
ÎÈÆØ²ÚÆ     öàöàÊØ²Ü  ÐÆØÜ²Ð²ðòÀ 

 

     ì»ñçÇÝ  200  ï³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ù³ñ¹áõ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ÙÃÝáÉáñï  »Ý  

³ñï³Ý»ïí»É   ï³ñµ»ñ  ï»ë³ÏÇ  ·³½³ÝÛáõÃ»ñ,  áñáÝù  ÷á÷áËáõÃÛáõÝ  »Ý  Ùïóñ»É  ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ  ÑáëùÇ  

Ù»ç  ¨  áñå»ë  Ñ»ï¨³Ýù  »ñÏÇñ  ÙáÉáñ³ÏÇ  íñ³  ï»ÕÇ  ¿   áõÝ»ó»É ÏÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝ:       

ØÃÝáÉáñïáõÙ  ·³½»ñÝ   ³é³ç³óÝáõÙ  »Ý  ß»ñï,  Í³ÍÏáó,  áñÁ  å³Ñå³ÝáõÙ  ¿  »ñÏÇñ  ÙáÉáñ³Ï  Ñ³ë³Í  

³ñ¨Ç  ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ:   ²Û¹   ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  ÙÇ  Ù³ëÁ  å»ïù  ¿  í»ñ³¹³éÝ³Ý  ïÇ»½»ñù`  

ÇÝýñ³ÏñÙÇñ  ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  ï»ëùáí:  Ø³ñ¹áõ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ·³½³ÛÇÝ  Í³ÍÏáõÛÃÁ  

³í»É³ó»É  ¿  ¨    ³ñ·»É³Ï»É  ³Û¹  ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ  í»ñ³¹³ñÓÁ,   ÇÝãÁ  »ñÏÇñ  ÙáÉáñ³ÏÇ  íñ³  ëï»ÕÍ»É  ¿  

ç»ñÙ³ÛÇÝ  ¿ý»Ïï:   ¸ñ³  Ñ»ï¨³ÝùÝ  ¿  û¹³ÛÇÝ  ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ  ï»Õ³µ³ßËáõÙÁ  ¨  »ñÏñÇ  ÏÉÇÙ³ÛÇ  

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,  ÏÉÇÙ³ÛÇ  ·Éáµ³É  ï³ù³óáõÙÁ,  áñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ  Ù»ñ  »ñÏñÇ  Ñ³Ù³ñ  

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ  ¿  Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ  ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ:   

     ÏÉÇÙ³ÛÇ  ·Éáµ³É  ï³ù³óÙ³Ý  ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ  áõÝÇ  ÙÇ  ß³ñù  ³é³ÝÓÝ³Ï³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,  áñáÝù  ³ÛÝ  

¹³ñÓÝáõÙ  »Ý  Ï³ñ·³íáñÙ³Ý  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó  ³é³í»É  µ³ñ¹: 

� ÐÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ  Ï³åí³Í  ¿  ÙÃÝáÉáñïÇ  Ñ»ï,   áñÁ   Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  

ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  ¿:  ²Û¹  ³éáõÙáí  áã  ÙÇ  »ñÏÇñ  ãÇ  Ñ³Ù³ñÇ  ³ÍË³ÃÃáõ  ·³½Ç  

³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ  ¿³Ï³Ý  Ïñ×³ïáõÙÝ»ñ  Ï³ï³ñ»ÉÁ  Çñ  ½áõï  ³½·³ÛÇÝ  ß³ÑÁ: 

� ²ÍË³ÃÃáõ  ·³½Ç  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ   Ïñ×³ïÙ³Ý åáï»ÝíÛ³É  Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ  ÷áË³Ýó»ÉÇ  

ÉÇÝ»ÉÁ  Ýß³Ý³ÏáõÙ  ¿  ¹ñ³Ýó  ³½³ï  í³×³éùÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  Ó¨³íá¨í³Í  ßáõÏ³ÛáõÙ: 



  

1-ÇÝ  ³ÕµÛáõñ  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

2-ñ¹  ³ÕµÛáõñ  15 14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

     ²ÛÝ  Ã»  ÇÝãáõ  ¿  ³ÛÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ  µ»ñáõÙ  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý,  

»ñ¨áõÙ  ¿  í»ñÁ  Ýßí³Í  ·Í³·ñÇó:  ºÝÃ³¹ñ»Ýù  ³é³çÇÝ  Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ,  áñÇ  

³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ  Ýí³½»óÙ³Ý  ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ  ÍËë»ñÇ  ÏáñÁ  MC1-Ý  ¿,  Ç  ëÏ½µ³Ý»   

     ì»ñÁ  Ýßí³Í   ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ   ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ  ëÏëí»óÇÝ  1980-³Ï³Ý  ÃÃ;  ëï»ÕÍí»óÇÝ  3  

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ËÙµ»ñ  »ñÏñÇ  áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ: 

     1-ÇÝ  ËÙµÇ  Ýå³ï³ÏÝ  ¿ñ  óáõÛó  ï³É,  áñ  ÏÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ï»ÕÇ  »Ý  áõÝ»ÝáõÙ,   ¨  

áõëáõÙÝ³ëÇñ»É  Ã»  ³Û¹   ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÇÝãáí  »Ý   å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í: 

     2-ñ¹  ËÙµÇ  Ýå³ï³ÏÝ  ¿ñ  áõëáõÙÝ³ëÇñ»É  ÏÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛ³Ý  Ñ»ï  Ï³åí³Í  

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ³ÛÉ  µÝ³·³í³éÝ»ñÇ  íñ³  (·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý,  çñ³ÛÇÝ  é»ëáõñëÝ»ñÇ   ¨  ³ÛÉÝ): 

     3-ñ¹  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ËáõÙµÁ  å»ïù  ¿  Ý»ñÏ³Û³óÝ»ñ   ³ÛÝ  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ,  áñáÝù  ³ÝÑñ³Å»ßï  

¿ÇÝ  Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  µ³ñÓñ³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ:Կլիմային մարդու միջամտության մասին 

գիտական վկայությունը միջազգային արենայից առաջին անգամ հնչել է 1979թ. Կլիմայի 

համաշխարհային առաջին կոնֆերանսում: Քանի որ 1980-ական թվականներին 

հասարակայնության իրազեկությունն էկոլոգիական հիմնախնդիրների նկատմամբ շարունակում 

էր աճել, երկրները սկսեցին ավելի ուշադրություն դարձնել կլիմայի հիմնախնդրին: Մալթայի 



կառավարության առաջարկությամբ 1988թ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեան ընդունեց Մարդկության 

ներկա և ապագա սերունդների համար գլոբալ կլիմայի պահպանության մասին 43/53 որոշումը: 

Նույն տարում Օդերևութաբանության համաշխարհային կազմակերպության և ՄԱԿ-ի Շրջակա 

միջավայրի ծրագրի կառավարման մարմինները հիմնեցին մի նոր մարմին՝ Կլիմայի փոփոխության 

փորձագետների միջկառավարական խումբը (ԿՓՓՄԽ-IPCC), խնդրո վերաբերյալ գիտական 

տեղեկատվությունը կարգավորելու և գնահատելու համար: 1990թ. ԿՓՓՄԽ-ն հրապարակեց 

Գնահատման իր առաջին զեկույցը, որը եզրակացրեց, որ կլիմայի փոփոխության վտանգն իրական 

է: Կլիմայի համաշխարհային երկրորդ կոնֆերանսը, որը տեղի ունեցավ Ժնևում նույն տարում, կոչ 

արեց ընդունել գլոբալ համաձայնագիր: ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեան այդ կոչին արձագանքեց իր 

45/212 որոշմամբ, որով պաշտոնապես հայտարարեց Կլիմայի փոփոխության մասին կոնվենցիայի 

բանակցային գործընթացի սկսելու մասին, որը պետք է վարեր Միջկառավարական բանակցային 

կոմիտեն (INC):  

     1992  Ã.  èÇá  ¸»  Ä³Ý»ÇñáÛáõÙ  ï»ÕÇ  áõÝ»ó³í  í»Ñ³ÅáÕáí,  áñï»Õ  ÁÝ¹áõÝí»ó  ¦ÎÉÇÙ³ÛÇ   

÷á÷áËáõÃÛ³Ý  Ù³ëÇÝ§  ÏáÝí»ÝóÇ³Ý:   ¦ÎÉÇÙ³ÛÇ   ÷á÷áËáõÃÛ³Ý  Ù³ëÇÝ§   Ø²Î-Ç  ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ   

ÏáÝí»ÝóÇ³Ý  Ñ³Ù³ËÙµáõÙ  ¿  ·Éáµ³É  ç³Ýù»ñÁ`  ÁÝ¹¹»Ù  Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ  ï³ù³óÙ³Ý:  Üñ³  

Ýå³ï³ÏÝ  ¿  ç»ñÙáó³ÛÇÝ  ·³½»ñÇ  ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý  ÙÃÝáÉáñïáõÙ  Ï³ÛáõÝ³óÝ»É  ³ÛÝåÇëÇ  

Ù³Ï³ñ¹³Ïáí,  áñÁ  µ³ó³éÇ  ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  íñ³  Ù³ñ¹áõ  ÏáÕÙÇó  Ï³ï³ñíáÕ  

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ:  ²Ûë  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ  å»ïù  ¿  Ñ³ëÝ»É  ³ÛÝåÇëÇ  Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ,  áñ  

¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ   µÝ³Ï³Ý  ×³Ý³å³ñÑáí  Ñ³ñÙ³ñí»Ý  ÏÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ`  Ñáõë³Éáí,  áñ  

å³ñ»ÝÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ  ãÇ  íï³Ý·íÇ  ïÝï»ë³Ï³Ý  ½³ñ·³óÙ³ÝÁ  

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ÏïñíÇ  ß³ñáõÝ³Ïí»É  Ï³ÛáõÝ  Ó¨áí: 

     ÎáÝí»ÝóÇ³Ý   ß³ñ³¹ñáõÙ  ¿  áñáß   Õ»Ï³í³ñ  ëÏ½µáõÝùÝ»ñ.   Ý³Ë³½·áõß³óÝáÕ   ëÏ½µáõÝùÁ  ÝßáõÙ  ¿,  

áñ  ·ÇïáõÃÛ³Ý  áñáß³ÏÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ  ãå»ïù  ¿  û·ï³·áñÍíÇ  áñå»ë  ³ñ¹³ñ³óáõÙ  

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï³Ó·Ù³Ý  Ñ³Ù³ñ,   »ñµ  Éáõñç,  ³Ý¹³éÝ³ÉÇ  íï³Ý·Ý  ³ñ¹»Ý  ³éÏ³  ¿: 

     ¸Çý»ñ»Ýóí³Í  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ëÏ½µáõÝùÁ   ÏÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛ³Ý  ¹»Ù  å³Ûù³ñáõÙ  ï³ÉÇë  

¿   ½³ñ·³óáÕ  »ñÏñÝ»ñÇÝ; 

     ØÛáõë  ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ  Ï³åí³Í   »Ý  ½³ñ·³óáÕ  »ñÏñÝ»ñÇ  Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ  Ï³ñÇùÝ»ñÇ  ¨  Ï³ÛáõÝ  

½³ñ·³óÙ³ÝÁ`   ³ç³Ïó»Éáõ   Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý  Ñ»ï: 

     æ»ñÙáó³ÛÇÝ  ¿ý»ÏïÁ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  ÙÃÝáÉáñïáõÙ  ç»ñÙáó³ÛÇÝ  ·³½»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:  

æ»ñÙáó³ÛÇÝ  ·³½»ñÝ  áõÝ»Ý  µÝ³Ï³Ý  Í³·áõÙ  ¨  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  »Ý  Ù³ñ¹áõ  ³ñï³¹ñ³Ï³Ý  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ:  ´Ý³Ï³Ý   Í³·áõÙ  áõÝ»Ý  çñÇ  ·áÉáñßÇÝ»ñÁ,  û½áÝÁ,  ³ÍË³ÃÃáõ  ·³½Á,  Ù»Ã³ÝÁ,  



³½áïÇ  ûùëÇ¹Ý»ñÁ   ¨  ³ÛÉÝ:  ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý  ·³½»ñÇó  »Ý   ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñÁ,  Ñ»ùë³ýïáñÇ¹Ý»ñÁ  

¨ ³ÛÉÝ:  Կոնվենցիայի բանակցությունները դժվարությամբ էին ընթանում, քանի որ չկար 

միասնական տեսակետ, թե ինչպիսին պետք է լինի կոնվենցիան  և ինչ վերջնական նպատակ այն 

պետք է հետապնդի: Հիմնախնդիրը բարդանում էր նաև նրանով, որ այն շոշափում էր  բազմաթիվ 

տնտեսական հետաքրքրություններ և  մարդու գործունեության բազմաթիվ բնագավառներ: Ըստ 

բազմաթիվ տեսակետների կոնվենցիան պետք է ուղղված լիներ էներգիայի սպառմանը, քանի որ 

մթնոլորտ արտանետվող ածխաթթու գազի հիմնական մասի աղբյուրը հանածո վառելիքի այրումն 

է: Սակայն այն պետք է ընդգրկեր նաև  տնտեսության այլ բնագավառներ` տրանսպորտ, 

արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն: Ակնհայտ էր, որ 

Կոնվենցիայի բանակցությունները կպահանջեն  ընդունել զգալի սահմանափակումներ, 

միջոցառումներ, որոնք  ամբողջ աշխարհում շեշտակիորեն պետք է ազդեին  տնտեսական և 

սոցիալական գործունեության վրա: Հատկապես ակնառու էր զարգացած և զարգացող երկրների 

տեսակետների տարբերությունը: Զարգացող երկրները պահանջում էին հաշվի առնել  

տնտեսական զարգացման իրենց իրավունքը և դեմ էին  արտանետումների կրճատման կամ 

սահմանափակման գաղափարին, քանի որ այն բացասաբար կանդրադառնար իրենց տնտեսական 

աճի վրա: Ըստ նրանց կլիմայի փոփոխությունը, հիմնականում, զարգացած երկրների տնտեսական 

գործունեության արդյունք էր, այդ պատճառով հիմնական պատասխանատվությունը պետք է 

նրանք ստանձնեն և միջոցառումներ իրականացնեն իրենց տարածքում: Միջոցառումների լայն 

սպեկտրին կողմնակից էին հատկապես փոքր կղզային պետությունները, որոնց տարածքի մեծ 

մասը գտնվում է ծովի մակերևույթից  ոչ մեծ բարձրության վրա և համաշխարհային օվկիանոսի 

մակարդակի բարձրանալն առաջին հերթին սպառնալից կլինի նրանց համար: Մյուս կողմից, նավթ 

արտադրող երկրների համար անհանգստության առարկա էր, որ հանածո վառելիքի 

օգտագործման սահմանափակումը լուրջ հարված կհասցնի նրանց տնտեսությանը: Զարգացած 

երկրները ստանձնեցին հիմնական պատասխանատվությունը և խոստացան, որ կձեռնարկեն  

արտանետումների կրճատման միջոցառումներ: Նրանք  համաձայնվեցին նաև օժանդակել  

զարգացող երկրների   ջանքերին, սակայն հրաժարվեցին ստեղծել նոր ֆինանսական մեխանիզմ, 

հույս հայտնելով, որ այդ ֆունկցիան կկատարի 1991թ. ստեղծված Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդը: 

Շուտով հայտնի դարձավ, որ ժամանակի սղության պատճառով հնարավոր չէ սահմանել 



արտանետումների քանակական սահմանափակումներ: Ելնելով զարգացած և զարգացող 

երկրների ընդհանուր, սակայն դիֆերենցված  պատասխանատվության սկզբունքից, հնարավոր էր 

միայն ընդունել շրջանակային տեքստ և նրա հիման վրա զարգացնել հետագա գործունեությունը:    

èÇá  ¸»  Ä³Ý»ÇñáÛáõÙ  Ï³Û³ó³Í  í»Ñ³ÅáÕáõÙ  ÁÝ¹áõÝí³Í  ÏáÝí»ÝóÇ³Ý`  ¦ÏÉÇÙ³ÛÇ   ÷á÷áËáõÃÛ³Ý  

Ù³ëÇÝ§  ½³ñ·³ó³Í  »ñÏñÝ»ñÇÝ  å³ñï³íáñ»óÝáõÙ  ¿ñ  Ïñ×³ï»É  ç»ñÙáó³ÛÇÝ  ·³½»ñÇ  

³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ:  ²é³ÝÓÝ³óí»óÇÝ  Ñ»ï¨Û³É  ç»ñÙáó³ÛÇÝ   ·³½»ñÁ`  ³ÍË³ÃÃáõ   ·³½,  ³½áïÇ  

»ñÏûùëÇ¹,  Ù»Ã³Ý,  ÑÇµñáýïáñ  çñ³ÍÇÝ. Å»ñýïáñçñ³ÍÇÝ,  Ñ»ùë³ýïáñÇ¹  ¨  ³ÛÉÝ:   èÇáÛáõÙ  

ãùÝÝ³ñÏí»ó  ½³ñ·³óáÕ  »ñÏñÝ»ñÇ  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 1997 Ã.  ÎÇáïáÛáõÙ  »ññáñ¹  ÏáÕÙ»ñÇ  

ÏáÝý»ñ³ÝëáõÙ  ÁÝ¹áõÝí»ó  ¦ÎÇáïáÛÇ  ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ§,  áñï»Õ   ½³ñ·³ó³Í  »ñÏñÝ»ñÁ  ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ  

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ`    ç»ñÙáó³ÛÇÝ   ·³½»ñÁ  Ïñ×³ï»É  5%-áí`  1990 Ã. Ñ³Ù³ñ»Éáí  áñå»ë  ³Ûë  

Ñ³ßí³ñÏÇ  ëÏ½µÝ³Ï³Ý  ï³ñÇ:  ÎÇáïáÛáõÙ  ÁÝ¹áõÝí»óÇÝ  ×ÏáõÝ  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ,  áñáÝù  å»ïù  ¿  

Ýå³ëï»ÇÝ  ³Û¹  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³ï³ñÙ³ÝÁ:  ²Û¹  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ  ¿ÇÝ. 

1. Ñ³Ù³ï»Õ  Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 

2.Ù³ùáõñ  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½Ù 

3.³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ   ³é¨ïáõñ 

     Ð³Ù³ï»Õ  Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ  ÃáõÛÉ  ¿ñ   ï³ÉÇë  ½³ñ·³ó³Í  »ñÏñÝ»ñÇ  ÙÇç¨  µ³ç³Ý»É  

³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ  ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ: 

     Ø³ùáõñ  ½³ñ·³óÙ³Ý   Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ  ½³ñ·³óáÕ  ¨  ½³ñ·³ó³Í  »ñÏñÝ»ñÇ  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ  ¿:  

¼³ñ·³óáÕ  »ñÏñÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  ½³ñ·³óáÕ  »ñÏñÝ»ñÇÝ  ÷áË³Ýó»Ý  Ýáñ  ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ  ¨  

ïñ³Ù³¹ñ»Ý  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ,  áñáí  ÏÏñ×³ï»Ý  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ: 

     2004 Ã.  ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ  èáõë³ëï³ÝÁ  í³í»ñ³óñ»ó   ¦ÎÇáïáÛÇ  ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ§:   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  

³éÙ³Ùµ  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³ï³ñáõÙÁ  å»ïù  ¿  ÉÇÝ»ñ  ÙÇÝã¨  2008-2012 ÃÃ.:  Ð³Û³ëï³ÝÁ  ³Û¹  

ÏáÝí»ÝóÇ³Ý  ëïáñ³·ñ»ó  1992 Ã.  ¨ í³í»ñ³óñ»ó  2003Ã.:  Ð³Û³ëï³ÝÁ,  áñå»ë  ½³ñ·³óáÕ  »ñÏÇñ  

ã÷áõÝ»ñ  ç»ñÙáó³ÛÇÝ  ·³½»ñÇ  Ïñ×³ïÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É,  µ³Ûó  áñå»ë  Ù³ëÝ³ÏÇó  »ñÏÇñ  áõÝ»ñ  

Ñ»ï¨Û³É   ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ. 

1. Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  ³½·³ÛÇÝ  é»ëáõñë  »ñÏñÇ  ÏÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  í»ñ³µ»ñÛ³É 

2. Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  ³½·³ÛÇÝ  Ï³¹³ëïñ    ç»ñÙáó³ÛÇÝ  ·³½»ñÇ  í»ñ³µ»ñÛ³É 

3. Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  ³ÛÝ  ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ,  áñáÝù  Ï³ñáÕ  »Ý  Í³·»É   ÏÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí 

4. Ï³ï³ñ»É  ÏñÃ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: 

     ØÃÝáÉáñïÇ   Ñ»ï  Ï³åí³Í  ·Éáµ³É  ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý  ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇó  ¿  û½áÝ³ÛÇÝ  ß»ñïÇ  

ù³Ûù³ÛáõÙÁ:  ²Û¹  »ñ¨áõÛÃÁ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿  ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñáí:  1987 Ã.  



ØáÝé»³ÉáõÙ  ÁÝ¹áõÝí»ó  ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ, áñÇ  ÑÇÙ³Ý  íñ³  å»ïù  ¿   Ïñ×³ïí»ÇÝ  ýñÇáÝÇ  ¨  

ÍÍÙµ³ÝÛáõÃÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ:   

     ¶Éáµ³É  ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó  ¿  ÙÃÝáÉáñïáõÙ  ÃÃáõ  ³ÝÓñ¨Ý»ñÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:  ²Û¹  

³ÝÓñ¨Ý»ñÁ  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  »Ý  ÍÍÙµÇ  ¨  ³½áï³ÛÇÝ  ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñáí: 

     ØÃÝáÉáñïÝ  ³ÕïáïáõÙÁ  µ³ó³ë³Ï³Ý  ³½¹»óáõÃÛáõÝ  ¿  ÃáÕÝáõÙ  Ù³ñ¹áõ  ³éáÕçáõÃÛ³Ý  íñ³:  

ØÃÝáÉáñïÁ  áõÝÇ  å³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý  ýáõÝÏóÇ³,  ³ÛÝ  ¿`   å³ßïå³ÝáõÙ  ¿  »ñÏÇñÁ  ³ñ¨Ç  

×³é³·³ÛÃÝ»ñÇó`  û½áÝ³ÛÇÝ  ß»ñï,  ¨  ³ÛÝï»Õ  ¿    Ó¨³íáñáõÙ   ÏÉÇÙ³Ý:  ØÃÝáÉáñïÁ  áõÝÇ  ÙÇ  ß³ï  

Ï³ñ¨áñ  Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ,  áñÝ  ¿  ÇÝùÝ³Ù³ùñÙ³Ý  Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ:  ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ  ½³Ý·í³ÍÝ»ñÁ  

ß³ñÅí»Éáí  ù³Ùáõ   Ñáë³ÝùÝ»ñáí  óñáõÙ  »Ý  ³ÛÝ  ³ÕïáïÇãÝ»ñÁ,  áñáÝù  Ñ³í³ùíáõÙ  »Ý  ÙÃÝáÉáñïáõÙ:  

ºñµ  ÙÃÝáÉáñïÁ  ³ÕïáïíáõÙ  ¿  Ù³ñ¹áõ  ³ñï³¹ñ³Ï³Ý  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³ñï³¹ñí³Í  

³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñáí,  Ýñ³  ÇÝùÝ³Ù³ùñÙ³Ý  Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ  ³ñ·»É³ÏíáõÙ »Ý,  ÇÝãÁ   Ï³ñáÕ  ¿  µ»ñ»É  

Í³Ýñ  ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý  Ñ»Á¨³ÝùÝ»ñÇ: 

     ØÃÝáÉáñïÇ   ³ÕïáïáõÙÁ  ÉÇÝáõÙ  ¿`  ï»Õ³Ï³Ý,  ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  ¨  ·Éáµ³É:   ²ÕïáïÇãÝ»ñÁ  

ÉÇÝáõÙ   »Ý`  ·³½³ÝÙ³Ý,  Ñ»ÕáõÏ  ¨  åÇÝ¹:  Ð³ïÏ³å»ë  íÝ³ë³Ï³ñ »Ý  Í³Ýñ  Ù»ï³ÕÝ»ñÁ`  Ï³å³ñÁ,  

ëÝ¹ÇÏÁ,  åÕÇÝÓÁ,  ¨  ïñ³ÝëåáñÁ³ÛÇÝ  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ`  µ»Ý½áåÇñ»ÝÁ  ¨  ³ÛÉÝ: 

     ÎÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ  Ù»Í  ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿  ÃáÕÝáõÙ  Ï»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý íñ³,   ³í»ÉÇÝ`   

÷á÷áËáõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí  Ï³ñáÕ  »Ý  ÝáõÛÝÇëÏ  µÝ³çÝçí»É  Ï»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÛ³Ý  áñáß   

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:  

      ÎÉÇÙ³ÛÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ   Ï³ñáÕ  ¿  Ñ³Ý·»óÝ»É  ÑáÕ»ñÇ  ³Ý³å³ï³óÙ³Ý,   ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ  

µ³ó³ë³Ï³Ý  ³½¹»óáõÃÛáõÝ  Ï³ñáÕ  ¿  ·áñó»É  µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý  ³éáÕçáõÃÛ³Ý  íñ³  ¨  ³ÛÉÝ:         

 


