
 

 «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (ՀԱԾ)` Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ -ԿԿՀ ծրագիր 

«Կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական 
գնահատման մոտեցումները» սեմինար  

Լսարան՝ որոշում կայացնողներ 

Oրակարգ 
 

20-22 մայիս, 2022 թ․           "Բեսթ Ռեզորթ Աղվերան" հյուրանոց, Աղվերան 
 
«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (ՀԱԾ)՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ծրագիրը իրականացվում է Շրջակա 
միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից, Կանաչ կլիմայի 
հիմնադրամի աջակցությամբ: 

«Կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական գնահատման մոտեցումները» դասընթացի 
հիմնական նպատակներն են. 

1. բարելավել կլիմայական ռիսկերի մասին իրազեկվածությունը և հասկանալ ռիսկերի 
արձագանքման տարբերակները, 

2. տեղեկացնել սոցիալ-տնտեսական համակարգերում կլիմայական ռիսկերի ազդեցության 
արտացոլման/ներառման ուղիների մասին, 

3. տրամադրել տեղեկատվություն գնահատման ընդհանուր մոտեցումների և հիմնական 
հայեցակարգերի վերաբերյալ, որոնք կիրառելի են կլիմայի ազդեցության գնահատման 
շրջանակներում, 

4. տրամադրել տեղեկատվություն կլիմա-տնտեսություն մոդելների և տնտեսական ազդեցության 
գնահատման վերաբերյալ, 

5. բարելավել հարմարվողականության միջոցառումների ֆինանսա-տնտեսական գնահատման և 
կլիմայական ռիսկերի ինտեգրված պետական ներդրումների կառավարման մասին գիտելիքները, 

6. խթանել կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական գնահատման հետազոտությունները և 
փաստահեն որոշումների կայացումը: 

Օր 1, 20.05.2022  
14:30 Մեկնում Երևանից (Հանրապետության հրապարակ)  
15:30 -16:00 Ժամանում, տեղավորում  
16:00 - 16-30 Մասնակիցների գրանցում և սուրճ  

16:30 - 16-45 
• Ողջույնի խոսք 
• Դասընթացի ներածություն  

ՀԱԾ ծրագիր 

16:45-17:30 

• Կլիմայի փոփոխության միտումները և 
կանխատեսումները 

• Կլիմայական ռիսկերը և խոցելիությունը կլիմայի 
փոփոխության հետևանքների նկատմամբ 

Արմինե Պողոսյան 

17:30 -18:15 Կլիմայական ռիսկերի տնտեսական ազդեցությունները  Դավիթ Մանուկյան  

18:15 -18:30 
Գործնական վարժություն 1․ կլիմայական ռիսկերի 
դասակարգում  

Դավիթ Մանուկյան 

19:00 Ընթրիք  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Օր 2. 21.05.2022 
08:30-09:30 Նախաճաշ  

09:30-10:00 
ՀԱԾ գործընթացի հիմնական գլոբալ նպատակները և ՀԱԾ 
գործընթացը Հայաստանում  ՀԱԾ ծրագիր 

10:00-10:30 
Հարմարվողականության ծրագրերի միջազգային 
ֆինանսավորման աղբյուրները (ԿԿՀ, ՀՀ, ԳԵՖ, ԵՄ) ՀԱԾ ծրագիր 

10:30-11:00 
Հայաստանի ՀԱԾ հիմնական դրույթները և իրականացումն 
ապահովող միջոցառումները Հեղինե Գրիգորյան  

11:00-11:30 Սուրճի ընդմիջում  

11:30-12:30 
ՀԱԾ իրականացման, համակարգման և մոնիթորինգի 
ինստիտուցիոնալ կարգավորումները Հայաստանում Հեղինե Գրիգորյան  

12:30-13:00 Հարց ու պատասխան  

13:00-14:00 Ճաշ  

14:00-14:45 Ընդհանուր գնահատման մոտեցումներ և մեթոդներ (մաս 1) Դավիթ Մանուկյան 

14:45-15:25 
Գործնական վարժություն 2. հարմարվողականության նախագծի 
տնտեսական և ֆինանսական գնահատում 

Դավիթ Մանուկյան 

15:25 -15:40 Սուրճի ընդմիջում  
15:40-16:10 Ընդհանուր գնահատման մոտեցումներ և մեթոդներ (մաս 2) Դավիթ Մանուկյան 

16:10 -16:50 
Ֆիզիկական կլիմայական ռիսկի գնահատում և  արդյունքների 
վերլուծություն 

Դավիթ Մանուկյան 

16:50 -17:20 
Գործնական վարժություն 3․ ոլորտային ազդեցության 
վերլուծություն 

Դավիթ Մանուկյան 

17:20 -18:00 
Կլիմայական տեղեկատվությունը հաշվի առնող պետական 
ներդրումների պլանավորում 

Դավիթ Մանուկյան 

19:00 Ընթրիք  
 
Օր 3. 22.05.2022 
08:30-09:30 Նախաճաշ  

10:00 - 11:00 
Գիտական համայնքի և որոշում կայացնողների միջև 
համագործակցության ներուժը, բացերը և խոչընդոտները 

Դավիթ Մանուկյան 

11:00-11:30 Սուրճի ընդմիջում  

11:30 -12:30 

• Ինտերակտիվ հարցում և առանցքային հարցերի բաց 
քննարկում 

• Զարգացման գործողությունների ծրագրի համատեղ 
մշակում համագործակցության համար 

Դավիթ Մանուկյան 

12:30-13:00 Ամփոփում, հավաստագրերի հանձնում  
13:00-14:00 Ճաշ  
14:30  Մեկնում Երևան   
16:00 Ժամանում Երևան, Հանրապետության հրապարակ  

 


