
                                             

                   
 

 

  
Սեմինար, նվիրված ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման կիրարկմանը 

Հայաստանում 
EaP-GREEN ծրագիր  

(Արևելյան հարևանության կանաչ տնտեսություններ)  
 

  Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

 

23-24 մարտի 2015 թ., «Կոնգրես» հյուրանոց, Իտալիայի 1, ք. Երևան  

 

     Երկօրյա սեմինարը կազմակրեպվելու է “Greening Economies in the Eastern Neighbourhood” (EaP-

GREEN) ծրագրի շրջանակներում, նպատակ ունենանլով աջակցել ՀՀ –ը կիրարկելու Ռազմավարական 

էկոլոգիական գնահատման (ՌԷԳ) գործընթացը, պահպանելով միջազգային ստանդարտների ու Էսպո 

կոնվենցիայի ՌԷԳ արձանագրության պահանջները: Սեմինարի նպատակն է հասնել հետևյալին. 

 Բարձրացնել տեղեկացվածությունը Հայաստանում տեղի ունեցած շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությանը վերաբերվող ազգային օրենսդրության փոփոխությունների վերաբերյալ. 

 Պարզաբանել տարբեր շահագրգիր կողմերի դերակատարությունը ՌԷԳ գործընթացում. 

 Նպաստել ՌԷԳ գործնական կիրառմանը նպատակաուղղված քննարկումներին. 

 Նպաստել ՌԷԳ կիրառման շրջանակներին վերաբերվող քննակրումներին /հնարավոր 

մոտեցումներ ՌԷԳ–ի անհրաժեշտության նախնական ուսումնասիրություններում/. 

 Որոշել ՀՀ –ում պիլոտային ՌԷԳ իրականացնելու հնարավորությունները:  

    Վերոգրյալ նպատակներին հասնեու համար յուրահատուկ ուշադրություն է դարձվում 

համընդհանուր ըմբռնում ձևավորելուն ինչպես ՌԷԳ հասկացության, այնպես էլ ՀՀ-ում 

ռազմավարական պլանավորման համակարգի վերաբերյալ: Այդ իսկ պատճառով սեմիանրի 

աշխատանքների կարևորագույն մասն են կազմելու առանձին պատասխանատու ոլորտային 

նախարարությունների կողմից ներկայացվող պլանավորման ընթացակարգերի օրինակաները: 

Այսպիսով, սեմինարը ներկայացնելու է իրենից տարբեր ոլորտների տեղեկացված, ՌԷԳ գործընթացում 

պոտենցիալ շահագրգիռ կողմ ներկայացնող, ազգային փորձագետների միջև բանախոսություն: 

 

    Միջոցառումը մեկտեղ է բերելու  մինչև 30 մասնակից ճյուղային նախարարություններից, հատկապես 

էկոնոմիկայի, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության ու առողջապահության, ինչպես նաև 

միջազգային դոնոր կազմակերպությունների/ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների, 

քաղաքացիական հասարակության, մասնագիտական, նախագծող ու բնապահպանական մարմինների 

ներկայացուցիչների: 
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09:30 – 10:00 
Մասնակիցների գրանցում  

10:00 - 10: 10 Բացում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 

Պարոն Սիմոն Պապյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ  
10:10 – 10:25 Ողջույնի խոսքեր 

ՀՀ-ում ԵՄ հանձնաժողովի պատվիրակության ներկայացուցիչ  



                          
 

 

Տիկին Ելենա Սանտեր, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ  ՌԷԳ արձանագրության քարտուղարություն  

10:25 – 11:00 Մասնակիցների ներկայացում ու ակնկալիքներ 

11:00-11:20 Սուրճի ընդմիջում 

11:20 – 11:40 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ ՌԷԳ արձանագրության ներկայացում 

Տիկին Ելենա Սանտեր, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ  ՌԷԳ արձանագրության քարտուղարություն  

11:40 – 12:30 ՌԷԳ և ԵՄ ՌԷԳ դիրեկտիվի ներկայացում  
 

Տիկին Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու ու պարոն Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ փորձագետներ  
12:30 – 13:00 ՌԷԳ օգուտները /հաջողված ՌԷԳ-ի օրինակներ միջազգային փորձից տարբեր ոլորտների 

համար/  
 

Տիկին Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու ու պարոն Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ փորձագետներ  
13:00 – 14:00 Ճաշի ընդմիջում 

14:00 – 14:30 Դասեր քաղած ք. Երևանի հատակագծի ՌԷԳ-ից  

Տիկին Ազգանուշ Դռնոյան, ավագ փորձագետ, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

14:30 – 15:00 ՌԷԳ օգուտները ՀՀ  համար  
 

Քննարկումներ  
 

Վարողներ Տիկին Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու ու պարոն Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 
փորձագետներ 

15:00 – 15:10 EaP-GREEN շրջանակներում այլ նախաձեռնությունների ներկայացում 

Տիկին Անահիտ Ալեքսանդրյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության EaP GREEN կանաչ 
էկոնոմիկայի համակարգող  

15:10- 15:20 Ռազմավարական պլանավորման համակարգը ՀՀ-ում  

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչ, ՀՀ կանաչ էկոնոմիկայի համակարգող, 
ռազմավարական պլանավորման համակարգի մասին /պետք է հաստատել/ 

 “Հիմնական պլանային փաստաթուղթ” տերմինի բացատրություն, ինչպես այն 

օգտագործվում է “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ու փորձաքննության մասին” 

ՀՀ օրենքում. 

 “Հիմնական պլանային փաստաթղթերի” հիմնական տեսակները. 

 Խորհրդակցությունների գործընթացին նախապատրաստման ու պլանի/ծրագրի 

հաստաման ընթացակարգերը, կառուցվածքը:  
-  

15:20 – 15:35 ՌԷԳ կիրարկումը ՀՀ  “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ու փորձաքննության մասին” 

օրենքի համատեքստում: 

Համառոտ ներկայացում 
 Տիկին Ազգանուշ Դռնոյան, ավագ փորձագետ, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

 Օրենքի հիմնական դրույթների ներկայացում պրակտիկ խնդիրներին անդրադարձ 

15:35– 16:00 ՌԷԳ կիրարկման ներուժը ու հետևանքները ոլորտային նախարարությունների ու այլ 

իրավասու մարմինների համար ՀՀ-ում: 

Ընթացքում սուրճի ընդմիջում: 
 

Քննարկում երկու նախորդ աշխատաշրջանների հիման վրա: 

Վարողներ Տիկին Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու ու պարոն Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 



                          
 

 

փորձագետներ 

16:00 – 17:20 Ազգային իրավասու մարմինների կողմից պատրաստած ռազմավարական պլանավորման 

փաստաթղթերի օրինակներ: 

Ոլորտային նախարարությունների կողմից ելույթներ մինչև  10 րոպե յուրաքանչյուրը, 

ընդամենը 5-6 ելույթ 

 վերջին ժամանակներում պատրաստած կամ պատրաստման ընթացքում գտնվող 

“հիմնական պլանավորման փաստաթղրերի” ներկայացում նախարարությունների 

կողմից 

 կիրառված պանավորման գործընթացի ներկայացում /հիմանական փուլեր, 

տևողություն, խորհրդակցություններ, հաստատման ուղիներ/ 

կարծիք տվյալ պլանավորման փաստաթղթի առնչության մասին շրջակա միջավայրի հետ ու 

ՌԷԳ ընթացակարգի կիրառելիության մասին  տվյալ ոլորտի պլանավորման  հետ: 

17:20 – 17:30 Եզրափակիչ քննարկում. ՌԷԳ-ը ՀՀ-ում կիրառելու ներուժը ու դժվարությունները  

 
Վարողներ Տիկին Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու ու պարոն Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 
փորձագետներ 

17:30 – 17:40 Առաջին օրվա եզրակացությունները ու փակումը  
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09:30 – 09:45 Առաջին օրվա ամփոփ ներկայացումը 
 

Վարողներ Տիկին Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու ու պարոն Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 
փորձագետներ  

09:45 – 10:45 ՌԷԳ կիրարկման գործնական հարցերը համաձայն ազգային օրենսդրության ու ՌԷԳ 

արձանագրության /ՌԷԳ գործընթացի նախաձեռնում/ 

 Զուգահեռ խաղ. Գործնական քայլեր ՌԷԳ նախաձեռնման նպատակով /մասնակից 

իրավասու մարմին ինչպես սահմանված է “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման ու փորձաքննության մասին” օրենքում ու կամավոր նախարարության 

ներկայացուցիչ, որը նախատեսում է նախաձեռնել ՌԷԳ իրենց հիփոթեթիկ 

պլանի/ծրագրի համար/ 
 

Վարողներ Տիկին Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու ու պարոն Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 
փորձագետներ  

10:45 - 11: 00 Սուրճի ընդմիջում 

11: 00 – 12:00 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ելույթներ, յուրաքանչյուրը մինչև  

10 րոպե, 3-4 ելույթ, նախնական ներգրավելով հետևյալներին. 

 ADB:   

- Փորձ, որը ձեռք է բերվել ՀՀ-ում թափոնների կառավարման ազգային 

ռազմավարության պատրաստման ընթացքում /պլանավորման գործընթացի, 

տևողության, խորհրդակցությունների, այլ հարցերի ներկայացում/ , ADB կողմից 

ղեկավարվող պլանավորման ընթացքում ՌԷԳ-ի ներառման 

հնարավորություններ. 

 UNDP (GEF): 

- Փորձ, որը ձեռք է բերվել ներկայիս մշակվող Ինտեգրված անտառների ծրագրում, 

քաղաքների հատակագծերի աջակցության ընթացքում, կանաչ էկոնոմիակյի 



                          
 

 

ռազմավարության մշակման ընթացքում, այլ.  

- UNDP կողմից ղեկավարվող պլանավորման ընթացքում ՌԷԳ-ի ներառման 

հնարավորություններ. 

 World Bank 

- Հայաստանում ռազմավարական պլանների աջակցության ներկայացում ու ՌԷԳ-

ը ծրագրերում ներառելու հնարավորությունների ներկայացում.  
 EBRD 

- Հայաստանում ռազմավարական պլանների աջակցության ներկայացում ու ՌԷԳ-

ը ծրագրերում ներառելու հնարավորությունների ներկայացում, ներառյալ 

մարզային թափոնների կառավարման պլանավորում: 
Հարց ու պատասխան  

12:00 – 13:00 ՀՀ-ում պիլոտային ՌԷԳ-ի ենթակա պլանի / ծրագրի որոշում 

Քննարկում 

Վարողներ Տիկին Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու ու պարոն Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 
փորձագետներ   եվ ազգային համակարգող Ազգանուշ Դռնոյան  
 

13:00 – 13:15 Եզրակացությունները ու փակումը 

13:15 – 14:15 Ճաշի ընդմիջում 

 


