
 
 

 

 

Կլիմայի գիտության և կլիմայական քաղաքականության հետազոտությունները 

NEVERMORE ծրագրի հիմքում 

  

  

    2022 թվականի հունիսի 28-ին և 29-ին 8 տարբեր երկրների 16 գործընկերներ հանդիպեցին 

(ինչպես անձամբ, այնպես էլ առցանց)՝ նոր Horizon Europe NEVERMORE ծրագրի 

պաշտոնական մեկնարկի համար: 

 

   Ծրագիրը, որի գործընկերն է ALDA-ն,  աջակցելու է կլիմայի գիտության և կլիմայի 

քաղաքականության վերաբերյալ գերազանցության հետազոտություններին: Ուշադրության 

կենտրոնում է մոդելավորման տեսությունը, որպեսզի զգալի առաջընթաց կատարվի՝ 

հաղթահարելու ներկայիս սիլո մոտեցումը*՝ հօգուտ ինտեգրված գնահատման՝ 

հաշվարկելու կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները, ռիսկերը և փոխազդեցությունները 

ոլորտներում, ինչպես նաև կլիմայական չեզոք և ճկուն հասարակության նկատմամբ 

հարմարվողականության և մեղմացման ռազմավարությունները՝ հենվելով կլիմայի 

փոփոխության հետ կապված փոփոխականների միջև առկա բազմաթիվ արձագանքների 

վրա: 

 

    Այս երկու օրվա ինտենսիվ աշխատանքի ընթացքում Տրենտոյում՝ ծրագրի ղեկավար 

Բրունո Քեսլեր հիմնադրամի գլխավոր գրասենյակում, գործընկերները քննարկեցին հետագա 

անելիքները և փոխանակեցին իրենց ծրագրային գաղափարներն ու տեսլականը: 

 

    Ավելի կոնկրետ, ALDA-ն, մասնավորապես, պատասխանատու է լինելու մշակել ծրագիր 

արդյունավետ հաղորդակցման և տարածման ռազմավարության համար: Վերջինս կներառի 

նաև հինգ տեղական և մեկ անդրազգային շահագրգիռ կողմերի խորհուրդների 

ստեղծում և ներգրավում, որոնք կլինեն ծրագրի և հասարակության հանդիպման կետը: 

Այսպիսով, վերոնշյալ խորհուրդները պատրաստվում են ներգրավել բոլոր այն 

դերակատարներին, որոնք կոնկրետ ներգրավված են կլիմայի փոփոխության և դրա հետ 

կապված քաղաքականության մեջ։ 

  

NEVERMORE. աջակցություն կլիմայի գիտության և կլիմայի քաղաքականության 

վերաբերյալ գերազանցության հետազոտություններում 

 
   Հանդիպման ընթացքում NEVERMORE ծրագրի գործընկերները ներկայացրել են իրենց 

գործողություններն առաջիկա 4 տարիների համար և 5 դեպքի ուսումնասիրությունների 

աշխարհագրական տարածքները, որոնք կթիրախավորվեն այս ժամանակահատվածում։ 

 

1. Սիտիա, Կրետե կղզի, մի վայր, որը բարգավաճում է գյուղատնտեսությամբ և 

զբոսաշրջությամբ, և որտեղ հիմնական խնդիրներն են՝ ծովի մակարդակի բարձրացումը, 

ջրհեղեղները և երաշտները, կենսաբազմազանության պահպանման անհրաժեշտությունը, և 

սննդի շղթան ու հնէաբանությունը: 

 



2. Տրենտինոյի շրջան, լեռնային շրջան, որի քաղաքականության հիմնական ոլորտներն են 

զբոսաշրջությունը (հիմնականում ձմեռային) և էներգետիկան, և որտեղ ամենակարևոր 

մարտահրավերները, որոնք պետք է լուծվեն, կապված են ջերմաստիճանի բարձրացման, 

տեղումների անկանխատեսելի ձևերի և կլիմայի փոփոխված սեզոնային դինամիկայի հետ: 

 

3. Վեստերբոտեն և Նորբոթեն շրջանների  Բորեալ շրջան, որը բնութագրվում է էներգիայի 

արտադրությամբ, զբոսաշրջությամբ և հյուսիսային եղջերուների հովվությամբ, և որն այժմ 

խնդիրների է բախվում ջերմաստիճանի բարձրացման հետ կապված՝ առաջացնելով 

տեղումների անկանխատեսելի օրինաչափություններ՝ միաժամանակ փոփոխելով սեզոնային 

կլիմայի դինամիկան:  

 

4. Մուրսիայի շրջան, միջերկրածովյան տարածաշրջան՝ սոցիալ-տնտեսական համատեքստով, 

որը բնութագրվում է գյուղատնտեսությամբ, զբոսաշրջությամբ և արդյունաբերությամբ, 

որտեղ առկա է անապատացման վտանգ գյուղատնտեսական համակարգերում հողի 

էրոզիայի հետևանքով, և պահանջվում է ջրի ավելի կայուն կառավարման համակարգ: 

 

5. Դանուբի դելտայի խոնավ տարածքը, որտեղ գյուղատնտեսությունը, կրթության ցածր 

մակարդակը և տնտեսական կախվածությունը կազմում են համընդհանուր խնդիր: 

Հետևաբար, անհրաժեշտություն կա պաշտպանել շրջակա միջավայրը և էթնիկ 

հարստությունը, խթանել կայուն զբոսաշրջությունը և էկո-գյուղատնտեսությունը և հողի 

ավելի լավ կառավարումը: 

 

   Ընդհանուր առմամբ, այս երկու օրերն ապացուցեցին, որ հաջող մեկնարկ են, և լավ 

սիներգիա ծնվեց՝ ճանապարհ հարթելով ծրագրի հաջորդ 4 տարիների համար: 

 
Հետևե՛ք NEVERMORE-ի սոցիալական էջերին՝ TWITTER| INSTAGRAM| YOUTUBE| 

*** 

NEVERMORE Horizon EU ծրագրի գործընկերներն են. 

 
• ԱՎՍՏՐԻԱ. Սոցիալական նորարարությունների կենտրոն (ZSI); 

• ՖՐԱՆՍԻԱ. Տեղական ժողովրդավարության եվրոպական ասոցիացիան (ALDA); 

• ԳԵՐՄԱՆԻԱ. Պոտսդամի Կլիմայի ազդեցության հետազոտությունների ինստիտուտ (PIK); 

• ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ. «Դեմոկրիտոս» գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոն 

(NCSRD), Սիտայի քաղաքապետարան; 

• ԻՏԱԼԻԱ. Բրունո Կեսլեր հիմնադրամ (FBK), Rina Consulting Spa, Կլիմայի փոփոխության 

եվրամիջերկրածովյան կենտրոն (CMCC), Տրենտոյի ինքնավար նահանգ (PAT); 

• ՌՈՒՄԻՆԻԱ. Software Imagination & Vision SRL(SIMAVI), Տուլչա շրջանի պրեֆեկտուրա; 

• ԻՍՊԱՆԻԱ. CARTIF տեխնոլոգիական կենտրոն, Վալյադոլիդի համալսարան (UVa), 

Մուրսիայի տարածաշրջանի զարգացման ինստիտուտ (INFO Murcia); 

• ՇՎԵԴԻԱ. Շվեդիայի շրջակա միջավայրի հետազոտությունների ինստիտուտ (IVL), 

Energikontor Norr- Հյուսիսային Շվեդիայի էներգետիկ գործակալություն: 

 
 

 

 
 

https://twitter.com/NEVERMORE_EU
https://www.instagram.com/nevermore_project_he/
https://m.youtube.com/channel/UCpVz301G2DUOyiuJtstpWMQ
https://www.zsi.at/en/home
http://www.alda-europe.eu/
http://www.pik-potsdam.de/
https://www.demokritos.gr/
https://www.sitia.gr/en/
https://www.fbk.eu/en/
http://www.rinaconsulting.org/
http://www.cmcc.it/
http://www.cmcc.it/
http://www.provincia.tn.it/
https://www.simavi.ro/en
https://tl.prefectura.mai.gov.ro/
https://www.cartif.es/en/home/#pll_switcher
https://universityofvalladolid.uva.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
https://www.ivl.se/english/ivl.html
https://energikontornorr.se/about-us/

