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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
2015 թ. սեպտեմբերի 25-ին Միա
վորված ազգերի կազմակերպության
193 անդամ պետություններ ընդ ու
նեցին «Կայուն զարգացման օրա
կարգ 2030»-ը, որի հիմքում դրվեցին
կայուն զարգացման 17 նպատակներ
(ԿԶՆ-ներ)՝ 169 թի
րախ
նե
րով և 232
ցուցանիշներով՝ ուղղորդելու կառա
վարությունների, միջազգային գոր
ծակալությունների, հասարակական
կազմակերպությունների և այլ կա
ռույցների գործողությունները՝ մինչև
2030 թվականը կայուն զարգացման
հասնելու նպատակով։
«Օրակարգ 2030»-ն ամրագրում է
մի հավակնոտ ծրագիր՝ ուղղորդելու
կայուն զարգացման հասնելու գլո
բալ մոտեցումը՝ բոլոր երկրների և
շահագրգիռ կողմ երի համախմբված
ջանքերի միջոցով, չանտեսելով ոչ
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ոքի։ 17 ԿԶՆ-ները համընդհանուր
են, ինտեգրացված և անքակտե
լի՝ ընդգրկելով կայուն զարգացման
բոլոր երեք կողմ երը՝ սոցիալական
զարգացում, շարունակական ու նե
րառական տնտեսական աճ և շրջա
կա միջավայրի պաշտպանություն։
«Օրակարգ 2030»-ի նպատակն
է լուծումներ գտնել այն համալ իր
մարտահրավերներին, որոնց այսօր
բախվում է երկրագ ունդը՝ աղքա
տությանը, սով ի ու թերսնուցման
վերացմանը և արձագանքում կլիմա
յի փոփոխությանը։ Այս համատեքս
տում, կենսակայուն պարենային հա
մակարգեր և գյուղատնտեսություն
ունենալն էական նշանակություն
ունի ԿԶՆ-ների իրականացման տե
սակետից, որովհետև դրանք լուծում
են սով ի և աղքատության խորքա
յին պատճառները, ինչը հնարավո
րություն կտա ստեղծել ներառական

հասարակություն, որտեղ ոչ ոք, մաս
նավորապես՝ գյուղական համայնքնե
րում բնակվող խոցել ի ու կարիքավոր
կանայք ու տղամարդիկ, չեն անտես
վում, ինչ
պես նաև կխթա
նի բնա
կան
ռեսուրսների կայուն կառավարումը։
ԿԶՆ-ները սահմանում են Եվրո
պայում և Կենտրոնական Ասիայում
պարենային և գյուղատնտեսական
համակարգերին առնչվող՝ տնտեսա
կան, սոցիալական ու բնապահպա
նական մարտահրավերների հաղթա
հարման պատշաճ շրջանակ։

Կայուն զարգացման
Օրակարգ 2030-ը
ներառում է
•
•
•

17 նպատակ,
169 թիրախ և
232 ցուցանիշ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ կայուն զարգացման նպատակներ

ՊԱՐԵՆԸ և ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Գյուղատնտեսությունը
Հայաստանի տնտեսության ամենակարևոր
ճյուղերից մեկն է։ Այն տնտեսական
ակտիվության հիմ նական աղբյուրն
է գյուղական բնակավայրերում և
նշանակալի ներդրում ունի երկրի
համախառն ներքին արդ յունքում։

Գյուղատնտեսության մասնաբաժինը
ՀՆԱ-ում (2018 թվականի դրությամբ)
կազմել է 13.7 տոկոս, և այն զբաղվածություն է ապահովում երկրի աշխատող բնակչության 24.8 տոկոսի
համար, որոնց մոտ 52.1 տոկոսը կանայք են։ Վերջիններս չափից դուրս

ընդգրկված են սեզոնային և անկայուն զբաղվածության մեջ, իսկ գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված
կանանց 82.1 տոկոսն աշխատում է ոչ
ֆորմալ ձևով։
Հայաստանում գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք-

Գյուղատնտեսության աճի տեմպերը ՀՆԱ-ում
և զբաղվածությունը գյուղատնտեսության ﬔջ (%)
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Զբաղվածությունը գյուղատնտեսության ﬔջ

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոﬕտե (ARMSTAT)

ների ընդ հանուր մակերեսը կազմում
է 2,044,200 հեկտար։ Այն կազմում
են երկրի ընդ հանուր տարածքի 68.8
տոկոսը, և մեկ շնչին բաժին է ընկնում
0.15 հեկտար վարելահող։ 2016 թվականի դրությամբ՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների 21.3 տոկոսը պատկանում էր
ընտանեկան գյուղացիական տնտեսություններին։ Միևնույն ժամանակ՝
չմշակվող գյուղատնտեսական նշա-

նակության հողերի ծավալը մտահոգիչ է:
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը սեփականաշնորհված
են, և ներկայում մոտ 346,000 մասնավոր ընտանեկան գյուղացիական տնտեսություններին սեփականության իրավունքով պատկանում են ընդ հանուր հաշվով 513,000
հա գյուղատնտեսական հողեր. այս
տնտեսություններն արտադրում են

ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ, 2019 թ. (հազ. հա)
ՀՀ տարածքը՝ 2974.3 հազ. հա

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 2044.2 հազ. հա
Բազմամյա
մշակաբույսեր՝ 36.4

Խոտհարքեր՝ 121.1

Այլ հողեր՝
390.8

Վարելահողեր՝ 444.8

Արոտավայրեր՝
1051.1
Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ARMSTAT)

ընդ հանուր գյուղատնտեսական արտադրանքի ավելի քան 96.8 տոկոսը (2016թ.)։ Փոքր տնտեսությունները գերակշիռ մեծամասնություն են՝
ներկայացնելով բոլոր գյուղացիական տնտեսությունների մոտ 95 տոկոսը, և տիրապետում են միջինը 1.4
հա չափի հողատարածքների, որոնք
որպես կանոն մասնատված են երեքից չորս հողակտորի։ Գյուղատնտեսական հողատարածքների ամենափոքր չափերը գտնվում են Արարատի
մարզում (Արարատյան դաշտավայր)՝
0.72 հա, և Տավուշի մարզում՝ 0.86
հա։ Փոքր հողատերերն արտադրում
են համախառն գյուղատնտեսական
արդ յունքի մեծ մասը՝ մոտ 97 տոկոսը։
Հայաստանի տարածքը բնութագրվում է բարձր սեյսմիկ ակտիվությամբ և ինտենսիվ արտածին
գործընթացներով, որոնք նպաստում
են սողանքների և հողերի էրոզիայի
առաջացմանը։ Հայաստանում առկա
մեկ այլ խոշոր հիմ նախնդիր է հողերի
աղակալումը։
Ակնկալվում է, որ հողի որակին, ջրի առկայությանն ու բնական
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ՊԱՐԵՆԸ ԵՎ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՕՐԱԿԱՐԳ 2030–ՈՒՄ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՈՒՐ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կայուն զարգացման
17 նպատակները.
Նպատակ

Ամենուրեք վերացնել աղ
քատությունը՝ իր բոլոր ձևերով
ու դրսևորումներով

Նպատակ

Վերացնել սովը, հասնել
պարենային ապահովության ու
բարելավված սնուցման, խթա
նել գյուղատնտեսության կայուն
զարգացումը

ԿՅԱՆՔԸ
ՑԱՄԱՔՈՒՄ

Նպատակ

Ապահովել ներառական
ու որակյալ կրթություն բոլորի
համար և խթանել ողջ կյանքի
ընթացքում ուսման հնարավո
րություններ

Նպատակ

Ապահովել բոլորի համար
ջրի ու սանիտարական պայման
ների հասանելիություն

Նպատակ

Ապահովել մատչելի, հու
սալի, կայուն և ժամանակակից
էներգիայի հասանելիություն

Նպատակ

Խթանել համապարփակ և
կայուն տնտեսական աճ, զբաղ
վածություն և արժանապատիվ
աշխատանք բոլորի համար

Նպատակ

Ստեղծել դիմակայուն
ենթակառուցվածքներ, աջակ
ցել կայուն արդյունաբերության
զարգացմանը և խթանել նորա
րարությունը
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Անտառները ներառում
են աշխարհի
ցամաքային
կենսաբազմազանության
80%-ը

Ձկնեղենը
ապահովում
3 ﬕլիարդ մարդու
կենդանական
սպիտակուցների
օրական չափաբաժնի
20%-ը

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝
Ի ՆՊԱՍՏ ԿԼԻՄԱՅԻ
Գյուղատնտեսությունը
կլիմայի
փոփոխությանն
արձագանքելու
բանալին է

Նպատակ

Հասնել գենդերային հա
վասարության և զորացնել բոլոր
կանանց ու աղջիկներին

Աղքատության
վերացումը կարող է
ﬔծապես նպաստել
խաղաղությանն ու
կայունությանը

ԿՅԱՆՔԸ ՋՐԻ ՏԱԿ

Նպատակ

Ապահովել առողջ կյանք
և խթանել բարեկեցություն բոլո
րի համար՝ անկախ տարիքից

Համագործակցությունը
օգնում է լսելի դարձնել
սովածների ձայնը

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՍՊԱՌՈՒՄ ԵՎ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԵ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵ

Մեր կողﬕց
արտադրված պարենի
1/3-ը կորչում կամ
վատնվում է
Գյուղական
համայնքներում
ներդրուﬓերը կարող
են դանդաղեցնել
անկառավարելի
ուրբանիզացիան

ԿԱՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ
ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ

Հողային
բարեփոխուﬓերը
կարող են
արդարորեն
Զարգ
հասանելի դարձնել
երկրն
գյուղատնտեսական
գյուղատնտ
նշանակության
բաժին է
հողերը
ՀՆԱ-

ԿՐՃԱՏՎԱԾ
ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԴՅՈՒՆԱ
ՆՈՐԱՐԱՐՈ
ԵՆԹԱԿԱՌՈ
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ՈՉ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆԸ
ՈՉ
ՍՈՎԻՆ
Աղքատների մոտ
80%-ը ապրում է
գյուղական
վայրերում

Աշխարհում
արտադրվող սնունդը
բավարար է
յուրաքանչյուրին,
սակայն դեռ 800 ﬕլիոն
մարդ սոված է

Լավ առողջությունը
սկսվում է
սնուցուﬕց

Նպատակ
ՈՐԱԿՅԱԼ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՆ ԵՎ
ԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սննդարար սնունդը
շատ կարևոր է
կրթության համար

Կանայք արտադրում են
աշխարհի պարենի ½-ը,
սակայն հողային
ռեսուրսնեը շատ ավելի քիչ
են հասանելի նրանց

Ժամանակակից
պարենային
համակարգերը
ﬔծապես կախված են
կենսավառելիքից

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃ

Կրճատել անհավասա
րությունը երկրների ներսում և
դրանց միջև

Նպատակ

Քաղաքները դարձնել նե
րառական, դիմակայուն, անվ
տանգ և կայուն

Նպատակ

Կայուն
գյուղատնտեսությունը
ներուժ ունի
հասցեագրելու ջրի
սակավության խնդիրը

Ցածր եկամուտ
ունեցող երկրներում
գյուղատնտեսության
աճը կարող է կիսով
գացող
չափ նվազեցնել
ներում
տեսությանը աղքատությունը
է ընկնում
-ի ¼-ը
ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ

ԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ,
ՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՏՉԵԼԻ ԵՎ ՄԱՔՈՒՐ
ԷՆԵՐԳԻԱ

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովել սպառման և
արտադրության կայուն մոդել
ներ

Նպատակ

Ձեռնարկել անհապաղ
գործողություններ՝ պայքարելու
կլիմայի փոփոխության և դրա
ազդեցությունների դեմ

Նպատակ
ՄԱՔՈՒՐ ՋՈՒՐ ԵՎ
ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ապահովել օվկիանոսնե
րի, ծովերի ու ջրային պաշար
ների պահպանությունը և կայուն
օգտագործումը

SԱնտառների կայուն կա
ռավարում, անապատացման
դեմ պայքար, հողերի դեգրա
դացման դադարեցում և շրջա
դարձում, կենսաբազմազանութ
յան կորստի կասեցում

Նպատակ

PԽթանել արդար, խաղաղ
և ներառական հասարակութ
յունների կառուցումը

Նպատակ

Նպատակ

Ակտիվացնել գլոբալ գոր
ծընկերությունը՝ հանուն կայուն
զարգացման
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©FAO/Կարեն Մինասյան

աղետների առաջացմանն առնչվող
հիմ նախնդիրները շարունակելու են
վատթարանալ՝ կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցության հետևանքով։
Երկրի տարածքի 76.5 տոկոսը
գտնվում է ծովի մակարդակից 1,000
մետրից մինչև 2,500 մետր բարձրության վրա, իսկ միջին բարձրությունը
կազմում է՝ 1,800 մ։ Հայաստանի հողատարածքների գերակշիռ մասը
գտնվում է լեռնային և բարձր լեռնային գոտիներում. սա կանխորոշում է
գյուղատնտեսական արտադրության
և պարենային ապրանքների առկայության առանձնահատկությունները։ Արարատյան դաշտավայրում
և հարթավայրային ու մերձարևադարձային գոտիներում առկա են
բուսաբուծության համար ամենանպաստավոր պայմանները, մինչդեռ
լեռնային շրջաններն առավելապես
հարմար են անասնաբուծության համար։ Հայաստանի գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքում բուսաբուծությունը գերակշռում է և այն
կազմում է ընդ հանուր գյուղատնտեսական արտադրանքի 55.4 տոկոսը
(2016թ.)։ Հայաստանի բնական և կլիմայական պայմանների պատճառով
գյուղատնտեսությունը
չափազանց
խոցելի է տարատեսակ բնական
աղետների և սթրեսային գործոնների նկատմամբ։ Երկրի գրեթե բոլոր
մարզերը խոցելի են հիդրոօդերևութաբանական վտանգների նկատմամբ, (մասամբ՝ կապված կլիմայի
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փոփոխության), այդ թվում՝ սառնամանիքների, երաշտների, կարկտահարության ու սեզոնային հեղեղումների հետ։ Վերոնշ յալ երևույթները
հսկայական վնաս են պատճառում
գյուղատնտեսական
արտադրությանը։
Հիդրոօդերևութաբանական
վտանգավոր երևույթների հետևանքով գյուղատնտեսական արտադրանքի տարեկան միջին կորստի չափը 2016 թվականին, ըստ գնահատականների, կազմել է 72 միլիոն ԱՄՆ
դոլար։
Համաձայն
ՊԳԿ
2019
թ.
«Պարենային անվտանգության և
սնուցման վիճակն աշխարհում» զեկույցի, Հայաստանն արձանագրել է
թերսնվածության
տարածվածության (ԹՏ) զգալի կրճատում. այս ցուցանիշի միջոցով չափվել է սովի ու
պարենային անապահովության մակարդակը 2004-ից մինչև 2017 թվականը։ Վիճակագրական տվյալները
ցույց են տալիս, որ Հայաստանում
թերսնվածության տարածվածությունը 2004-2006 թվականների 7.8 տոկոսից նվազել է՝ 2015-2017 թվականներին հասնելով 4.3 տոկոսի։ Ազգային
վիճակագրական տվյալները ցույց
են տվել, որ 2015 թվականին տնային տնտեսությունների 16 տոկոսը
դասակարգվել է որպես պարենային անապահովություն մեջ գտնվող։
Պարենային անապահովությունը զուգակցվում է երեխաների շրջանում
թերսնուցման և սնուցողական միկրոտարրերի պակասության կրկնակի

բեռով. 2015 թվականին մինչև 5 տարեկան երեխաների 9 տոկոսի մոտ
արձանագրվել է թերաճություն, իսկ
14 տոկոսի մոտ՝ գերքաշություն։
Պարենային
անվտանգությունն
անքակտելիորեն կապված է աղ քատության հետ։ Աղ քատությունը լուրջ
մտահոգություն է, քանի որ բնակչության գրեթե մեկ երրորդը (29.8 տոկոսը) աղ քատ է (2016 թ.)։ Բազմաթիվ
գյուղական համայնքներում դեռևս
չհաղ թահարված հիմ նախնդիրների
թվում են՝ նախադպրոցական հաստատությունների բացակայությունը,
տների և կրտսեր դպրոցների միջև
մեծ հեռավորությունները, կեղտաջրերի հեռացման համակարգերի
սահմանափակ
հասանելիությունը, ճանապարհների անբավարար
որակն ու միջհամայնքային հանրային
տրանսպորտի բացակայությունը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԶՆ-ՆԵՐԻՆ
ԱՌՆՉՎՈՂ ՊԳԿ
ԱՋԱԿՑՈՒԹ ՅՈՒՆԸ
Որպես Միավորված ազգերի կազմակերպության
մասնագիտացված
գործակալություն, ՊԳԿ-ն ծավալուն
փորձ ունի պարենի և գյուղատնտեսության
համատեքստում
կայուն
զարգացմանն աջակցելու գործում՝
ապահովելով նորմեր, ստանդարտներ և տվյալներ՝ ի նպաստ ԿԶՆ-ների
իրականացման, մշտադիտարկման ու
դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման։

ՊԳԿ-ն ՄԱԿ-ի այն գործակալութ յունն է, որը պատասխանատու է 21 ցու ցանիշնե րի
գծով՝ հետև յալ ԿԶՆ-նե րի
ներքո.
ԿԶՆ 2 (սովի վե րա ցում),
ԿԶՆ 5 (գենդե րային հավասարութ յուն),
ԿԶՆ 6 (մա քուր ջուր և սանիտարական պայմաններ),
ԿԶՆ 12 (պատասխանատու
սպառում և արտադ րութ յուն),
ԿԶՆ 14 (կյանքը ջրի տակ) և
ԿԶՆ 15 (կյան քը ցամա քում)։
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Որպես պատասխանատու գոր
ծակալություն, ՊԳԿ-ն զբաղվում է
ազգային աղբյուրներից տվյալնե
րի հավաքագրման, վերստուգման
ու վավերացման, ներդաշնակեցման
աշխատանքներով, հաշվարկում է
տարածաշրջանային և գլոբալ ագ
րեգացված ցուցանիշներ և դրանք
հասանել ի է դարձնում միջազգային
հաշվետվությունների կազմման հա
մար։ ՊԳԿ-ն նաև պատասխանատու
է 21 ցուցանիշների մեթոդաբանական
մշակման աշխատանքների առաջ
նորդման, ինչպես նաև երկրներին
համակարգված տեխնիկական օժան
դակության տրամադրման համար՝
նպատակ ունենալով զարգացնել
վերջիններիս՝ երկարաժամկետ հատ
վածում սեփական տվյալները գենե
րացնելու կարողությունները։
ՊԳԿ-ն երկրներին աջակցում է
ԿԶՆ բազմակի թիրախների հաս
նելու գործում, քանի որ պարենը և
գյուղատնտեսությունն վերաբերում
են բոլոր ԿԶՆ-ներին։ Աջակցութ
յան նպատակով ՊԳԿ-ն կիրառում
է «Երկրի առաջնահերթությունների
ծրագրային շրջանակ» (ԵԱԾՇ) գոր
ծիքը, որի միջոցով սահմանվում են
տվյալ երկրի մակարդակով ռազմա
վարական գերակայությունները։
ՀՀ կառավարությունն ու ՊԳԿ-ն,
մասնակցային բազմաշահակիր մո
տեցման կիրառմամբ, համաձայնել
են կենսագ ործել ԵԱԾՇ-ն, որն ուղղ
ված է երեք գերակա ոլորտների։
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐ
ՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳ ՈՐԾՈՒՄ, ԱՂ ԵՏՆԵՐԻ
ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ և ԿԱՌ ԱՎ ԱՐՈՒՄ
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 2. ԿԵՆԴ ԱՆԻՆԵՐԻ
ԱՌ ՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱ
ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ և ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆ
ԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 3. ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ և
ՍՆՈՒՑՄ ԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳ ՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԱՂՔԱ
ՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐՃԱՏՈՒՄ
Երեք
գերակա
ոլորտներում
ծրագրերը բարձրացնելու են ֆերմ եր
ների, անտառապահների և ձկնա
բույծների մրցունակության մակար
դակը և բարելավելու են գյուղական
համայնքներում կենսապայմանները՝
ուղղակիորեն աջակցելով, մասնա
վորապես, ԿԶՆ 2-ի (սով ի զրոյական
մակարդակ), ԿԶՆ 13-ի (կլիմային վե
րաբերող գործողություններ) և ԿԶՆ
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15-ի (կյանքը ցամաքում) կենսագ ործ
մանը։ Այս ոլորտները վերաբերում
են նաև տեխնիկական, սոցիալական
ու տնտեսական խնդիրներին՝ ճա
նաչելով կյանքի տարբեր փուլերում
կանանց ու տղամարդկանց և ամ ե
նակարիքավոր անձանց կարիքները՝
«Օրակարգ 2030»-ում ամրագրված՝
«ոչ ոք չպիտի անտեսվ ի» սկզբունքին
համահունչ։
Առանձնացված երեք ոլորտներն
անդրադառնում են կառավարութ
յան սահմանած գերակա ոլորտնե
րին, ինչպես դրանք արտացոլված
են առանցքային ազգային փաստա
թղթերում՝ շեշտադրելով գյուղատն
տեսության, ձկնաբուծարանների և
անտառտնտեսության զարգացումը
և փոքր հողատերերի ու ընտանեկան
գյուղացիական տնտեսությունների
կարողությունների ընդլայնումը։
Բացի ԿԶՆ-ների իրագ ործման
նպատակով տրամադրվող տեխնի
կական աջակցությունից, ՊԳԿ-ն Հա
յաստանի Հանրապետությանը նաև
օժանդակել է ԿԶՆ տեղայնացման
գործընթացում ԿԶՆ ազգային թի
րախների և ցուցանիշների որոշարկ
ման և մշտադիտարկման գործում։
ՊԳԿ-ն տրամադրել է խորհրդատ
վություն ոլորտային քաղաքակա
նությունների շրջանակները ԿԶՆ-նե
րին համապատասխանեցման վերա
բերյալ, բարձրացրել է «Օրակարգ
2030»-ի կենսագ ործման տեսակե
տից պարենի և գյուղատնտեսութ
յան առանցքային դերի վերաբերյալ
իրազեկվածության
մակարդակը,

առաջարկություններ է ներկայաց
րել էական այնպիսի գործողություն
ների առնչությամբ, որոնք պետք է
ձեռնարկվեն վերաբերել ի ԿԶՆ-ների
իրագ ործման ու մշտադիտարկման
նպատակով, ինչպես նաև տրամադ
րել է մեթոդաբանական աջակցութ
յուն ՊԳԿ-ի պատասխանատվության
ներքո գտնվող ԿԶՆ 21 ցուցանիշների
վերաբերյալ։

Գյուղատնտեսությու
նը Հայաստանի կայուն
զարգացումը պայմա
նավորող առանցքային
ճյուղերից մեկն է։ Հայաս
տանի Հանրապետության
Էկոնոմիկայի նախարա
րությունն առաջնորդում
է պարենի և գյուղատն
տեսության հետ կապված
ԿԶՆ-ների իրագործումն
ու մշտադիտարկումը՝ Վի
ճակագրական կոմիտեի
և վերաբերելի այլ հաս
տատությունների հետ
համատեղ։
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ՊԳԿ-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ
ԳՏՆՎՈՂ ԿԶՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՑՈՒՑԱՆԻՇ
2.1.1 ԹԵՐՍՆՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
2.1.2 ՉԱՓԱՎՈՐ ԿԱՄ ՍՈՒՐ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ՝ ՀԻՄՆՎԵ
ԼՈՎ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ (ՊԱԳՍ) ՎՐԱ
2.3.1 ՄԵԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻԱՎՈՐԻՆ ԸՆԿՆՈՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԸ ԸՍՏ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ /ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ/ ԱՆ
ՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԻ ԴԱՍԵՐԻ
2.3.2 ՓՈՔՐԱԾԱՎԱԼ ՄԹԵՐՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏԸ ԸՍՏ ՍԵՌԻ և ՏԵՂԱԲՆԻԿ ԼԻՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹ
ՅՈՒՆ/ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՊԳԿ

I

ՊԳԿ

II

ՊԳԿ

II

ՊԳԿ,
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ
2.4.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՈՒ ԿԱՅՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵԼԱՁևԵՐ ԿԻՐԱՌՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱ ՊԳԿ
ՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՇՄԾ
2.5.1 ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՈՒ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՄԹԵՐՎԱԾ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՈՒ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԳԿ
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՈՒ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ
ՄԱՇՄԾ
2.5.2 ՏԵՂԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐ ԴԱՍԱԿԱՐԳՎԱԾ Է ՈՐՊԵՍ ՎՏԱՆԳԻ ԵՆԹԱԿԱ, ՎՏԱՆԳԻ ՈՉ
ՊԳԿ
ԵՆԹԱԿԱ ԿԱՄ ԱՆՀԵՏԱՑՄԱՆ ԱՆՀԱՅՏ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՎՏԱՆԳԻ ԵՆԹԱԿԱ
ՄԱՇՄԾ
2.Ա.1 ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎԸ
ՊԳԿ, ԱՄՀ
2.Գ.1 ՊԱՐԵՆԻ ԳՆԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ
ՊԳԿ
5.Ա.1 (Ա) ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱՀՈՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒ ՊԳԿ
ՆԵՑՈՂ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԶԲԱՂՎԱԾ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ)՝ ԸՍՏ ՄԱԿ-ԿԱՆԱՅՔ, ՄԱԿ-Ի ՎԻՃԱ
ՍԵՌԻ, (Բ) ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԿԱՄ ԻՐԱ ԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ (ՄԱՎԲ),
ՄԱԿ-Ի ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՎԱԿԻՐՆԵՐԻ ՄԵՋ՝ ԸՍՏ ՀՈՂԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ԾՐԱԳԻՐ (ՄԱՇՄԾ), ՄԱԿ-Ի ՄԱՐԴ
ԿԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ,
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ
5.Ա.2 ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐՏԵՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՍՈՎՈՐՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ) ԵՐԱՇ
ՊԳԿ, ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ,
ԽԱՎՈՐՈՒՄ Է ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀՈՂԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ և (ԿԱՄ) ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՄԱԿ-ԿԱՆԱՅՔ
6.4.1 ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ, ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ (ԲՊՄՄ), ՄԱՎԲ,, ՏՆ
ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹ
ՅՈՒՆ (ՏՀԶԿ), ԵՎՐՈՍՏԱՏ
6.4.2 ՋՐԻ ՊԱԿԱՍԻ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ (ՍԹՐԵՍԻ) ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ. ՄԱՔՈՒՐ ՋՐԻ ԵՏ ՔԱՇՎԵԼԸ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ
ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ, ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱ
ՆԵՑՈՂ ՄԱՔՈՒՐ ՋՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ
ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹ
ՅՈՒՆ (ԲՊՄՄ), ՄԱՎԲ,
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹ
ՅԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐ
ՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՏՀԶԿ), ԵՎՐՈՍՏԱՏ
12.3.1 ՊԱՐԵՆԻ ԳԼՈԲԱԼ ԿՈՐՍՏԻ ՀԱՄԱԹԻՎ
ՊԳԿ
14.4.1 ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՐԵՆ ԿԱՅՈՒՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՁԿՆԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԳԿ
14.6.1 ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ, ՉԳՐԱՆՑՎԱԾ և ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎԱԾ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱ ՊԳԿ
ՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
14.7.1 ԿԱՅՈՒՆ ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՊԵՍ ՓՈՔՐ ԿՂԶԻ-ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԹՈՒՅԼ ԶԱՐԳԱՑԱԾ
ՊԳԿ
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՈՒ ԲՈԼՈՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀՆԱ-Ի ՏՈԿՈՍ
ՄԱՇՄԾ-ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹ
ՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐ
ՀԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ԲՊՄՀԿ/WCMC)
14.Բ.1 ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ ԻՐԱՎԱԿԱՆ / ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ / ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ / ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԴԱՇՏԻ ԻՐԱԿԱ ՊԳԿ
ՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ, ՈՐԸ ՃԱՆԱՉՈՒՄ և ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ Է ՓՈՔՐ ՁԿՆՈՐՍԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
15.1.1 ԱՆՏԱՌԱԾԱԾԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ՝ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՈՐՊԵՍ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍ
15.2.1 ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ
15.4.2 ԼԵՌՆԵՐԻ ԿԱՆԱՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱԹԻՎ

ԿԱՐԳ1

ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ
ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ
ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ

II
II
I
I
I
II
II

II
II

I

II
I
II
II

II

I
I
I

1. Կարգ I. նրանք, որոնց դեպքում գոյություն ունի հաստատված մեթոդաբանություն, իսկ տվյալները լայնորեն հասանելի են։
Կարգ II. նրանք, որոնց դեպքում գոյություն ունի հաստատված մեթոդաբանություն, սակայն որոնց դեպքում տվյալները հեշտությամբ հասա
նելի չեն։ Կարգերի դասակարգումը թարմացվել է 2019 թվականի ապրիլին։
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ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ
ՊԱՐԵՆԸ ԵՎ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՕՐԱԿԱՐԳ 2030-ԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ
ՀԱՐՑՈՒՄ ՈՒՆԵՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Կենսակայուն պարենային համակարգեր և գյուղատնտեսություն ունենալն էա
կան նշանակություն ունի ԿԶՆ-ների իրականացման տեսակետից, որովհետև
դրանք լուծում են թերսնուցման և աղքատության խորքային պատճառները, ին
չը հնարավորություն կտա ստեղծել ներառական հասարակություն, որտեղ ոչ
ոք, մասնավորապես՝ գյուղական համայնքներում բնակվող խոցելի ու կարիքա
վոր բնակչության, չեն անտեսվում, ինչպես նաև կխթանի բնական ռեսուրսների
կայուն կառավարումը։ ԿԶՆ-ները սահմանում են Եվրոպայում և Կենտրոնա
կան Ասիայում, ներառյալ՝ Հայաստանում, պարենային և գյուղատնտեսական
համակարգերին առնչվող՝ տնտեսական, սոցիալական ու բնապահպանական
մարտահրավերների հաղթահարման պատշաճ շրջանակ։

ԿԶՆ-ՆԵՐԸ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՆ. ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ
ԵՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐ
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Կայուն զարգացման Օրակարգ 2030-ը սահմանում է համընդհանուր նպատակ
ներ և թիրախներ, որոնք ընդգրկում են ողջ աշխարհը՝ ինչպես զարգացած, այն
պես էլ զարգացող երկրները։ Դրանք պահանջում են գործողություններ յուրա
քանչյուրի կողմից և ակնկալում են համատեղ աշխատանքի նոր եղանակներ։
Նպաստող առանցքային գործոններն են՝ գործընկերությունը, համերաշխությունը
և համախմբման պատրաստակամությունը՝ անկախ աշխարհագրական տեղադ
րությունից, ոլորտից, մասնագիտությունից և գիտակարգից։ ԿԶՆ-ները միջոլոր
տային և ինտեգրացված խնդիր են, որը հնարավոր է լուծել միայն բազմաթիվ դե
րակատարների (կառավարություններ, Միավորված ազգերի կազմակերպության
գործակալություններ, կոոպերատիվ
ն եր, քաղաքացիական հասարակության կազ
մակերպություններ, մասնավոր հատված և այլ առանցքային դերակատարներ)
միջև ու ոլորտների մի լայն շրջանակ ընդգրկող շատ սերտ համագործակցության
ու համաշխարհային մասշտաբով գործընկերությունների միջոցով։

ՊԳԿ-Ն ԱՋԱԿՑՈՒՄ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ՝ ՀԱՍՆԵԼՈՒ
ՕՐԱԿԱՐԳ 2030-ԻՆ

Որպես Միավորված ազգերի կազմակերպության մասնագիտացված գործա
կալություն, ՊԳԿ-ն ծավալուն փորձ ունի պարենի և գյուղատնտեսության հա
մատեքստում կայուն զարգացմանն աջակցելու գործում՝ ապահովելով նորմեր,
ստանդարտներ և տվյալներ՝ ի նպաստ ԿԶՆ-ների իրականացման, մշտադի
տարկման ու դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման։ ՊԳԿ-ն
լայնորեն ճանաչված է իր խորհրդատվական կարողությունների, համաշխար
հային մասշտաբով ընդգրկման, մշտադիտարկում իրականացնելու փորձագի
տության և Օրակարգ 2030-ի իրագործմանն աջակցելուն միտված գործընկե
րությունների ձևավորման ու քաղաքականությունների մշակման փորձի համար՝
որպես չեզոք համակարգող։

ԿԶՆ-ՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆ
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀԱՆՋ Է՝ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ

ՊԳԿ-ն երկար տարիների փորձ ու զգալի համեմատական առավելություններ
ունի՝ կապված քաղաքականությունների ապացուցահեն մշակման նպատակով
տվյալների ու վիճակագրության գեներացման հետ։ ՊԳԿ-ն ՄԱԿ-ի այն գոր
ծակալությունն է, որը պատասխանատու է կարգված 232 ԿԶՆ ցուցանիշներից
21-ի գծով, որոնք հատկորոշվել են ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի
կողմից և վերաբերում են ԿԶՆ 2-ին (սովի վերացում), ԿԶՆ 5-ին (գենդերա
յին հավասարություն), ԿԶՆ 6-ին (մաքուր ջուր և սանիտարական պայմաններ),
ԿԶՆ 12-ին (պատասխանատու սպառում և արտադրություն), ԿԶՆ 14-ին (կյան
քը ջրի տակ) և ԿԶՆ 15-ին (կյանքը ցամաքում)։ ՊԳԿ-նևս 9 ցուցանիշների գծով
հանդիսանում է գործընկեր գործակալություն։ ԿԶՆ ցուցանիշների վերաբերյալ
վիճակագրություն վարելու կարողությունների ամրապնդման հարցում ՊԳԿ-ի
աջակցությունը կարող է օգնել երկրներին, այդ թվում՝ Հայաստանին, որպեսզի
վերջիններս հաջողությամբ հաղթահարեն մշտադիտարկման նոր մարտահ
րավերները։ ՊԳԿ վիճակագրությունը կարող են օգտագործել ինչպես կառա
վարությունները՝ քաղաքականությունների ձևակերպման ու վերահսկողության
նպատակով, այնպես էլ ֆերմերները՝ հեռահար պլանավորման ու տնտեսական
որոշում
ն երի կայացման նպատակով։
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ՊԳԿ-Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԶՆ-ՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱ
ԳՈՐԾՄԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Թունաքիմիկատների որակի
վերահսկման կարողություն
ների ամրապնդում

Գյուղատնտեսական ներդրանք
ներն ապահով սննդամթերքի ու
անասնակերի արտադրության հար
ցում ունեն առանցքային նշանակութ
յուն։ Կենտրոնական պլանավորմամբ
տնտեսության փլուզում ից և շուկա
ների ազատականացում ից հետո
բազմաթիվ երկրներից Հայաստան
են ներմուծվել ու օգտագ ործվել նոր
թունաքիմ իկատներ, հաճախ՝ առանց
որակի ու իսկության նկատմամբ
պատշաճ վերահսկողության։ Չնա
յած այն հանգամանքին, որ թունա
քիմ իկատների կիրառումը բույսերի
վնասատուների, հիվանդ ությունների
ու մոլախոտերի դեմ պայքարում կա
րևոր է՝ որակյալ գյուղատնտեսական
արտադրանքի ապահովման նպա
տակով, դրանք նաև կարող են բացա
սական հետևանքներ ունենալ մարդ
կանց ու կենդանիների առողջության,
ինչպես նաև շրջակա միջավայրի
վրա։ Հետևաբար, էական նշանա
կություն ունի ներմուծված թունաքի
միկատների որակի վերահսկողութ
յան և արտադրված սննդամթերքում
թունաքիմ իկատների մնացորդային
քանակների արդյունավետ հսկողութ
յան և մշտադիտարկման համակարգի
ապահովումը։ Այսուհանդերձ, Հա
յաստանում բացակայում էին անհրա
ժեշտ տեխնիկական կարողություննե
րը և սարքավորումները։
Հունաստանի
կառավարության
կողմ ից ֆինանսավորված, 2 մլն ԱՄՆ
դոլար բյուջեով «Հայաստանում թու
նաքիմ իկատների որակի վերահս
կողության և դրանց մնացորդային
քանակների նկատմամբ մոնիտո
րինգի աջակցության» ծրագրի միջո
ցով ՊԳԿ-ն Հայաստանին աջակցել
է հսկիչ թունաբանական լաբորատո
րիայի հիմնադրման գործում։ Լա
բորատորիան, որը 2015 թվականին
բացվեց Երևանում, ամբողջությամբ
հագեցված է սարքավորումներով՝
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իրականացնելու թունաքիմ իկատների
որակի փորձաքննություն՝ միջազգա
յին չափանիշներին համապատաս
խան։ Քա
նի որ Հա
յաս
տան թու
նա
քիմ իկատների ներկրման ծավալներն
ու տեսականին տարեցտարի ավե
լանում են, այս նոր լաբորատորիան
երկրում ստեղծում է հնարավորութ
յուն՝ բարելավելու գյուղատնտեսա
կան ապրանքների որակն ու նվա
զեցնել թունաքիմ իկատների բացա
սական ազդեցությունը մարդկանց,
կենդանիների և շրջակա միջավայրի
վրա: Լաբորատորիայի աշխատա
կազմը վերապատրաստվել է, որպես
զի կարողանա իրականացնել թունա
քիմ իկատների որակի վերլուծություն՝
կառավարությանն աջակցելով հա
յաստանյան շուկայում հնացած, ցած
րորակ, կեղծված կամ չթույլատրված
թունաքիմ իկատների տարածվածութ
յունը նվազեցնելու հարցում։ Այս լա
բորատորիան իր տեսակի մեջ եզա
կի է, և միակն է ամբողջ Կովկասյան
տարածաշրջանում։

Ծրագ իրն իր նշանակալ ի նպաստն
է բերում հանրային առ ողջության
պաշտպանությանն ու թու նաք իմ ի
կատների կիրառ ման հետ կապ
ված ռիսկերի նվազեցմանը. ԿԶՆ
թիրախ 3.9 (կրճատել վտանգ ավոր
քիմ իական նյու թ երի հետևան
քով մահերի և հիվանդ ութ յունների
թիվը), ԿԶՆ թիրախ 6.3 (բարելավել
ջրի որակը՝ նվազագ ույնի հասց
նելով վտանգ ավոր քիմ իկատների
և նյութ երի արտահոսքերը), ԿԶՆ
թիրախ 12.4 (հասնել քիմ իական
նյու թ երի բնապահպանորեն անվ
տանգ կառ ավարմանը և զգա
լիորեն կրճատել դրանց արտա
զատու մը մթնոլորտի, ջրի և հող ի
մեջ)։ Ծրագ իրը նաև զգալ իորեն
նպաստում է գյու ղատնտեսա
կան հատված ի կայուն զարգ աց
մանը՝ պակաս վտանգ ավոր գյու
ղատնտեսական արտադ րական
ռեսուրսների միջոցով, ինչ ը հան
գեցնում է գյու ղատնտեսական
աշխատաեղանակների կատա
րելագ ործ ման, առ ավել անվտանգ
սննդամթ երք ի և ավել ի մաքուր
շրջակա միջավայրի. ԿԶՆ թիրախ
2.1 (վերջ դնել սով ին և ապահովել
անվտանգ, սննդարար և բավա
րար սննդի մատչել իությու նը)։

Աջակցություն Հայաստանի
Հանրապետության Էկոնո
միկայի նախարարությանն
ու Վիճակագրական
կոմիտեին՝ ԿԶՆ-ների
իրականացման և
մշտադիտարկման հարցում

Գյուղատնտեսությունը
Հայաս
տանի կայուն զարգացումը պայմա
նավորող առանցքային ճյուղերից
մեկն է, ինչպես նաև կառավարութ
յան առաջնահերթություններից մե
կը։ Էկոնոմ իկայի նախարարությունն
այն կառույցն է, որը պատասխանա
տու է պարենի և գյուղատնտեսութ
յան հետ կապված ԿԶՆ-ների կենսա
գործման, թիրախների որոշարկման,
քաղաքականության պլանավորման
փաստաթղթերի համապատասխա
նեցման համար, ինչպես նաև, Վիճա
կագրական կոմ իտեի հետ համատեղ,
ԿԶՆ թիրախներին հասնելու առա
ջընթացի մշտադիտարկման համար։
ՊԳԿ ծրագրերից մեկը, որը մեկ
նարկել էր 2017 թվականին՝ ԿԶՆ-նե
րի իրագ ործման ու մշտադիտարկման
գործում աջակցում է ՀՀ էկոնոմ իկայի
նախարարությանը, ձգտում էր ընդ
լայնել պետական իշխանության իրա
զեկվածությունն ու հանձնառությունը՝
ապահովելու պարենային անվտան
գություն, սնուցում և սոցիալական
պաշտպանություն։ Այդ ծրագրի նպա
տակների թվում էին նաև Էկոնոմ ի
կայի նախարարության և պետական
իշխանության այլ վերաբերել ի մար
մինների՝ ԿԶՆ-ների իրագ ործման ու
մշտադիտարկման տեխնիկական կա
րողությունների զարգացումը։
Իրականացվել է ելակետային ու
սումնասիրություն՝ գնահատելու, թե
Էկոնոմ իկայի նախարարությունն ինչ
դիրքորոշում ունի ԿԶՆ-ների ազ
գայնացման ու կենսագ ործման վե
րաբերյալ՝ հատուկ ուշադրություն
դարձնելով նախարարության կողմ ից
գերակա հռչակված թիրախներին ու
ՊԳԿ-ի պատասխանատվության ներ
քո գտնվող ցուցանիշներին։
Ծրագրի միջոցով՝ Պարենային
անապահովության
փորձառության
սանդղակի (ՊԱՓՍ) հիման վրա մշակ
ված մոդ ուլը, որի նպատակն էր ԿԶՆ
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ցուցանիշ 2.1.2-ի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, ներառվել է
Տ նային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) մեջ, և անց են
կացվել կարողությունների զարգացման գործողություններ ՊԳԿ-ի պատասխանատվության ներքո գտնվող
ԿԶՆ 21 ցուցանիշների առնչությամբ։

Տեխնիկական օժանդակություն՝ խաղողի ֆիլոքսերայի
նկատմամբ դիմացկուն
տնկանյութի արտադրության նպատակով

Հայաստանը համարվում է խաղողի մշակության հնամենի օջախներից մեկը: Հայաստանում գինեգործության պատմությունը սկիզբ է
առել ավելի քան 6000 տարի առաջ։
Ծովի մակարդակից երկրի տարածքի
բարձրությունների լայն միջակայքը,
ինչպես նաև հողային ու կլիմայական
պայմանների
բազմազանությունը
ստեղծել են նպաստավոր միջավայր
խաղողագործության համար։ Այսօր
ավելի քան 60 հայաստանյան ընկերություններ արտադրում են ավելի
քան 400 տեսակի գինի։ Հայաստանում գտնվող խաղողի բոլոր այգիների 95 տոկոսը պատկանում է փոքր
գյուղացիական տնտեսություններին։
Ներկայում այս ոլորտը գտնվում է իր
զարգացման առանացքային փուլում։
Մինչև վերջերս Հայաստանը (բացառությամբ Տավուշի մարզի) համարվում էր ֆիլոքսերազերծ գոտի,
քանի որ երկրի կլիմայական պայմանները նպաստավոր չէին այս միջատի կենսաբանական զարգացման
համար: Այդուհանդերձ, ներկայում
Հայաստանի
խաղողագործության
ճյուղը կարծես թե դարձել է խոցելի,
միգուցե՝ շրջակա միջավայրի (կլիմայական) պայմանների փոփոխության
պատճառով, որոնք երկիրը խոցելի
են դարձրել այս վնասատուի տարածման համար:
2017 թվականից ՊԳԿ-ն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրել է տեխնիկական
աջակցություն՝ ուղղված երկրում գյուղատնտեսության կայուն զարգացման

նպատակով նոր մոտեցում ների և
գործիքների ներդրմանը՝ ստեղծելով
խաղողագործության ճյուղի արդ յունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ հիմքեր, որոնք հավանաբար
կհանգեցնեն արտադրության ու արտահանման ծավալների աճի։ ՊԳԿ
ծրագիրն անդրադարձել է խաղողի
ֆիլոքսերայի առաջացրած խնդիրներին և իրականացրել է նախապատրաստական աշխատանքներ՝ ուղղված Հայաստանում խաղողի կայուն
արտադրությանը։ Դրանք են՝ ավելի
քան 300 սորտերով խաղողի կոլեկցիոն այգու, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած, խաղողի
երկու սորտերի ցուցադրական այգու, ֆիլոքսերադիմացկում խաղողի
տնկանյութի արտադրության համար
մայրուտային այգու հիմ նում, ժամանակակից սարքավորում ներով հագեցած պատվաստ կատարելու համար
նախատեսված պատվաստի արհեստանոցի ստեղծում, վերապատրաստված անձնակազմ՝ պատվաստ կատարելու և տնկանյութ արտադրելու
համար, երկրում ֆիլոքսերիայի մոնիթորինգի ազգային ծրագրի մշակում և
առաջարկությունների ներկայացում՝
ֆիլոքսերադիմացկուն
տնկանյութի
արտադրության
հավաստագրման
համակարգի ներդրման համար:
Ծրագիրը հայ ֆերմերներին և ոլորտի մասնագետներին ուսուցանել են
խաղողի տնկանյութի արտադրության
նորագույն մեթոդների, ինչպես նաև՝
խաղողի այգիների ժամանակակից
կառավարման, ներառյալ վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի,
կաթիլային ոռոգման համակարգերի,
հակակարկտային ցանցերի, էտի և այլ
հմտությունների վերաբերյալ:

Ընդհանուր առմամբ՝ այս
ծրագիրը նպաստել է ԿԶՆ
թիրախ 2.3-ին (կրկնապատկել փոքր պարենարտադրողների գյուղատնտեսական արտադրողականությունը
և եկամուտները) և ԿԶՆ թիրախ
2.4-ին (ապահովել պարենարտադրության կայուն համակարգեր և
ներդնել դիմակայուն գյուղատնտեսական գործելաձևեր, որոնք ﬔծացնում են արտադրողականությունը և արտադրությունը, օգնում են
պահպանել էկոհամակարգերը)։

Պարենային անվտանգությանը և սնուցմանն ուղղված
կարողությունների հզորացում

Չ նայած այն հանգամանքին, որ
վերջին տարիներին արձանագրվել
է զգալի տնտեսական աճ և տնային
տնտեսությունների բարեկեցության
բարելավում, Հայաստանը շարունակում է մնալ չափազանց խոցելի՝ գլոբալ տնտեսական ցնցում ների, պարենի ու այլ ապրանքների միջազգային
գների տատանում ների և եղանակային ցնցում ների նկատմամբ, որոնք
բացասաբար են ազդում երկրների
տնտեսությունների և ընդ հանրապես
պարենային անվտանգության իրավիճակի վրա։
2017 թվականից ի վեր Հայաստանում իրականացվում է ՊԳԿ
«Պարենային անվտանգությանը և
սնուցմանն ուղղված կարողությունների հզորացում» տարածաշրջանային ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում
է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։
Ծ րագրի նպատակն է ուժեղացնել սոցիալական պաշտպանության, սնուցման ու գյուղատնտեսական միջամտությունների միջև փոխադարձ կապերը պարենային համակարգերում՝
վերջիվերջո նպաստելու աղ քատության ու պարենային անապահովության կայուն վերացմանը։
Ծ րագրի շրջանակում Հայաստանում ստեղծվեց «Նպաստ+» մոդել,
որն ուղղված էր սնուցման նկատմամբ
զգայուն սոցիալական պաշտպանության միջոցով պարենային համակարգերի ամրապնդմանը՝ ընտանեկան նպաստները համալ րելով գյուղատնտեսական անասունների կամ
թռչունների և ազնվամորու տնկիների
տրամադրմամբ, ի հավելումն վերապատրաստման, որպեսզի կարիքավոր տնային տնտեսությունները կարողանան կատարել արդ յունավետ
ներդրում ներ և, վերջնական հաշվով,
բարելավեն իրենց պարենային ապահովությունը և սնուցումը։ Ընդ հանուր
հաշվով՝ ծրագիրն ընդգրկեց Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի ու
Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի «Նպաստ+» բաղադրիչի շահառու
133 տնային տնտեսություն, որոնք
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ կայուն զարգացման նպատակներ

մասնակցեցին սնուցման, հիգիենա
յի, պարենային անվտանգ ության ու
ապահովության թեմաներով վերա
պատրաստման դասընթացների։
Ավել ին՝ ծրագիրն օժանդակութ
յուն է ցուցաբերել Արարատի մարզ ի
հինգ դպրոցներում երեք ջերմոց
ների և խնձորենու երկու այգիների
ստեղծմանը՝ աջակցելու դպրոցական
սննդի ապահովմանը, եկամուտների
ստեղծմանն ու գյուղատնտեսական
թեմաներով վերապատրաստմանը։
Աղքատության, սով ի և թերսնուց
ման վերացումը, միևնույն ժամանակ
գյուղատնտեսությունն ու պարենային
համակարգերը դարձնելով հարակա
յուն, պահանջում է ինտեգրացված
մոտեցում։ Դպրոցական սննդի ծրա
գիրը կարող է, իրականում, նպաստել

տեղական
գյուղատնտեսությանը,
ամրապնդել ու բազմազանեցնել տե
ղական պարենային համակարգերը
և օգնել մարդկանց աղքատությու
նից հանելուն՝ դպրոցներում պատ
րաստվող ուտել իքների համար տե
ղացի
փոքր
գյուղատնտեսական
ձեռնարկություններից ու ֆերմ երնե
րից սննդամթերքի ձեռքբերման մի
ջոցով։ Ի լրումն, այնպիսի կոնկրետ
միջամտությունների միջոցով, ինչպի
սիք են ա
ռողջ դպրո
ցա
կան սնուն
դը և պարենի ու սնուցման թեմայով
կրթությունը, աշակերտները կարող
են բարելավել իրենց սննդակարգե
րը, զարգացնել սնվելու ավել ի առողջ
սովորություններ և դրանք տարածել
իրենց ընտանիքների ու համայնքնե
րի շրջանում։

Ընդ հանուր առ մամբ՝ ծրագ իրը
նպաստել է ԿԶՆ թիրախ 1.1-ին (ամ ե
նու րեք և բոլոր մարդ կանց համար
իսպառ վերացնել ծայրահեղ աղ
քատությու նը), ԿԶՆ թիրախ 1.2-ին
(առնվազն կիսով չափ կրճատել աղ
քատության մեջ ապրող բոլոր տա
րիքների տղամարդ կանց, կանանց
և երեխաների համամասնությու նը),
ԿԶՆ թիրախ 2.1-ին (վերջ դնել սով ին
և ապահովել անվտանգ, սննդարար
և բավարար սննդի մատչել իությու
նը), ԿԶՆ թիրախ 2.2-ին (վերջ դնել
թերսնված ութ յան բոլոր ձևերին) և
ԿԶՆ թիրախ 2.3-ին (կրկնապատկել
փոքր պարենարտադ րողների գյու
ղատնտեսական արտադ րողակա
նությու նը և եկամուտները)։
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