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Հայաստանում ԵվրոպականՄիությանԱրեւելյան
հարեւանության «Greening Economies» (EaP GREEN) ծրագրի
շրջանակում իրականացվում է Ռազմավարական
էկոլոգիական գնահատման եւ շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության ոլորտում կարիքների գնահատում: 

Ռազմավարության նպատակն է՝
• ՆերկայիսՌԷԳ‐ի եւ ՇՄԱԳ‐ի համակարգի եւ գործընթացում
առկա մարտահրավերների բացահայտումը,

• ՌԷԳ‐ի եւ ՇՄԱԳ‐ի կարողությունների զարգացման
առաջնայնությունների եւ կոնկրետ գործողությունների
ախագծումը

Կարողությունների զարգացման թիրախխմբերի նախանշում



ՆԵՐԿԱՅԻՍԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸԵՒԱՌԿԱ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

‐ ի օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցումը և մոտարկումը Էսպո
վենցիայի արձանագրության ևայլ միջազգային ցուցիչներին

ԱԳ օրենսդրությունը լիովին համապատասխանում է միջազգային օրենսդրական
տին եւ լավագույն պրակտիկային:

Գ‐ի եւ ՇՄԱԳ‐ի գործնական կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցների բացակայություն;

ագրերի եւ նախածերի պատրաստման համարպատասխանատու պետական
ռավարման մարմինների եւ նախագիծ մշակողների շրջանում ՌԷԳ եւ ՇՄԱԳ‐ի
ւտների մասին ցածր իրազեկում

Գ գործընթացում տարբեր դերերի եւ պարտականությունների ընկալման
ակայություն

ոգման ոլորտի քաղաքականությունների, կանոնակարգերի, ռազմավարական
անների եւ այլ համապատասխանփաստաթղթերի իրականացման համար մատչելի
րձնող մասնագիտացված մարզային փորձագետների բացակայություն:



ՆԵՐԿԱՅԻՍԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸԵՒԱՌԿԱ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

 Տվյալներիպակասը (մասնավորապեստարածական ) եւ բնակչության
շրջակա միջավայրի եւ առողջության վիճակի մասինտեղեկատվությունը, 
թափոնների հավաքագրման, կառավարման, վերամշակման
ազդեցությունը շրջակա միջավայրի եւ մարդու առողջության վրա,

 Հատուկ գործակալությունների եւ նախարարությունների ցածր
կարողություններ, որոնք վերաբերում են ‐ի ընթացակարգերի
գիտելիքների եւ իրականացմանը,



ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԵՐԵՔԿՈՄՊՈՆԵՆՏ՝
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ակարգի հզորությունների զարգացման գերակայությունները
եւյալն են.
Հետագայում մշակել ազգային օրենսդրական դաշտը, 
նավորապես, երկրորդական օրենսդրության
ապատրաստումը,
Աջակցել SEA‐ ի եւ ՇՄԱԳ‐ի գործնական կիրառմանը կոնկրետ
ցույցներիպատրաստման միջոցով.
Ապահովել SEA‐ ի եւ ՇՄԱԳ‐ի ընթացակարգերի վերաբերյալ
եկատվությանարդյունավետփոխանակում;
Բարելավել շրջակա միջավայրի եւ առողջությանտվյալների
տչելիությունը SEA‐ ում եւ ՇՄԱԳ‐ում:



ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բ

 Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման գերակայությունները
հետեւյալն են.

 B.1. Բարձրացնել ՀՀ բնապահպանության նախարարության
կարողությունները `

 i. Ապահովել SEA‐ ի եւ ՇՄԱԳ համակարգի ընդհանուր կառավարումը.

 ii. Կատարել է SEA‐ ի եւ ՇՄԱԳ‐ի ընթացակարգերը:

 iii. Ապահովել SEA / EIA‐ ի որակի վերահսկողությունը;



ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 B.3. Ապահովել համապատասխան ֆինանսական հատկացում
կառավարականպլանավորման գործակալությունների բյուջեներում, 
որոնք վերաբերում են համապատասխան ռազմավարական
փաստաթղթերի համար SEA‐ ի իրականացմանը:

 Բ.4. Բարձրացնել այլ համապատասխան մարմինների կարողությունները
SEA / EIA գործընթացներում իրենց դերը կատարելու համար:



ՄԱՐԴԿԱՅԻՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 Մարդկային կարողությունների զարգացմանառաջնայնությունները
հետեւյալն են.

 խորհրդատվական ընկերությունների եւ փորձառու մասնագետների
փորձառության բարձրացում ՝SEA‐ ի եւ ՇՄԱԳ‐ի համապատասխան
որակի ստանդարտին համապատասխան;

 Ապահովել համապատասխան շահագրգիռ կողմերին,
հնարավորություններ ներգրավել SEA‐ ի եւ ՇՄԱԳ‐իփորձի միջոցով
`փորձնական SEA‐ ների եւ ՇՄԱԳ‐ների իրականացման միջոցով:

 Շրջակա միջավայրի գնահատման մեջ ներգրավված համապատասխան
հաստատությունների, կազմակերպությունների եւ անհատների
աջակցության ցանց:


