
 
ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Հայ-շվեդական ԿԶՆ-ների փորձագետների փոխանակման ծրագիր  

Մեկնարկային աշխատաժողով – դեկտեմբերի 5-7, 2018 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

Օր 1-ին (չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 5, 2018) 

Ժամ Բանախոս Կազմակերպություն Թեմա կամ ելույթի վերնագիր 

Բացում և «Թափոնների կառավարումը Հայաստանում» ծրագրի ներկայացում 

10:00 Ալեն Ամիրխանյան ՀԱՀ Յակոբեան 

բնապահպանական կենտրոն 

Ողջույնի խոսք 

Ռանդոլ Ռոդես ՀԱՀ փոխնախագահ Բացման խոսք 

Արսեն Գասպարյան ՀՀ վարչապետի գլխավոր 

խորհրդական 

Բացման խոսք 

Մարտին Ֆրեդրիկսոն Հայաստանում Շվեդիայի 

դեսպանատուն 

Բացման խոսք 

Թերեզ Ռոզենբլադ «Լայֆ» հիմնադրամ (Շվեդիա) Բացման խոսք 

Աշխատաժողովի ներկայացում 

10:30 Էվա Միրին «Միլավ» (Շվեդիա) Թափոնների կառավարումը համաշխարհային 

և տեղական մարտահրավերների, 

հնարավորությունների լայն համատեքստում 

10:50 Սանդրա Լինդբլոմ «Միլավ» (Շվեդիա) Աշխատաժողովից կազմակերպիչների 

սպասելիքները 

11:10 Ալեն Ամիրխանյան ՀԱՀ Յակոբեան կենտրոն Կոշտ թափոնների քաղաքականության 

մշակման հիմնական ուղղությունները 

11:20 Հարություն Ալպետյան ՀԱՀ Յակոբեան կենտրոն Ծրագրի իրականացման ակնկալիքները 

11:30 Ընդմիջում (15 րոպե) 

Որտե՞ղ է Հայաստանն այսօր. մաս 1-ին 

11:45 Ալեն Ամիրխանյան ՀԱՀ Յակոբեան կենտրոն Թափոնների կառավարում և Հայաստանի 

համակարգային քարտեզ 

12:10 Նարինե Ավետյան Տարածքային կառավարման 

նախարարություն 

Ազգային մակարդակով իրականացվող 

թափոնների կառավարման հիմնական 

գործողությունները 

12:35 Արթուր Գրիգորյան Բնապահպանության և 

հանքարդյունաբերության 

տեսչական մարմին 

Թափոնների կառավարմանն առընչվող 

խնդիրները տեսչական մարմնում 



13:00 Արտակ Խաչատրյան Բնապահպանության 

նախարարություն 

Անդրադարձ թունավոր և գյուղատնտեսական 

թափոններին  

13:25 Խմբային աշխատանք 1 «Միլավ» Նշեք, թե որո՞նք են երեք գլխավոր բացերը, որ 

պետք է լրացնել՝ հիմնվելով Ձեր գիտելիքի և 

այսօրվա ներկայացված տեղեկության վրա։ 

14:00 Ընդմիջում (1 ժամ) 

Որտե՞ղ է Հայաստանն այսօր. մաս 2-րդ 

15:00 Իրինա Ղափլանյան Բնապահպանության 

նախարարություն  

Պլաստիկի և աղբի նվազեցման 

քաղաքականության մշակումը 

15:20 Գայանե Ղարաբեկյան ՄԱԶԾ Նուբարաշենի աղբավայրի ժամկետանց 

թունաքիմիկատների (ԿՕԱ) վերացումը 

15:30 Ելենա Մանվելյան «Հայ կանայք հանուն առողջության 

և առողջ շրջակա միջավայրի» 

(ՀԿՀԱԱՇՄ) 

ՀԿՀԱԱՇՄ-ի թունավոր թափոններին ուղղված 

ծրագրերը 

15:40 Արմինե Թուխիկյան «Ուրբան» կայուն զարգացման 

հիմնադրամ 

Պլաստիկ թափոնների վերամշակման 

ծրագրեր 

15:50 Միքայել Ալոյան «Ամերիքն Ուեյսթ Ինդսթրիզ» Կենսազանգվածի նվազեցում, և 

կենսավերականգնման գործընթացներ ու 

արտադրանք 

16:00 Ընդմիջում (20 րոպե) 

16:20 Լուսինե Նալբանդյան «ՕՌՎԱԿՕ» Բնապահպանական փակ շղթա, օրգանական 

թափոններից՝ օրգանական պարարտանյութեր 

16:30 Դավիթ Քարամյան «ԱՄ-Էսկա» «ԱՄ-Էսկա»-ի թափոնների վերաբերյալ 

նախագծերը 

16:40 Հովհաննես Ղազարյան «Իմ քայլը» հիմնադրամ Հայաստանն առանց պլաստիկի 

16:50 Սոֆյա Մանուկյան Քաղաքացիական 

հասարակություն 

Հայաստանում թափոնների կառավարման 

ձևավորումը. անցյալ 5 տարվա նկարագիր  

17:00 Խմբային աշխատանք 2 «Միլավ» Արդյո՞ք ելույթներից հետո էլ համաձայն եք  

Ձեր առանձնացրած գլխավոր բացերի շուրջ։ 

18:00 Ավարտ 

 

 



Օր 2-րդ (հինգշաբթի, դեկտեմբերի 6, 2018) 

Ժամ Գործողություն Կազմակերպություն Նկարագրություն 

10:00 Նախորդ օրվա ամփոփում. 

հարցեր, մեկնաբանություններ, 
լրացումներ 

«Լայֆ», ՀԱՀ 

Յակոբեան կենտրոն 

Արագ ամփոփում՝ հնարավոր թյուրըմբռնումները 

շտկելու նպատակով: 

10:15 Ծանոթություն  Մասնակիցները ներկայանում են 

10:55 ԵՄ փորձը՝ Շվեդիա և Էստոնիա. 

հաջողության գործոնները 

«Միլավ» Իրական օրինակներ՝ ներկայացնելով այլ 

լուծումներ։ 

11:40 Խմբային աշխատանք 3 
Ու՞մ համար և ինչու՞: 

«Լայֆ», «Միլավ» Տնտեսություն, առողջապահություն, շրջակա 
միջավայր 

12:15 Խմբային աշխատանք 4 
Ինչպե՞ս ենք պատրաստվում անել։ 
 

«Միլավ» Հայաստանը պատրաստվում է դառնալ շրջանաձև 

տնտեսության և թափոնների կառավարման 

առաջատար երկիր։ 

Դուք հանդիսանում եք կառավարության 

փորձագետ-խորհրդականներ։ 

Ամենակարևոր ոլորտները, որոնց վրա 

Հայաստանը պետք է կենտրոնանա։ 

13:00 Խմբային աշխատանք 4-ի 
ներկայացում 

  

14:00 Ընդմիջում (1 ժամ) 

15:00 Ֆոկուսային ոլորտներ. 

գործնական օրինակներ այլ 

երկրներից։ Ինչպե՞ս կարելի է 

անդրադառնալ բացահայտված 

առաջնահերթության ոլորտներին։ 

 

«Միլավ» - Թափոնների կառավարման նախագծում 

- Ֆինանսավորում 

- Արտադրողի ընդլայնված 

պատասխանատվություն 

- Գյուղատնտեսական թափոններ 

- Թափոններից` էներգիա, ներառյալ` գազ 

- Հանրային իրազեկում  

- Հավաքման համակարգ 

- Թունավոր թափոններ, ներառյալ WEEE  

- Շրջանաձև տնտեսություն, թափոնների 

առաջացման կանխարգելում  

- Համագործակցություն 

16:15 Ընդմիջում (15 րոպե) 

17։00 Խմբային աշխատանք 5 
Հստակ խնդիրները բացահայտված 
ֆոկուսային ոլորտներում: 

«Միլավ» Հետևյալ ոլորտների մանրամասն քննարկում՝ 

հիմնվելով ներկայացումների և խմբային 

աշխատանք 4-ի վրա. 

- Բրազիլիայի ֆինանասկան խնդիրները 

- Դանիայի գծային տնտեսությունը 

- Հունաստան-Բոտսվանա փոխադարձ 

անվստահություն 

 Խմբային աշխատանք 5-ի 
ներկայացում 

  

18:00 Ավարտ   



Օր 3-րդ (ուրբաթ, դեկտեմբերի 7, 2018) 

Ժամ Գործողություն Կազմակերպություն Նկարագրություն 

10։00 Նախորդ օրվա ամփոփում. 

հարցեր, մեկնաբանություններ, 
լրացումներ 

«Լայֆ», ՀԱՀ 

Յակոբեան կենտրոն 

Հնարավոր թյուրըմբռնումները շտկելու նպատակով 

արագ ամփոփում։ 

10։15 Համապատասխան ֆոկուսային 

ոլորտների ձևավորում 

«Միլավ» Ելնելով նախորդ օրերի ամփոփումներից արված 

եզրակացություններից։ 

11։15 Խմբային աշխատանք 6 
Ամենակարևոր ոլորտները՝ ինչու՞ 
դեռ ճիշտ տեղում չենք։  
Որո՞նք են հիմնական 
մարտահրավերները։ 
 

 

«Միլավ» Մշակել «խնդիրների ծառի արմատները»՝ 

պատճառները։ Այնուհետև շրջել և գտնել միջանկյալ 

նպատակները։ 

Դասակարգել մարտահրավերները համակարգային, 

ֆինանսական և տեխնիկական խնդիրների։ 

Յուրաքանչյուրը 10 րոպե 

11։45 Խմբային աշխատանք 6-ի 
ներկայացում 

   

12։45 Ո՞րն է իմ դերը, ինչպե՞ս կարող եմ 

ներդրում ունենալ։ 

  

13։00 Ընդմիջում (1 ժամ) 

14։00 Խմբային աշխատանք 7 
Թափոնների կառավարման ցանցի 
դերակատարները 

«Միլավ» Ինչպիսի՞ դերակատարներ պետք է ներգրավվեն 

շրջանաձև տնտեսության մեջ։ Ինչպիսի՞ կապեր են 

անհրաժեշտ։ Որո՞նք են արդեն առկա։ 

15:15 Ընդմիջում (15 րոպե) 

15։30 Ներդրում ճանապարհային 
քարտեզի ձևավորման համար  

ՀԱՀ Յակոբեան 

կենտրոն 

Դեպի ու՞ր ենք գնում։ Ընդհանուր քննարկում։ 

Ճանապարհային քարտեզի մեկնարկը նշմարող 

կետեր։ 

16:00 Եզրափակում և շնորհակալական 

խոսք 

«Միլավ», ՀԱՀ 

Յակոբեան կենտրոն 

Ոչ թե ավարտ, այլ սկիզբ 

16:30 Ավարտ 

 


