
Ռազմավարական 
Էկոլոգիական Գնահատումը և 

ԵՄ ՌԷԳ Հրահանգը 
Ներածություն 

Պրն. Միխալ Մուսիլ և դոկտոր Մայա 
Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու, ՄԱԿ ԵՏՀ 

փորձագետներ 



Ինչ է ՌԷ՞Գ-ը  

• “Ռազմավարական” նախաձեռնությունների էկոլոգիական 
գնահատում = քաղաքականություններ, պլաններ, 
ծրագրեր, ռազմավարություններ, գործողություններ 

 

 
 
 

ՌԷԳ Արձանագրություն ՌԷԳ Հրահանգ (2001/42/ԵԽ ) 

Հավանաբար էկոլոգիական, ներառյալ 
առողջապահական, ազդեցությունների 
գնահատումը, որը ներառում է 
էկոլոգիական հաշվետվության 
գործողությունների շրջանակի որոշումը 
և դրա պատրաստումը, հասարակական 
մասնակցության և 
խորհրդատվությունների անցկացումը, և 
էկոլոգիական հաշվետվության և 
հասարակական մասնակցության և 
խորհրդատվությունների արդյունքների 
հաշվի առնելը պլանի կամ ծրագրի մեջ: 

Էկոլոգիական հաշվետվության 
պատրաստումը, 
խորհրդատվությունների 
անցկացումը, էկոլոգիական 
հաշվետվության և 
խորհրդատվության արդյունքների 
հաշվի առնելը որոշում ընդունելիս և 
տեղեկատվության տրամադրում 
որոշման վերաբերյալ 



ՌԷԳ տիպային/ընդհանուր քայլեր 

0. Ստուգում՝ որոշելու համար, թե 
արդյո՞ք ՌԷԳ է պահանջվում 
յուրահատուկ պլանի կամ ծրագրի 
(Պ/Ծ) համար 
 

• Ոչ բոլոր Պ/Ծ-երն են ավտոմատ 
կերպով ՌԷԳ պահանջում 

• Մոտեցումներ ստուգմանը. 
– Պ/Ծ-երի հատկորոշված տեսակները 

– Դեպք-առ-դեպք դիտարկում 

– Համակցված մոտեցում 

• Բացառություններ (ՌԷԳ 

Արձանագրությունը և ՌԷԳ Հրահանգը). 
– Պ/Ծ-եր, որոնց միակ նպատակը 

ազգային պաշտպանությանը կամ 
քաղաքացիական անվտանգությանը 
ծառայելն է,  

– Ֆինանսական կամ բյուջետային Պ/Ծ-
եր 

Աղբյուրը՝: Cherp EAP_13/14 

Ստուգման գաղափարը 

“Սև գոտի”. ԷԳ-
ն միշտ 
պահանջվում է 

“Մոխրագույն 
գոտի”. Դեպք-առ-
դեպք ստուգում 

“Սպիտակ 
գոտի”. ԷԳ երբեք 
չի պահանջվում 
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ՌԷԳ տիպային/ընդհանուր քայլեր 

1. Գործունեության ոլորտի/Հիմնական 
ուղղության Վերլուծությունը 

– Առանցքային հարցերի որոշումը, որոնք պետք է 
դիտարկվեն ՌԷԳ գործընթացի մեջ 

– Առանցքային հարցերի, այսինքն անցած 
զարգացման, ներկա իրադրության և 
հավանական ապագա զարգացման 
վերլուծությունը, եթե պլանը կամ ծրագիրը 
իրականացված չէ 

2. Պլանի կամ ծրագրի ՝ առանցքային հարցերի վրա 

ունեցած ազդեցությունների գնահատումը և 
մեղմացնող միջոցառումների մշակումը (ներառյալ 
վերահսկման սխեման) 

3. ՌԷԳ հաշվետվության կազմումը և դրա 
ներկայացումը շրջակա միջավայրի և 
առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաների և 
հասարակայնության հետ խորհրդատվությունների 
համար 

 

 

 

 

5. Պատշաճ 
կերպով հաշվի 
առնելով ՌԷԳ-
ում 
գեներացված 
տեղեկատվու-
թյունը 
պլանավորման 
և որոշում 
կայացնելու 
ժամանակ և 
որոշումը 
բացատրելը 
հասարակայնու
թյանը 
հաշվետու 
եղանակով 
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Ընտրված ինտեգրացիոն մոդելները. 
 

• ՌԷԳ-ն առանձնացված պլանավորումից 
 

• ՌԷԳ-ը մասնակիորեն ինտեգրված 
պլանավորման մեջ (մրցակցային մոդել) 
 

• ՌԷԳ-ն ամբողջապես ինտեգրված 
պլանավորման մեջ 
 

• ՌԷԳ-ը և ՊԾՊ-ն անկախ գործընթացներ են, 
ՌԷԳ-ը կիրառվում է կայացած փաստի նման 
(quasi ex-post) 

Ինչպե՞ս ինտեգրել ՌԷԳ-ը և պլան/ծրագիր 
պատրաստելը 



ՌԷԳ-ն առանձնացված պլանավորումից 

Խորհրդատվություններ 

ՊԾՊ նախագծում 

Հաստատում/Ընդունում 

ՌԷԳ 

խորհրդատվություններ 

Ներդրումներ որոշումների մեջ 

ստուգում 

ՊԾՊ նախաձեռնում 

Sources: REC-CEE 2004, OECD/DAC 2006, GTZ/InWEnt 2007 

Գործունեության 
ոլորտի որոշում 



17.03.2015 

Խորհրդատվություններ ՊԾՊ վերաբերյալ 

ՊԾՊ նախագծում 

ՊԾՊ Հաստատում/Ընդունում 

 

Էկոլոգիական Զեկույց 

Խորհրդատ. 

Վերջնական ներդրումներ 

ստուգում ՊԾՊ նախաձեռնում 

ՌԷԳ-ը մասնակիորեն ինտեգրված 
պլանավորման մեջ   (մրցակցող մոդել) 

Sources: REC-CEE 2004, OECD/DAC 2006, GTZ/InWEnt 2007 

Գործունեության 
ոլորտի որոշում 



17.03.2015 

ՌԷԳ-ն ամբողջապես ինտեգրված 
ՊԾՊ ձևակերպման հետ 

ՌԷԳ փորձագետներ 

Առանցքային  

Մարմինները 

 և մտահոգված 

հասարակությունը 

Պլանավորման  

փորձագետներ 

Հասա- 

րակական  

մուտք դեպի  

Տեղե- 

կատվություն և  

Խորհր- 

դատվություն  

շահագրգիռ  

կողմերի հետ 

Sources: REC-CEE 2004, OECD/DAC 2006, GTZ/InWEnt 2007 



ՌԷԳ-ի և Պլանավորման մեջ 
հարաբերակցության ամփոփում 

• Պլանավորումը վերլուծում և առաջարկում է զարգացման 
միջամտություններ 

• ՌԷԳ-ը հետազոտում է պլանավորման գործընթացի 
անհատական արդյունքները  և այն կարող է առաջարկել 
ցանկացած անհրաժեշտ լրացումներ 
 

• Օպտիմալ կերպով, ՌԷԳ-ը պետք է կատարվի պլանավորման 
հետ զուգահեռ, երբ 
– Առաջնորդող գործընթացը պլանավորման գործընթացն է և 

– ՌԷԳը համապատասխանում է պլանավորման գործընթացի 
տրամաբանությանը և քայլերն 

 

• Այսպիսով, երկու գործընթացներն էլ կարող են դիտվել որպես 
փոխադարձորեն իրար ուժեղացնող գործիքներ մեկ հուսալի 
պլանավորման համակարգում՝ ավելի կայուն զարգացման 
համար 
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Պլանավորման համար պատասխանատու մարմնից պահանջվում է 
պատրաստել կամ ապահովել ՌԷԳ-ի պատրաստումը 

Տեղական – հենց իրենց՝ պլան կազմողների կողմից 
 + անկախ վերանայում կամ աուդիտ ՊԾ ստեղծման առանցքային 
փուլերում 

Տեղական բայց հեռացված – նույն մարմնի գրասենյակային 
աշխատողների կողմից, ովքեր պլանի պատրաստման գործընթացում 
ուղղակիորեն ընդգրկված չեն 
 + անկախ վերանայում կամ աուդիտ ՊԾ ստեղծման առանցքային 
փուլերում 

Տեղական և արտաքին – գնահատման գործընթացի առանձին մասեր 
կատարվում են արտաքին կերպով, մնացածը՝ ներքին 
 Արտաքին մասերը հանձ են առնվում անկախ խորհրդատուների, 
ակադեմիկոսների, շրջանային կամ տեղական շահագրգիռ անձանց 
կողմից 

Արտաքին – ամբողջ ՌԷԳ գործընթացը հանձ է առնվում արտաքին 
կերպով 
 անկախ խորհրդատուներ, ակադեմիկոսներ, շրջանային կամ 
տեղական շահագրգիռ անձինք 

Մոտեցում, թե ով պետք է գնահատի 



Մոտեցում, թե ով պետք է գնահատի 

առավելությունները թերությունները 

Տեղա-

կան 

- Պլանավորողներն ու որոշում 

կայացնողները ավելի լավ են 

տեղավորված՝ իտերացիոն 

գործընթաց անցկացնելու համար, 

ՊԾՊ ձևակեպման միջոցով 

 - Պլանավորողներն ու որոշում 

կայացնողները փոխադարձորեն 

շահում են ՊԾՊ և կայունության 

խնդիրներն ավելի լավ 

հասկանալուց 

- Պլանավորողներն ու 
որոշում կայացնողները 

ամենայն 

հավանականությամբ ՌԷԳ 

փորձառություն չունեն 

- Ռեսուրսների/ժամանակի 

հիմնախնդիրներ 

- Անկախ (անկողմնակալ) 
չեն 

Խորհրդ
ատունե
րը 

-Ապահովում է փորձաքննություն 

կայունության հարցերում և ՌԷԳ-

ի մեջ 

- - Ապահովում է անկախ և թարմ 

մոտեցում և գաղափարներ 

 - Կանխում է կողմնակալության 

մեղադրանքները 

 - Խորհրդատուները դժվար 

թե իմանան տեղական 

պայմանների մասին 

 - Որոշում կայացնողների և 

պլանավորողների վրա 

կատարված ֆինանսական 

ծախսերը (հատկապես, եթե 

խորհրդատուն վարձված է 
պլանավորման և 

որոշումներ կայացման 

ամբողջ գործընթացի 

համար) 

 - Դժվար է հասնել 
ինտեգրման բարձր 

մակարդակի 



ՌԷԳ կիրառողների մանրամասն 
առաջադրանքները 

• Համագործակցություն պլանավորման թիմի հետ ՌԷԳ 
գործունեության ոլորտը որոշելու + գերակա 
խնդիրների գնահատումներին մոտեցումներ 
նախագծելու հարցերով (հիմնված առկա տվյալների և 
ռեսուրսների վրա)  

• Գնահատումների կառավարում և ներդրումների 
ապահովում պլանավորման գործընթացին, 

• Աջակցություն հետաքրքրություն ներկայացնող 
յուրահատուկ հարցերով խորհրդատվություններ 
անցկացնելու հարցերում 

• ՌԷԳ Հաշվետվության կազմում 
• Պատասխանների կազմում ստացված 
դիտողություններին, ՌԷԳ արդյունքների ճշգրտում և 
խորհուրդների կազմում որոշում կայացնելու համար 

 
 



Պլանավորման մարմնի հետ հաղորդակցվելու 
հիմնական հարցերը մինչև ՌԷԳ թիմի 

մոբիլիզացումը  
• Անհարժեշտ է հատկորոշել Պլանի կամ Ծրագրի (ՊԾ) 

մշակման քայլերը և ժամանակացույցը 
• Սահմանել ՌԷԳ թիմից սպասվող ներդրումները (օրինակ, 

նախնական կարծիքը ՊԾ նախագծի վերաբերյալ, 
աջակցությունը հասարակական խորհրդատվություններին)  
 

Անհարժեշտ է համաձայնեցնել և հատկորոշել նրանց դերն ու 
ներդրումները, ովքեր պատրաստում են ՊԾ-ն. 
• Տվյալների մատակարարում կամ հավաքում 
• Կարծիք գնահատման արդյունքների վերաբերյալ 
• ՊԾ օպտիմալացում հիմնված ստացված ներդրումների վրա 
• Խորհրդատվություններ այլ համապատասխան մարմինների 

և հասարակայնության հետ 

 



ՌԷԳ ծախսերը 

• Ծախսերը մեծապես կախված են նրանից, թե 

– Որքան է մանրամասնված ՊԳ-ն և դրա մի շարք 
այլընտրանքները 

– Տվյալների առկա են, թե ոչ 

– Որքան է պլանավորման գործընթացի տևողությունը 

 

• ՌԷԳ-երի մեծ մասը 70-80 անձ-օր են պահանջում  
ավարտվելու համար (ՄԹ հետազոտություն) 

• Չեխական հարցում՝ ՌԷԳ-երի մոտ 50%-ը պահանջեցին մոտ 
2-10 անձ-օր ժամանակի տրամադրում պլանավորման 
մարմնի կողմից (ի հավելումն այն ծախսերի, որ անհրաժեշտ 
են ՌԷԳ խորհրդատուների հետ պայմանագիր կնքելու 
համար) 



ՌԷԳ Ծախսերը 
• Հիմնական ծախսերը սովորաբար ասոցացվում են ՌԷԳ-ի 

սկզբնական կիրառությունների հետ, երբ 

– Համապատասխան մոտեցումներն ու գործիքները պետք 
է փորձարկվեն և մշակվեն 

– Հիմնական տվյալների հավաքածուները պետք է 
հավաքվեն 

• Հաջորդող ՌԷԳ-երն ավելի քիչ ծախսատար են 

– Կառուցվում են նախորդ փորձառության հիման վրա 

– Կարող են պահանջել միայն ստանդարտ վերլուծական 
աշխատանք և գործընթացի կառավարում 

• ՌԷԳ-ի վրա կատարվող ծախսերը մարգինալ են 
համեմատած  ՊԾՊ իրականացման ծախսերի հետ!!! 



ՌԷԳ Ծախսերը՝ գործընթացի 
կառավարում 

Մրցակցային շուկայական գներ՝ 
• Գործընթացի կառավարման,  

• Հաճախորդների հետ շփման միջոցի (client interface) և 
պլանավորման գործընթացի մեջ ներդրումներ 
կատարելու, 

• Խորհրդատվությունների կառավարման,  

• ՌԷԳ հաշվետվության ստեղծման,  

• Ստացված մեկնաբանություններին պատասխանելու 

համար 

• Իդեալական է երկու փորձագետի առկայությունը՝ թիմի 
ղեկավար և թիմի ղեկավարի տեղակալ 



ՌԷԳ ծախսերը՝ մասնագիտացված 
հետազոտություններ 

Բյուջետային պահուստ չնախատեսված ծախսերի 
համար. : 
• Մանրամասն ուսումնասիրություններ 

• Մասնագիտացված խորհրդակցություններ՝ 
Փորձագիտական խորհուրդներ, հիմնախնդիրներ լուծող 
սեմինարներ և այլն: 

 

• Անհրաժեշտ են մասնագիտացած փորձագետներ՝ ՌԷԳ թիմի 
առաջատարը պետք է ունենա փորձագետների խումբ, որոնք 
կարող են կանչվել 

• Պատահական ծախսերի մանրամասն օգտագործումը 
որոշվեց գործունեության ոլորտի որոշման ժամանակ՝ 
պլանավորման պաշտոնյայի և ՌԷԳ թիմի կողմից: 



Դեպքի օրինակ. ՌԷԳ Չեխիայի 
Տրանսպորտի Սեկտորի 

Ռազմավարության համար մինչև 2050 թ. 

• ՌԷԳ-ն անցկացվեց 2011թ. նոյեմբերից մինչև 2013թ. հուլիսը 

• Թիմի առաջատար, թիմի կոորդինատոր, բնության և 
կենսաբազմազանություն, հասարակական առողջապահություն, 
օդ, տրանսպորտի պլանավորում 

• 250 մարդ-օրից ավելի 

• Շատ պահանջկոտ էր կոորդինացման և հաղորդակցման 
տեսակետից բոլոր գործընկերների՝ Տրանսպորտի 
Նախարարության, Էկոլոգիայի Նախարարության (3 բաժիններ), 
ռազմավարության պլանավորման թիմի,  կանխատեսման (ex-ante) 
թիմի, ամբողջ գործընթացին հետևող ՀԿ-ների կոալիցիայի հետ: 

• Ներառեց Ռազմավարության մի քանի նախագծերի գնահատում 



Դեպքի օրինակ. ՌԷԳ Կրասնա Հորայի 
տարածքային պլանի համար 

• ՌԷԳ-ն անցկացվել է 2007 թ. հուլիսին և օգոստոսին 

• Մոտավորապես 25 մարդ-օր 

• ՌԷԳ թիմը՝ 3 փորձագետ (թափոնների, 
կենսաբազմազանության, հասարակական 
առողջապահության) 

• Ներառեց դաշտային հարցումներ առաջարկված բոլոր 
11 բնակավայրերում 

• Մեկ հասարակական լսում (պարտադիր) 

 



Շնորհակալություն 


