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ՌԷԳ գործընթացը. Հիմնական
տարրերն ու դերակատարները, 
հիմնախնդիրների սահմանման

նպատակը

ՄԱԿ ԵՏՀ միջազգային խորհրդատուներ
ՌԷԳ‐ի գծով

Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե
Պրն. Միշել Մուսիլ



ՌԷԳ-ը սիստեմատիկ ու կանխատեսելի

գործընթաց է, որը ձեռնարկվում է

վերլուծելու համար առաջարկվող պլանների, 

ծրագրերի և այլ ռազմավարական

գործողությունների բնապահպանական (և

առողջապահական) հետևանքները՝

բացահայտումները որոշումների կայացման

գործընթացում ներմուծելու համար:

Ի՞նչ է ՌԷԳ-ը

ՌԷԳ-ը լայնածավալ ԷԱԳ չէ, այն
չպետք է կրկնի ԷԱԳ-ը: Այն
առնչվում է մտահոգիչ
ռազմավարական խնդիրներին, 
որոնք արդյունավետ կերպով չեն
կարող հասցեագրվել ծրագրային
որոշումների կայացմամբ: 



• Վերլուծել առաջարկվող ծրագրի բնապահպանական
ու առողջապահական հետևանքները

• Միջոցառումներ առաջարկել՝ հավանական
բացասական հետևանքները մեղմելու / դրական
հետևանքները ընդայնելու համար

• Շահագրգիռ կողմերի կարծիքները / ներդրումը
դարձնել պլանավորման մաս

• Տեղեկացնել նախաձեռնողներին, որոշումներ
կայացնողներին և այլ շահագրգիռ կողմերին
հնարավոր հետևանքների / խնդիրների մասին

ՌԷԳ հիմնական
խնդիրները



Ինչո՞ւ կա ՌԷԳ կարիք

• Օժանդակելու համար լավ որակի փաստաթղթերի մշակմանը
(այսինքն պլանավորմանը) և իրականացմանը

• Երաշխավորելու համար, որ կայունության նկատառումները
հաշվի են առնված և ներմուծված են պլանավորման ու
որոշումների կայացման գործընթացներում

• Երաշխավորելու համար, որ տնտեսական պլանավորումը
համահունչ է բնապահպանական (օր.՝ կլիմայի փոփոխության, 
օդի որակի, կենսաբազմազանության հետ կապված) 
պարտավորություններին և քաղաքականություններին



ՌԷԳ իրականացման սկզբունքները
• Նախաձեռնվում է պլանավորման համար պատասխանատու

մարմնի կողմից

• Հնարավորինս շուտ կիրառվում է որոշումների կայացման
գործընթացում

• Կենտրոնանում է հիմնական խնդիրների վրա

• Գնահատում է այլընտրանքների խելամիտ շարք

• Համապատասխան հնարավորություններ է տալիս հիմնական
շահագրգիռ կողմերի և հանրության ներգրավման համար

• Իրականացվում է պատշաճ ծախսարդյունավետ մեթոդներով ու
վերլուծության տեխնիկաներով

• Անհատական ՌԷԳ-ը հարմարեցվում է գնահատվող ՊՊ-ին՝
հաշվի առնելով դրա շեշտադրումները, պլանավորման
գործընթացը, փաստաթղթի կառուցվածքը, կառավարական
գործակալությունները և ներգրավված այլ շահագրգիռ կողմերը և
այլն:



Մարտի 9‐10, 2016

• Արդյո՞ք ՌԷԳ կարիք կա, թե ոչՈւսումնասիրում

• Ի՞նչը պետք է լինի ՌԷԳ հիմքումՀիմնահարցերի
սահմանում

• Որո՞նք են ներկա կարգավիճակն ու
հնարավոր զարգացումները առանց
պլանի

Նախնական
վերլուծությւոն

• Որո՞նք են պլանից բխող էական
ազդեցությունները

Ազդեցության
գնահատում

• Ինչպե՞ս կարելի է խուսափել կամ
կանխարգելել հետևանքները

Կանխարգելիչ
միջոցառումներ

• Բոլոր բացահայտումների ու
առաջարկությունների ամփոփումՌԷԳ զեկույց
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ՌԷԳ‐ին հատուկ փուլերն ու վերլուծությունը



ՌԷԳ հիմնական դերակատարները
• Սեկտորալ իշխանություններ = ներգրավված

գործակալություններ

• Բնապահպանական ու առողջապահական հարցերով
պատասխանատու իշխանություններ

• Կառավարական այլ հաստատություններ

• Խորհրդատուներ ու փորձագետներ

• Հանրություն, քաղաքացիական հասարակություն և ոչ
կառավարական կազմակերպություններ



ՌԷԳ իրականացման տարբերակներ

•Ներքին. իրականացվում է նախաձեռնողների կողմից (լավագույն դեպքում՝ ՌԷԳ

հիմնական փուլերի անկախ վերանայմամբ կամ աուդիտով)   

•Ներքին, բայց հեռակա. իրականացվում է միևնույն իշխանությունն ունեցող մարմինների

կողմից, որոնք ուղղակիորեն չեն ներգրավվել պլանի մշակման գործընթացում (լավագույն

դեպքում՝ ՌԷԳ հիմնական փուլերի անկախ վերանայմամբ կամ աուդիտով) 

Ներքին և արտաքին. գնահատման որոշ մասեր իրականացվում են արտաքին կերպով

(խորհրդատուների, ակադեմիկոսների, բնապահպանական փորձագետների կողմից), 

մյուս մասը՝ ներքին կերպով

Լիովին արտաքին. ողջ ՌԷԳ-ը իրականացվում է արտաքին կերպով՝ անկախ

խորհրդատուների, ակադեմիկոսների և այլ մարմինների կողմից:



Հիմնախնդիրների սահմանման
նպատակը

Հիմնախնդիրների սահմանումը պետք է պարզի.
• Ելակետային պայմաններն ու միտումները և

համապատասխան բնապահպանական ու
առողջապահական խնդիրները, որոնք պետք է
ուսումնասիրվեն ՌԷԳ շրջանակում

• Համապատասխան բնապահպանական ու
առողջապահական խնդիրների քաղաքականության և
իրավական համատեքստը

• Գնահատման տարածքային շրջանակը և
մտահոգության հիմնական ոլորտները

• Ներգրավվող շահագրգիռ կողմերը
• Հետագա վերլուծության մեջ կիրառվելիք տվյալները, 

մեթոդներն ու տեղեկությունները



Հիմնախնդիրների սահմանման
կարևորությունը

Հիմնախնդիրների սահմանումը կարևոր է ՌԷԳ
գործընթացի արդյունավետության համար. այն որոշում է
մտահոգիչ առաջնահերթ խնդիրները և շրջանակից դուրս
թողնում այն հարցերը, որոնք պակաս կարևոր են:

Առաջնահերթ խնդիրները դառնում են հիմք՝

• Ուսումնասիրելու համար արդյոք / ինչպես են
բնապահպանական խնդիրները ներմուծված
պլանավորվող փաստաթղթում:

• Գնահատելու համար առաջարկվող ծրագրի
(ռազմավարության, խնդիրների, միջոցառումների) 
դրական կամ բացասական հետևանքները:



ՌԷԳ դասընթաց աշխատաժողով 2
Ազդեցության գնահատում: 

Պարզել և գնահատել ռազմավարականփաստաթղթին առնչվող
ռիսկերը, հնարավորությունները և / կամ հնարավոր
հետևանքները

Գնահատելու այլընտրանքները
Կանխարգելիչ միջոցառումներ: 

Միջոցառումներ մշակել՝ հավանական բացասական հետևանքներից
խուսափելու, նվազագույնի հասցնելու կամփոխհատուցելու
համար և հնարավոր դրական հետևանքները ընդլայնելու
համար

Մոնիտորինգի միջոցառումներ:
Առաջարկել ցուցանիշներ ՊՊ իրականացման հնարավոր էական

հետևանքների մոնիտորինգի համար
Լավագույն դեպքում՝ արդյունքները (այսինքն՝ կանխարգելիչ

միջոցառումները, մոնիտորինգի միջոցառումները) պետք է
ինտեգրվեն գնահատվող փաստաթղթում:



Հարցեր կամ դիտարկումներ

Շնորհակալություն ուշադրության համար


