ենթակա  
  ծրագրերի մշակման և ֆինանսավորման ազգային գործիքներում ԿՓ խնդիրների   
  նպատակաուղղման վերաբերյալ

  Տարածաշրջանային և ազգային աշխատաժողովներ կլիմային առնչվող խնդիրների ֆինանսական  
  շրջանակների մասին՝ ներգրավելով ֆինանսների, էկոնոմիկայի և պլանավորման   
  նախարարություններին

  Ազգային երկու փորձնական ուսումնասիրություն գենդերային առանձնահատկությունները հաշվի  
  առնող կլիմայի փոփոխության գծով ֆինանսավորման շրջանակների, կլիմայի փոփոխության  
  խնդիրները բյուջեներում հատկորոշելու և կլիմայի փոփոխությանն առնչվող չափորոշիչները  
  ազգային բյուջեի պլանավորման և ֆինանսների նախարարության հաշվետվայնության  
  համակարգերի մեջ ինտեգրելու վերաբերյալ

7. Հարմարվողականության պլանավորում. հարմարվողականության պլանների ընդունում և  
   անհրաժեշտության դեպքում՝ դրանց մշակում

  
  Աջակցություն ազգային հարմարվողականության պլանավորմանը առնվազն երկու երկրում

  Աջակցություն և ուղղորդում ազգային և ոլորտային հարմարվողականության պլանների ընդունմանը 

  Երկրների միջև գիտելիքի փոխանակում հարմարվողականության պլանավորման մշակման,  
  իրականացման և ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ին հաղորդման վերաբերյալ

  Աշխատաժողովներ տեղական և համապատասխան իշխանությունների մասնակցությամբ։
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