
 

«Հայաստանում կայուն անտառկառավարման չափորոշիչներ և ցուցանիշներ» 

երկրորդ ազգային աշխատաժողով 

2019 թ. Փետրվարի 20-22, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի խորհրդակցությունների դահլիճ, 

Պետրոս Ադամյան 14, Երևան, Հայաստան 

 

Ընդհանուր տեղեկություններ ծրագրի մասին  

Երկրորդ ազգային աշխատաժողովն իրականացվում է ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական 

հանձնաժողովի (ԵՏՀ), ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) և ՄԱԿ-ի 

զարգացման հաշվի (ԶՀ) ծրագրի շրջանակներում, որն ուղղված է Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի 

հինգ երկրների (Հայաստան, Վրաստան, Ղազախստան, Ղրղզստան և Ուզբեկստան) ներուժի 

ամրապնդմանը՝ զարգացնելու համար կայուն անտառկառավարման (ԿԱԿ) ազգային չափորոշիչներն ու 

ցուցանիշները (ՉևՑ): Ծրագիրը համապատասխանում է երկրի հատուկ կարիքներին և 

առաջնահերթություններին՝ հիմնվելով մասնակից երկրներում գոյություն ունեցող համապատասխան 

գործընթացի և փորձագիտական գիտելիքների  վրա, հաշվի առնելով լավագույն միջազգային փորձը: 

Ծրագրի տևողությունը 2016 թ. հունիսից մինչ 2019 թ. դեկտեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածն է: 

Ծրագրի սպասվող արդյունքը կայանում է ՉևՑ-ի գործընթացի և ուղեցույցերի տրամադրման շնորհիվ 

տվյալների որակի և ազգային, ռեգիոնալ և միջազգային մակարդակներում հաշվետվողականության 

բարելավման մեջ: 

Աշխատաժողովի համատեքստը 

«Հայաստանում կայուն անտառկառավարման չափորոշիչներ և ցուցանիշներ» երկրորդ ազգային 

աշխատաժողովը տեղի կունենա 2019 թվականի փետրվարի 20-22-ը՝ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի 

խորհրդակցությունների դահլիճում, Երևան, Հայաստան:  

Առաջին ազգային աշխատաժողովի նյութերը հասանելի են հետևյալ հղումով՝ 

http://www.unece.org/index.php?id=45759  

Երկրորդ ազգային աշխատաժողովի նպատակն է նախորդ մի քանի տարիների ընթացքում 

մշակված կայուն անտառկառավարման չափորոշիչների և ցուցանիշների նախնական փաթեթի 

վերանայումը: Այն հնարավորություն է տալիս երկրի ներկայացուցիչներին կիսվել տեղական 

խորհրդատվությունների արդյունքներով և մանրամասն վերլուծել ՉևՑ-ի փաթեթը, մշակել տվյալների 

հավաքման մեթոդները և պլանավորել ազգային ՉևՑ-ի ինստիտուցիոնալացումը:  

 

Աշխատաժողովի նպատակներն են՝ 

http://www.unece.org/index.php?id=45759


1. Գիտելիքների փոխանակում և քննադատական ակնարկ։ Վերանայել Հայաստանում կայուն 

անտառկառավարման ՉևՑ-ի զարգացման գործընթացը և քաղված դասերը, բացահայտել 

առանցքային խնդիրները/դժվարությունները և բարելավման նպատակով ներկայացնել կոնկրետ 

առաջարկություններ: Այլ երկրների օրինակների վերլուծություն։ 

2. Ցուցանիշների համաձայնեցվածության և ձևակերպման բարելավում։ Վերացնել թերությունները/ 

կրկնությունները և բարելավել ազգային ՉևՑ-ի փաթեթի ձևակերպումները: 

3. Ցուցանիշների ուսումնասիրություն և առաջնահերթությունների սահմանում. 

Ուսումնասիրություն, առաջնահերթությունների սահմանում և ցուցանիշների ճշգրտում: 

4. Տեղեկատվական թերթիկներ և տվյալների հավաքման մեթոդաբանության մշակում: Մշակել 

տեղեկատվական թերթիկներ և ցուցանիշների փաթեթի տվյալների հավաքման ծրագրեր: 

5. Պլանավորում: Քննարկել ՉևՑ-ի փաթեթի վերջնականացման և ինստիտուցիոնալացման 

հիմնական քայլերը և բացահայտել աջակցության կարիքները:  

Մասնակիցների ընտրություն և աշխատաժողովի մեթոդներ 

Ակնկալվում է, որ մասնակիցները կունենան փորձագիտական գիտելիքների և փորձի լայն 

շրջանակ, կապված անտառային քաղաքականության և կառավարման, անտառների վերաբերյալ 

տեղեկատվության, տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական կողմերի, ինչպես նաև միջճյուղային 

հետաքրքրությունների հետ, որոնք կամ առնչվում են անտառային տնտեսության հետ, կամ ազդեցություն 

ունեն դրա վրա: Խումբը կազմված է լինելու տարբեր հետաքրքրված կողմերից, որոնք ներկայացնելու են 

կառավարությունը, ՀԿ-ները, գիտական շրջանակները, մասնավոր ոլորտը, մասնակիցների ցուցակում 

ներառված են ինչպես կենտրոնական, այնպես էլ տեղական մակարդակների երիտասարդ և տարեց 

տարբեր սեռերի ներկայացուցիչներ:  

Երախտապարտ կլինենք, եթե հրավիրված մասնակիցները ներկա գտնվեն աշխատաժողովի ողջ 

ընթացքում՝ փետրվարի 20-ից 22-ը  (չորեքշաբթիից  ուրբաթ՝ ժամը 9.30-ից մինչ 17.30), և ցանկություն 

ունենան հետագա ամիսների ընթացքում իրենց ներդրումն ունենալ ազգային ՉևՑ փաթեթի վերջնական 

մշակման աշխատանքներին:  

Աշխատաժողովը հիմնականում անց է կացվելու ռուսերենով և անգլերենով՝ թարգմանությամբ:  

Աշխատաժողովի մեթոդները լինելու են ոչ ֆորմալ և ինտերակտիվ, այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է 

տրվում կրել ոչ պաշտոնական հագուստ: Դասախոսական ուսումնական սեմինարի փոխարեն այս 

աշխատաժողովը հանդիսանում է փորձագետների միջև փորձի փոխանակման ֆորում, որտեղ 

յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր ներդրումը:   

 

Նախնական օրակարգ. «Հայաստանում կայուն անտառկառավարման չափորոշիչներ և 

ցուցանիշներ» երկրորդ ազգային սեմինար 

 



Փետրվարի 20-22, 2019 թ. ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի խորհրդակցությունների դահլիճ, Պետրոս Ադամյան 

14, Երևան, Հայաստան 

 Փետրվարի 20, չորեքշաբթի Փետրվարի 21, հինգշաբթի Փետրվարի 22, ուրբաթ 
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Մասնակիցների գրանցում 9.15 

Աշխատաժողովի մեկնարկ 9.30 

 

I. Նախապատրաստական 

աշխատանքներ 

 

 

1.1 Ողջույնի խոսք և բացում 

o Պրն. Այսեր Ղազարյան,  
ՀՀ Բնապահպանության 
նախարարություն,  
նախարարի տեղակալ 

o Տկն. Թերեզա Լոեֆֆլեր, ՄԱԿ 
ԵՏՀ/ՊԳԿ: 

 
1.2 Ծրագրի ակնարկ,  

Տկն. Թերեզա Լոեֆֆլեր, ՄԱԿ 

ԵՏՀ/ՊԳԿ, պրեզենտացիա 

 

1.3 Մասնակիցների, 

աշխատաժողովի նպատակների, 

օրակարգի, կանոնների և նորմերի 

ներկայացում, Տկն. Նատո 

Կիրվալիձե (ֆասիլիտատոր):  

Աշխատաժողովի մեկնարկ 9.30 

Նախորդ օրվա նյութերի վերանայում 

 

IV. Ցուցանիշների ուսումնասիրություն 

և առաջնահերթությունների սահմանում 

  

4.1 «Որոշումների ծառ» մեթոդի 

օգտագործում, ցուցանիշների 

ուսումնասիրություն, 

առաջնահերթությունների սահմանում 

և ճշգրտում.  Խմբային աշխատանք: 

Աշխատաժողովի մեկնարկ 9.30 

Նախորդ օրվա նյութերի վերանայում 

  

VI. Ազգային  ՉևՑ -ի թարմացված 

տարբերակի բարելավում 

 

 

6.1 Ստացված խորհուրդները և քաղված 

դասերը հաշվի առնելով   

ՉևՑ -ի թարմացված տարբերակի 

մշակում. Խմբային աշխատանք. 

Ընդմիջում 11.00 - 11.30 Ընդմիջում 11.00 - 11.30 Ընդմիջում 11.00 - 11.30 

II. Գիտելիքների փոխանակում․ 

Ազգային ՉևՑ քննադատական 

ակնարկ և օրինակների 

վերլուծություն 

 

2.1 ԿԱԿ ՉևՑ-ի նախադրյալների և 

սահմանումների հակիրճ 

ներկայացում. Պրն. Անդժեյ 

Տալարչիկ, պրեզենտացիա, ՀուՊ 

 

2.2 Ազգային ՉևՑ-ի զարգացման 

գործընթացի և Հայաստանյան 

ծրագրի թիմի կողմից մշակված ՉևՑ-

ի նախնական փաթեթի 

ներկայացում. Տկն. Եվա Դանիելյան, 

Հայաստանում ծրագրի 

համակարգող 

 

2.3 Ազգային ՉևՑ քննադատական 

ակնարկ. Խմբային աշխատանք և 
վարժություն.  

V. Վերաձևակերպում, տեղեկատվական 

թերթիկներ և տվյալների հավաքման 

մեթոդաբանության մշակում   

 

5.1 ԿԱԿ ՉևՑ-ի ազգային փաթեթներ. 

համապատասխան տեղեկատվության 

ներկայացում, Տկն. Ստեֆանի Լինսեր, 

պրեզենտացիա, ՀուՊ 

 

 

 

5.2 Ցուցանիշների ցանկի 

վերաձևակերպում՝ այն առավել 

կոնկրետ և նպատակաուղղված 

դարձնելու նպատակով.  

Խմբային աշխատանք և 
պրեզենտացիա. 

6.1 Նախորդ նիստի շարունակություն. 

Ստացված խորհուրդները և քաղված 

դասերը հաշվի առնելով  ՉևՑ -ի 

թարմացված տարբերակի մշակում. 

Խմբային աշխատանք 

 
Ճաշի ընդմիջում  

13.00 - 14.00 

Ճաշի ընդմիջում  

13.00 - 14.00 

Ճաշի ընդմիջում  

13.00 - 14.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կ 

Ե 

Ս 

Օ 

Ր 

 

 

 

 

2.4 Օրինակների վերլուծություն՝ 

Ազգային  ՉևՑ-ի մշակման 

գործընթացը Վրաստանում, Տկն. 

Նատիա Ցխովրեբաձե, Վրաստանի 

շրջակա միջավայրի 

պահպանության և 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն. Պրեզենտացիա, 

ՀուՊ 

 

 

 

 

III. Համաձայնեցում 

 

3.1 Ազգային  ՉևՑ -ի 

համաձայնեցվածության 

բարելավում. Խմբային աշխատանք. 

 

5.3 Տվյալների աղբյուրներ և ԿԱԿ  

ՉևՑ-ի փաթեթի տեղեկատվության 

կառավարման գործընթաց՝ 

Լեհաստանի օրինակով, Պրն. Անդժեյ 

Տալարչիկ,  պրեզենտացիա, ՀուՊ 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Տեղեկատվական թերթիկներ և 

ցուցանիշների ցանկի համար 

տվյալների հավաքման ուղիներ. 

Խմբային աշխատանք. 

 

 

6.2 Մշակված ՉևՑ-ի ներկայացում և 

այնպիսի չափորոշիչների 

փորձագիտական գնահատում, 

ինչպիսիք են 

համապատասխանությունը, 

իրագործելիությունը և այլն.  

Պրեզենտացիա՝ փորձագիտական 

վերանայում վարժության հետ 

համատեղ: 

 

 

 

VII. Ամփոփում և հետագա քայլերի 

պլանավորում 

7.1 ՉևՑ-ի մշակման գործընթացի 

հետագա քայլերի ամփոփում և 

ինստիտուցիոնալացում. Խմբային 
վարժություն. 

 

Ընդմիջում 15.30 - 16.00 Ընդմիջում 15.30 - 16.00 Ընդմիջում 15.30 - 16.00 

3.1 Նախորդ նիստի 

շարունակություն. 

 

Քաղված դասերի վերանայման թիմի 

հանդիպում. 

5.4 Նախորդ նիստի շարունակություն. 

 

 

Քաղված դասերի վերանայման թիմի 

հանդիպում. 

VII. Ամփոփում և  հետագա քայլերի 

պլանավորում 

 

7.2 Աշխատաժողովի գնահատում և 

եզրափակիչ խոսք 

 

 Ավարտ 17.30 Ավարտ 17.30 Ավարտ 17.30 


