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Օրակարգ  
Կազմակերպիչներ՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր, 

Բնապահպանության նախարարություն 

Օր և ժամ՝ 13 փետրվարի 2019թ., 9:30 – 17:30 

Վայրը՝ «Անի Պլազա» հյուրանոցի «Անի» սրահ 

Մեկնարկային աշխատաժողովի նպատակը՝ 

• «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և
երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» 
(Հարմարվողականության ազգային պլանի մշակման) ծրագրի ներկայացում և քննարկում, 

• Հայաստանում կլիմայի փոփոխության խոցելիության և հարմարվողականության խնդիրների
քննարկում,

• Համագործակցության ուղիների քննարկում:

Ժամ Զեկուցման թեմա և զեկուցող 

09:00 - 09:30 Գրանցում 

Մաս 1. Աշխատաժողովի բացում 

09:30 - 09:50 Բացման խոսք 
Դմիտրի Մարիյասին, ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ 
Իրինա Ղափլանյան , Բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ 

Մաս 2: Կլիմայական ռիսկերի, խոցելիության և հարմարվողականության  խնդիրները 
Հայաստանում 

09:50 – 10:30 Կլիմայական ռիսկերի և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
խնդիրները ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի շրջանակներում 
Դիանա Հարությունյան, ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության  ծրագրերի համակարգող 

10:30 - 11:00 Սուրճի ընդմիջում 

Մաս 3. Հարմարվողականության ազգային ծրագրի ներկայացում 

11:00 - 11:20 Հարմարվողականության ազգային ծրագրի ներկայացում 
Գոհար Հովհաննիսյան, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի համակարգող 

11:20 - 11:40  Ծրագրի գենդերային հարցերի ներկայացում 
Աստղիկ Միրզախանյան, ՄԱԶԾ փորձագետ 



11:40 – 12:00 Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ռազմավարության համատեքստում 
կլիմայի փոփոխության խնդիրները 
Մարգարիտա Հակոբյան, ԱՌՆ Սենդայի գործողությունների ծրագրի 
իրականացման ազգային համակարգող 

12:00 – 12:20  Կլիմայի փոփոխության համատեքստում ագրոօդերևութաբանական 
կանխատեսումները և սպասարկումը Հայպետհիդրոմետում  
Զարուհի Պետրոսյան, ԱԻՆ Հիդրոմետ  ծառայության 
հիդրոօդերևութաբանության և էկոլոգիայի գիտակիրառական կենտրոնի պետ 

12:20 – 13:00 Քննարկում 

13:00-14:00     Ճաշ 

Մաս 4.  Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի և հարմարվողականության խնդիրների հետ կապված 
ծրագրերի ներկայացում 

14:00– 17:00 Միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների փորձը. կլիմայի 
փոփոխության ռիսկերի և հարմարվողականության խնդիրներին առնչվող 
գործառույթներում և ծրագրերում 
• Աղետների ռիսկերի նվազեցման ՄԱԶԾ ծրագիր, «Կլիմայի փոփոխության և 

հարմարվողականության կարողությունների զարգացում Հիդրոմետ 
ծառայության արդիականացման միջոցով», Ա. Չիլինգարյան 

• ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, Մ. Սահակյան 
• Համաշխարհային պարենի ծրագիր, «Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը 

սննդի անվտանգության վրա», Գ. Բուտա 
• Համաշխարհային բանկ, «Հայաստանի աղետների ռիսկերի կառավարման 

ազգային ծրագիր», Ն. Միրզոյան 
• ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն, «Գիտական առաջադեմ 

տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն 
ռեսուրսների համալիր պահպանության», Լ. Հարությունյան 

• Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակություն, Ա. Բագիոլի 
• «Գերմանական միջազգային համագործակցություն» ընկ., «Կենսաբազմա-

զանության ինտեգրված կառավարում, Հարավային Կովկաս», Կ. Վեգներ 
• ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, «Հայաստանում երեխաների համար 

կլիմայի լանդշաֆտային վերլուծություն», Տ. Թովմասյան 
• Անտառային հրդեհների կառավարում ՄԱԶԾ ծրագիր, «Կլիմայի 

փոփոխության ազդեցության հասցեագրում՝ Հայաստանում հրդեհների 
կառավարման ուժեղացված կարողությունների միջոցով», Վ. Մելիքյան 

• Բնության Համաշխարհային հիմնադրամ, «Հարմարվողականությանն 
ուղղված WWF – Հայաստանի անտառային ծրագրերը», Ա. Ալավերդյան 

• Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայկական 
մասնաճյուղ, «Կանաչ տնտեսության ուղղորդում՝ կլիմայի փոփոխության, 
ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման և կայուն զարգացման 
սկզբունքներով», Ն. Հարությունյան 

• “Ազգային ջրային համագործակցություն” ՀԿ, “Կլիմայի փոփոխությունը 
Գլոբալ ջրային համագործակցության օրակարգում”, Ա. Հովսեփյան 

• «Ջինջ» ընկերություն, «Ջրի և հողերի արդյունավետ կառավարումը որպես ԿՓ 
հարմարվողականության միջոցառում», Է. Մեսրոպյան 

Մաս 5. Կլիմայական փոփոխությունների հարմարվողականության խնդիրները 

17:00– 17:30 Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի և հարմարվողականության հասցեագրման 
խնդիրները և ծրագրերի միջև ապագա համագործակցության ուղիների 
քննարկում 

17:30 Փակում 




