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Կազմակերպության մասին

• Հիմնադրվել է 1999 թ.-ին հետևյալ առաքելությամբ՝
▫ ուսումնասիրել Հայաստանում շրջակա միջավայրի աղտոտման 

խնդիրները,
▫ պաշտպանել առողջ շրջակա միջավայրում մարդու ապրելու 

իրավունքը,
▫ նպաստել առողջության վրա բնապահպանական ռիսկերի 

կրճատմանը,
▫ խթանել առողջ ապրելակերպը՝ հատկապես կենտրոնանալով 

կանանց` որպես փոփոխությունների կատալիզատորի, և երեխաների 
վրա:

• Ունի 8 հոգուց բաղկացած աշխատակազմ և 40-ից ավել կամավորներ:
• Անդամակցությունը միջազգային ՀԿ ցանցերին` (IPEN/ԿՕԱ-ների

ոչնչացման միջազգային ցանց/, PAN/Պեստիցիդների դեմ
գործողությունների ցանց/, WECF/Եվրոպայի կանայք հանուն ընդհանուր
ապագայի/, HEAL /Առողջության և շրջակա միջավայրի միություն/և այլն)

• 120-ից ավել իրականացված նախագծեր



ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի հիմնական ձեռքբերումները «ԿՕԱ-ների մասին
Ստոկհոլմի կոնվենցիայի» ազգային գործողությունների 

իրականացման ծրագրի գործում
• 1999թ-ին ՀԿՀԱԱՇՄ-ն դարձավ ԿՕԱ-ների ոչնչացման միջազգային

ցանցի (IPEN) անդամ�Մասնակցում է  Ստոկհոլմի կոնվենցիայի
Կողմերի Կոնֆերանսի հանդիպումներին և օգտագործում դրանք` 
Հայաստանի համար կարևոր խնդիրների ներկայացման համար: 

• 2000 թ-ին ԿՕԱ-ների գերեզմանոցի հարցը բարձրացվեց
կառավարության առջև և ներառվեց քաղաքական օրակարգում (ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության հետ համատեղ ջանքերի 
արդյունքում):

• 2004 թ-ին ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ–ն դարձավ Հայաստանի
Հանրապետությունում «ԿՕԱ-ների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի» 
իրականացման ազգային ծրագրի Ղեկավար խորհրդի անդամ:

• Տեղեկատվական քարոզարշավներ` թունաքիմիկատների, ներառյալ
ժամկետանց և չափազանց վտանգավոր թունաքիմիկատների
կառավարման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում մի շարք
մարզերում

• Ներդրում ավերված «գերեզմանոցի» ուսումնասիրության մեջ։
2010թ�

• Բրյուսելում կայացած հանրային լսումների խրախուսում («ՀՔՑՀ և 
թունաքիմիկատներ» միջազգային ասոցիացիայի հետ համատեղ 
ջանքերի գործադրում՝ ուղված թունաքիմիկատների գերեզմանոցի 
խնդրի լուծմանը) 2011թ.



ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի հիմնական ձեռքբերումները «ԿՕԱ-
ների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի» ազգային

գործողությունների իրականացման ծրագրի
գործում

• Գերեզմանոցի շարունակական մշտադիտարկում 2000-2015 
թվականներին` փոքր ծրագրերի շրջանակներում և դրանցից
դուրս, ինչպես նաև ժամկետանց թունաքիմիկատների այլ 
պաշարների մշտադիտարկում

• Կրթական քարոզարշավներ թիրախային խմբերի համար
Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի
մարզերում

• Շահերի պաշտպանության քարոզարշավ Նուբարաշենի
գերեզմանոցի հարևանությամբ գտնվող համայնքների համար` 
Մուշավան, ամառանոցային բնակավայր

• Տեղեկատվական քարոզարշավներ` իրականացված ծրագրերի
շրջանակներում Հայաստանում ժամկետանց և արգելված
թունաքիմիկատների ազդեցության հետ կապված
առողջապահական և բնապահպանական ռիսկերի կրճատման
վերաբերյալ



ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի հիմնական ձեռքբերումները «ԿՕԱ-
ների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի» ազգային

գործողությունների իրականացման ծրագրի գործում

• Գերեզմանոցի վրայից և շրջակա տարածքից վերցրած
հողի և բուսականության նմուշների հետազոտություն, 
տես ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի կայքը` www.awhhe.am
• Գերեզմանոցի հարակից համայնքներում և 
հանրապետության այլ գյուղական համայնքներում
վերցրած կրծքի կաթի նմուշների հետազոտություն
2005, 2016, տես ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի կայքը` www.awhhe.am
• Փորված և քանդված գերեզմանոցի և այլ ժամկետանց
թունաքիմիկատների պաշարների հետազոտություն` 
ԵՄ ֆինանսավորմամբ Արնիկա ասոցիացիայի հետ
համատեղ իրականացված ծրագրի շրջանակում

http://www.awhhe.am/
http://www.awhhe.am/


ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի հիմնական ձեռքբերումները «ԿՕԱ-
ների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի» ազգային

գործողությունների իրականացման ծրագրի գործում

▫ Նուբարաշենի ժամկետանց թունաքիմիկատների և կայուն
օրգանական աղտոտիչների գերեզմանոցի տարածքի գնահատում
և իրագործելիության ուսումնասիրություն

▫ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հետ համատեղ
ժամկետանց թունաքիմիկատների պահեստների համայնքահեն
մշտադիտարկում և հաշվառում

▫ ԿՕԱ –ների թեժ կետերի մոտակայքում հողատարածքներ ունեցող
ֆերմերների առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության
վերաբերյալ հանրային իրազեկության բարձրացում

▫ Վարդենիկ, Օձուն, Գարգառ, Պարտիզակ և Աչաջուր համայնքներում
գտնվող ժամկետանց թունաքիմիկատների պաշարների գնահատում`  
դրանց ազդեցության հետ կապված առողջապահական և 
բնապահպանական ռիսկերի կրճատման նպատակով



Քիմիական անվտանգության բարելավման ոլորտում 
ձեռք բերված փորձի ընդլայնում` Հայաստանի գյուղական 
համայնքներում աղքատության կրճատմանը նպաստելու 

համար, Արնիկա ասոցիացիայի հետ համատեղ

Ծրագրի շրջանակում ներկայացվել են ժամկետանց թունաքիմիկատների, 
ներառյալ կայուն օրգանական աղտոտիչների ոչ պատշաճ կառավարման և 
պահպանման հետևանքով աղտոտված թեժ կետերի վերացման
տեխնիկական լուծումներ: Հինգ թեժ կետերում օդի, հողի և կարծր նյութերի 57 
նմուշների հետազոտության արդյունքները վկայում են ԿՕԱ-ներով
աղտոտվածության մասին: Դրանք են` թունաքիմիկատների գերեզմանոցը 
(Նուբարաշեն), երեք նախկին թունաքիմիկատների պահեստները (Ջրառատ, 
Էջմիածին և Մասիս) և պղնձի արտադրության թափոնների հեռացման վայրը
(Ալավերդի): Իրականացվել է թեժ կետերի իրավիճակի, հնարավոր ռիսկի
խմբերի և սննդային շղթայի աղտոտվածության մակարդակի
ուսումնասիրություն: Ժամկետանց թունաքիմիկատների պահեստներում
հայտնաբերվել են ԴԴՏ-ի քանակություններ: Առավել լուրջ բացահայտումը 
Ջրառատում ԴԴՏ –ի պաշարների հայտնաբերումն է: ԴԴՏ և այլ
թունաքիմիկատներ, ինչպես նաև դիօքսիններ հայտնաբերվել են նաև
սննդամթերքների նմուշներում: Ծրագրի արդյունքները նպաստել են
Հայաստանում Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացմանը:



Իրականացված ծրագրեր
2017–2018թթ.

• ԳԷՀ ՓԴԾ  «Հանուն թույներից զերծ շրջակա միջավայրի` տեղական
մակարդակից մինչև համընդհանուր» ծրագիրը

Նպատակը
Քիմիական նյութերի կառավարման վերաբերյալ իրազեկվածության 
բարձրացում և կարողությունների հզորացում համայնքահեն մոտեցումների 
միջոցով, որոնք կբարձրացնեն վնասակար քիմիկատների 
արտանետումների կրճատման ուղղությամբ իրականացվող տեղական, 
ազգային և գլոբալ ռազմավարությունների արդյունավետությունը:
• «Նուբարաշենի ժամկետանց և արգելված թունաքիմիկատների 

գերեզմանոցի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրութուն» 
ծրագիրը` չեխական «ԴԵԿՈՆՏԱ/DECONTA» ընկերության հետ 
համատեղ:

• Երկու ծրագրերը նպաստեցին ԳԷՀ/ՄԱԶԾ ընթացիկ «Ժամկետանց 
պեստիցիդների պաշարների ոչնչացում և կայուն օրգանական 
աղտոտիչներով (ԿՕԱ-ներ) աղտոտված տարածքների  աղտազերծում` 
քիմիկատների անվտանգ կառավարման միջոցառումների 
շրջանակներում» լայնածավալ ծրագրի իրականացմանը:







Պատմություն



Սողանքները թունաքիմիկատների
գերեզմանոցում







Ժամկետանց և ԿՕԱ-թունաքիմիկատների
վերաբերյալ կարողությունների զարգացում

ԱԵԿԿԱ երկրներում
• «Ժամկետանց թունաքիմիկատների

վերացման և կանխարգելման
կարողությունների բարելավում` իբրև
նախկին Խորհրդային Միության
երկրներում չօգտագործված վնասակար
քիմիական նյութերի հետ կապված
խնդիրների լուծման օրինակ», 
ՊԳԿ/Millieukontakt International, 2014թ.

ՀԿՀԱԱՇՄ-ն անցկացրել է ժամկետանց
թունաքիմիկատների վերաբերյալ
իրազեկության բարձրացման քարոզարշավ
չորս թիրախային մարզերի (Տավուշ, Լոռի, 
Գեղարքունիք և Սյունիք) 20 գյուղերում`
ֆերմերների, տեղական համայնքային
կազմակերպությունների, 
տարածաշրջանային և ազգային պետական
մարմինների ելակետային
ուսումնասիրության արդյունքների հիման
վրա: Հղում` 
http://milieukontakt.net/en/?p=1600

http://milieukontakt.net/en/?p=1600


Վեբկայք` 
www.awhhe.am

Շնորհակալություն:

http://www.awhhe.am/

