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«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան
գործընկերության տարածաշրջանում»

«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության
տարածաշրջանում» (EaP GREEN) Տարածաշրջանային մեծ
ծրագիր է, որն իրականացվում է 2013-2017թթ. ՄԱԿ-ի Եվրոպայի
տնտեսական կոմիտեի (ECE), OECD- ի, UNEP- ի և UNIDO- ի
կողմից և աձակցում է ԵՄ Արևելյան գործընկերության վեց
երկրներին՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան,
Մոլդովայի Հանրապետություն և Ուկրաինա, որպեսզի վերջիններս
ավելի արագ անցում կատարեն դեպի կանաչ տնտեսություն։ EaP
GREEN ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական հանձնաժողովի,
իրականացնող 4 կազմակերպությունների և այլ դոնորների
ֆինանսական աջակցությամբ։



«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան
գործընկերության տարածաշրջանում»

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է աջակցել Արևելյան
գործընկերության երկրներին տնտեսական աճն
առանձնացնել էկոլոգիական դեգրադացիայից և
ռեսուրսների կորստից։

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Ռազմավարական
Էկոլոգիական գնահատման (ՌԷԳ) և Շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) համակարգերի՝
որպես էկոլոգիապես կայուն տնտեսական զարգացման
պլանավորման կարևոր գործիքների ներդրմանը։



ՌԷԳ/ՇՄԱԳ աշխատանքնային հոսքեր
• Ներկայիս ազգային կանոնադրական և օրենսդրական

դաշտերի վերանայում
– Իրավական ակնարկներ և իրավական ձևակերպումներ

• ՌԷԳ/ՇՄԱԳ ընթացակարգերի
կարողություններիզարգացում

• Վերապատրաստումներ և աշխատաժողովներ (ազգային
և ենթատարածաշրջանային)
– ՌԷԳ/ՇՄԱԳփորձնական նախագծեր

• Վարչական կարողությունների ուժեղացում
– Քաղաքակության մշակմանն ուղղված երկխոսության

խթանում
– Առաջարկություններ ՌԷԳ/ ՇՄԱԳ ինստիտուցիոնալ

շրջանակի վերաբերյալ
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Ընդհանուր մոտեցում և նպատակներ
• Գործունեությունը իրականացվել է ՀՀ բնապահպանության

նախարարության հետ սերտ համագործակցությամ միջոցով
• Հիմնական նպատակները

– Բարելավել ազգային օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ շրջանակները,
որպեսզի դրանք լիովին համապատասխանեն Էսպո կոնվենցիային, ՌԷԳ
Արձանագրությանը, ինչպես նաև ԵՄ համապատասխան օրենսդրությանը

– Հստակ սահմանել ՌԷԳ գործընթացում տարբեր մարմինների դերերը և
պարտականությունները

– Զարգացնել ազգային և տեղական կարողությունները, գործնական փորձը և
կազմել ՌԷԳ գործընթացների կիրառման վերաբերյալ ազգային
ուղեցույցներ՝ համաձայն ՌԷԳ Արձանագրության և ԵՄ համապատասխան
օրենսդրության

– Բարձրացնել ՌԷԳ օգուտների և հասկացության վերաբերյալ
իրազեկվածության մակարդակը՝ տարբեր ոլորտներում, ազգային և
տեղական մակարդակներում



Իրավական զարգացում
• ՌԷԳ/ՇՄԱԳ ընթացակարգերի կիրառման համար

օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ հիմքերի նախնական
վերանայում (2014)

• Ազգային իրավական կլոր‐սեղան (Սեպտեմբեր 2014)
• Աջակցություն փոփոխված/ նոր օրենսդրության

նախագծման աշխատանքներին, ներառյալ երկու կլոր
սեղաններին (Մարտ 2016 և Փետրվար 2017)

• ՇՄԱԳ մասին օրենքի փոփոխված տեքստ և ՌԷԳ մասին
կառավարության որոշման նախագիծ (2017)



Փորձնական ՌԷԳ

ՌԷԳ ազգային ռազմավարական զարգացման պլանի համար,
Ճանապարհային քարտեզ, Կոշտ թափոնների կառավարման համար
երկարաժամկետ ներդրումային ծրագիր Հայաստանում կիրականացվեն,
որպեսզի՝
• ՌԷԳ ընթացակարգի գործնական կիրառման հնարավորությունների

փորձարկում և ցուցադրում
• Ներկայացնել առաջարկություններ շրջակա միջավայրի

օպտիմալացման և պլանի փոփոխությունների վերաբերյալ
• Մշակել առաջարկություններ երկրում ՌԷԳ վերաբերյալ ազգային

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ շրջանակների հետագա
կատարելագործման համար



Կարողությունների զարգացում և
իրազեկվածության մակարդակի բարձացում

• ՌԷԳ նախնական վերապատրաստման դասընթացը (Նոյեմբեր 2013թ.)
նպատակ ուներ մասնակիցներին տրամադրել քայլ առ քայլ ուղեցույց ՌԷԳ՝
որպես ռազմավարական որոշումների կայացման և կանաչ տնտեսության
կենսագործման գործիք կիրառման վերաբերյալ

• ՌԷԳ փորձնական կիրառման փուլի ընթացքում կազմակերպվել են մի քանի
վերապատրաստման դասընթացներ, որոնք հնարավորություն են տալիս
համապատասխան շահագրգիռ կողմերին ներգրավվել ՌԷԳ կիրառման
գործընթացում

• ՌԷԳ ուղեցույը մշակվում է, նպատակ ունենալով՝

– Աջակցել ՌԷԳ վերաբերյալ նոր օրենսդրական դաշտի գործնական
կիրառմանը (այն ընդունվելուց հետո)

– ՌԷԳ ընթացակարգի կիրառման վերաբերյալ մանրամասների
տրամադրում



Կարողությունների զարգացում և
իրազեկվածության մակարդակի բարձացում

• ՌԷԳ/ՇՄԱԳ կարողությունների զարգացման ռազմավարությունը
մշակվում է, նպատակ ունենալով՝

– Բացահայտել ՌԷԳ և ՇՄԱԳ համակարգերի և կիրառման
պրակտիկայի վերաբերյալ Հայատանում ներկայումս առկա
մարտահրավերները։

– Նախանշել հետագա առաջնահերթություններն և
գործողությունները

– Շահագրգիռ կողմերի շրջանակներում բարձացնել
իրազեկվածության մակարդակը՝ ՌԷԳ Արձանագրության և ՌԷԳ
օգուտների վերաբերյալ վիդեո և տեղեկատվական թերթիկի
միջոցով



ԵՆԹԱՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ



• Արևելյան Եվրոպայում և Կովկասում ՌԷԳ իրականացմանն ուղղված
օրենսդրական և վարչական բարեփոխումների ընդհանուր
նկարագիրը

• ՌԷԳ շրջանակի զարգացման ընդհանուր ուղեցույց

Գործունեություն

• Կազմակերպվել են երեք ենթատարածաշրջանային միջոցառումներ
_ՌԷԳ վերաբերյալ ուսումնական այց Չեխիայի Հանրապետություն (2014)
_1-ին ենթատարածաշրջանային կոնֆերանս և ուսուցանողների
վերապատրաստման սեմինար․Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և
Կենտրոնական Ասիայի (Վրաստան, 2015) կոնկրետ երկրներում ՌԷԳ
բարելավում
_1-ին ենթատարածաշրջանային կոնֆերանս․ Արևելյան Եվրոպայի և
Կովկասի կոնկրետ երկրներում ՌԷԳ/ՇՄԱԳ ներդրման վերաբերյալ
փորձի փոխանակում (Ուկրաինա, 2017)
• Ձեռնարկի ուսուցանողների համար. ՌԷԳ Արձանագրության

կիրառումը
• Վիդեո և տեղեկատվական թերթիկ ՌԷԳ մասին փաստերի և դրա

օգուտների վերաբերյալ



• ՇՄԱԳ և էկոլոգիական փորձաքննության մասին օրենքի
ընդունում (2014)

• «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և էկոլոգիական
փորձաքննության մասին» օրենքում կատարված
փոփոխությունների նախագծի ընդունում և ՌԷԳ մասին
կառավարության որոշման նախագիծի պատրաստում
(2017)

• Փորձնական ՌԷԳ ազգային ռազմավարական
զարգացման պլանի համար, Ճանապարհային քարտեզ,
Կոշտ թափոնների կառավարման համար
երկարաժամկետ ներդրումային ծրագիր (2016– 2017)

Հիմնական արդյունքներն և ձեռքբերումները

• Աշխատաժողովների կազմակերպում (որպես ՌԷԳ
փորձնական ծրագրի մաս)

• Հայաստանի ներկայացուցիչները մասնակցել են
ենթատարածաշրջանային միջոցառումների



• Լիարժեք համապատասխանություն Էսպոյի կոնվենցիայի և ՌԷԳ
արձանագրության հետ (այսինքն` վերափոխված ՌԷԳ օրենքի և
երկրորդական օրենսդրության)

Մարտահրավերներ և առաջնահերթություններ

• Բնապահպանական և առողջապահական մարմինների համար
բավարար կարողությունների ապահովում՝ ՌԷԳ/ՇՄԱԳ
գործընթացներում իրենց դերն իրականացնելու համար։

• Ընդհանուր համակարգում
• Փորձագիտական ներդրում
• Որակի վերահսկողություն
• ՌԷԳ/ՇՄԱԳ իրականացնող փորձագետների կարողությունների

բարձացում
• Բարձրացնել ՌԷԳ/ՇՄԱԳ`որպես կայուն տնտեսական զարգացման

գործիքի կարևորության մասին տեղեկացվածության մակարդակը



Շնորհակալություն ուշադրության համար

https://www.unece.org/environmental‐
policy/greening‐the‐economy‐in‐the‐pan‐european‐

region/eap‐green.html


