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Հանրային մասնակցությունը ՌԷԳ
գործընթացում

ՄԱԿ ԵՏՀ միջազգային խորհրդատուներ
ՌԷԳ‐ի ոգծով

Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե
Պրն. Միշել Մուսիլ



ՌԷԳ գործընթացիփուլերը
• Հարցի քննարկում (որոշելու համար՝ կիրառել ՌԷԳ, թե ոչ)
• Հիմնախնդիրների սահմանում (որոշելու համար՝ ինչ

շեշտադրումպետք է ունենաՌԷԳ‐ը)
• ՌԷԳ զեկույց (նախնական վերլուծություն, գնահատում,

այլընտրանքների համեմատություն, կանխարգելիչ
միջոցառումներ)

• Հանրային մասնակցություն
• Խորհրդակցություններ (համապատասխան պետական

ներկայացուցիչների հետ)
• Անդրսահմանային խորհրդակցություն (եթե կարիք կա)
• Որոշումների կայացում
• Մոնիտորինգ



Հանրության ներգրավման
նպատակը
• Հանրությանը տեղեկացնել ՊՊ‐ի և դրա հնարավոր

բնապահպանական հետևանքների մասին

• Հնարավորություն տալազդելու ՊՊ‐ի վրա

• Տեղեկություն ստանալ բնապահպանական ու
առողջապահականխնդիրների մասին

• Ստանալ ՊՊ‐ի, ՌԷԳարդյունքների շուրջ կարծիք

• Վերացնել գործընթացի հնարավոր հակասությունները



Հանրային ներգրավման
մակարդակները
• Հաղորդակցություն. Տեղեկատվության տրամադրում

հանրությանը

• Խորհրդակցություն. Տեղեկատվության փոխանակում
առաջարկող կողմի ու հանրության միջև

• Մասնակցություն. Առաջարկող կողմի շփում
հանրության հետ

• Բանակցություն. Դեմառ դեմ քննարկում առաջարկող
կողմի ու հիմնական շահագրգիռ կողմերի միջև՝՝
համաձայնության գալու նպատակով



Արձանագրությանպահանջները (1)

Հանրությունը, այդ թվում համապատասխան ՀԿ‐
ներըպետք է .

• Հնարավորություն ունենան կարծիք արտահայտել
ՊՊ‐ի և բնապահպանական զեկույցի վերաբերյալ
խելամիտ ժամկետներում

• Պետք է սահմանվի. (շահագրգիռ հանրությունը
ամբողջ հանրությունը չէ)

Հանրությանը տեղեկացնելու և խորհրդակցելու
գործընթացի մանրամասն
նախապատրաստությունը պետք է
– Պլանավորվի ու տեղեկացվի հանրությանը
– Հաշվիառնվի ՀավելվածV ‐ն (տես հաջորդ սլայդը)



Շահագրգիռ հանրությունը
Հանրություն (համաձայն ԵՄՌԷԳ դիրեկտիվի)
• Մեկ կամավելի ֆիզիկական կամ

իրավաբանականանձ և
• Նրանցասոցիացիաները, 

կազմակերպությունները կամխմբերը
(համաձայն ազգային օրենսդրության կամ
պրակտիկայի )

• Անդամպետությունները պետք է որոշեն՝ որն է
հանրությունը, այդ թվում՝ այս դիրեկտիվի
արդյունքում որոշումներից ազդեցություն կրած
կամ կրող, հետաքրքրություն ունեցող
հանրությունը , այդ թվում՝ համապատասխան
հասարակական կազմակերպությունները, 
օրինակ բնապահպանական կամայլ
կազմակերպություները:



Արձանագրությանպահանջները (2)
Հավելված V (հանրային մասնակցության մասին ծանուցումը)
• Առաջարկվող ծրագիրը, դրա բնույթը.
• Դրա հաստատման համարպատասխանատու

պետական ներկայացուցիչը
• Նախատեսվող ընթացակարգը, այդ թվում

– Ընթացակարգի սկիզբը
– Հանրության մասնակցության հնարավորությունները
– Հանրային լսումներիամսաթիվն ու վայրը
– Պետական ներկայացուցիչը, ումպետք է ներկայացնել

մեկնաբանությունները
– Առաջարկվող ծրագրինառնչվող գոյություն ունեցող

բնապահպանական, այդ թվում առողջապահական
տեղեկությունը

• Արդյոք ծրագիրը հնարավոր է ենթարկվիանդրսահմանային
գնահատման:



Արդյունավետ մասնակցության
սկզբունքները

• ՌԷԳ‐ըավելին է, քանփորձագիտական
գնահատում: Դամասնակցային գործընթաց է: 

• Հանրությունը պետք է ներառվիառնվազնՌԷԳ
զեկույցի վերանայման գործընթացում:

• Սակայն, ՌԷԳ հիմնախնդիրների սահմանումը
և հիմնական վերլուծությունները նույնպես
մեծապես կշահեն հանրային ներդրումից:

• ՌԷԳ մասնակցությունը ենթադրում է
տեխնիկաներ, որոնք թույլ կտան լուծել
խնդիրներ և ոչ թե միայն բացահայտել բախվող
տեսակետներ:



Մասնակցության
առավելությունները

• Թույլ է տալիս «ավելի լավ» որոշումներ
կայացնել, քանի որ հաշվի ենառնվում
բոլոր հնարավոր կողմերն ու
տեսակետները: 

• Կարևորտեղեկություն է տալիսՌԷԳ և
որոշումների կայացման համար (օր.՝ ՊՊ
ազդեցությանը ենթակա կամ
համապատասխան միջավայրում ապրող
խմբերի կողմից):

• Կարող է խթանել հանրության
աջակցությունը ՊՊ‐ի կիրառման
ժամանակ:



Հանրային ներգրավման մոտեցումը

• Հանրային ներգրավմանպլանավորումը.
– Հանրային ներգրավման նպատակների սահմանում
– ԿոնկրետՌԷԳ նպատակով համապատասխան

հանրության բացահայտում
– ՊՊ‐ի նախապատրաստման շրջանակում հանրային

ներգրավման գործողությունների վերլուծություն
– Կիրառվելիք մեթոդների ու գործիքների ընտրություն
– Հանրային ներգրավմանարդյունքների կիրառում

• Հանրային ներգրավմանպլանավորումը պետք է
արվիարդենՌԷԳ սկզբում (հիմնախնդիրների
սահմանմանփուլում)!

• ՊՊ‐ի նախապատրաստմանն ուղղված համատեղ
գործողություններ:



Հանրության բացահայտում

• Կախված է՝
– ՊՊ‐ի բնույթից (արդյոք այն որոշակի ծրագրեր է
պարունակում ևայլն)

– ՊՊ‐ի ենթակաաշխարհագրական դիրքից/ 
հատվածից

• Ներգրավվող կողմերն են՝
– Տեղաբնակները
– Հողատերերը
– Հասարակական կազմակերպությունները
– Մասնավոր բիզնեսները
– Փորձագետներն ու ակադեմիկոսները



Մասնակցության գործիքները

• Տպվող նյութեր
• Ցուցանմուշներ
• Տեղեկատվական թեժ գիծ
• Հարցաթերթիկներ ու ուսումնասիրություններ
• Ինտերնետային խորհրդակցություններ
• Հանրային հանդիպումներ / լսումներ
• Աշխատաժողովներ
• Բանակցային կլոր սեղան քննարկումներ
• Խորհրդատվական հանձնաժողովներ
• ևայլն



Արդյունքների կիրառումը
• Ինտեգրում ՊՊ‐ում և բնապահպանական

զեկույցում

• Ստացված բոլոր մեկնաբանությունները պետք է
արձանագրվեն, իսկպատասխանները՝ տպվեն
– Բնապահպանական զեկույցում
– Լավագույն դեպքումարդենՌԷԳ գործընթացում

(ինտերնետ, զեկույցի նախագիծ ևայլն)

• Պետք էտրամադրել բացատրություն՝ ինչու
մեկնաբանությունները չեն ներառվել

• Արդյունքները պետք է հաշվիառնվեն
բնապահպանական հաստատման ժամանակ:



Հանրային մասնակցության վճռորոշ
հարցեր

• Փաստաթղթերի գաղտնիությունը
– Հեղինակային իրավունք, ազգայինանվտանգություն և

այլն
• Հանրային մասնակցության իրավական դաշտը

– Մանրամասն ընթացակարգ, ներգրավված մարդիկ
• Հանրային մասնակցությանպահանջների վատ

կիրարկում
– Իրավականակտեր, դատական համակարգ, 

քաղաքական կամք
• Մասնակցության ոչ պատշաճ որակ

– Տեղեկությանպակաս, փորձ, մասնակցության մշակույթ



Անդրսահմանային խորհրդակցություններ. 
ՌԷԳարձանագրությանպահանջներ (1)

1. Այն դեպքում, երբ նախաձեռնող կողմը կարծում է, 
որ ՊՊ‐ի իրականացումը հնարավոր է ունենա
զգալի անդրսամանային բնապահպանական, այդ
թվում առողջապահական հետևանք կամ եթե
հնարավոր ազդեցության ենթակա կողմըայդպես
պահանջում է, նախաձեռնող կողմըպետք է
հնարավորինս շուտ ծանուցի ազդեցության
ենթակա կողմին՝ նախքանՊՊ‐ի հաստատումը:

2. Այլ հարցերից բացիայս ծանուցումը պետք է
պարունակի. 

Ա. ՊՊ‐ի նախագիծը և բնապահպանական զեկույցը, այդ
թվում տեղեկություն դրա հնարավորանդրսահմանային
բնապահպանական, այդ թվում՝ առողջապահական
հետևքնաների մասին և

Բ. Տեղեկություն որոշումների կայացման ընթացակարգի, այդ
թվում մեկնաբանություններիտրամադրմանխելամիտ
ժամկետների շուրջ: 



Անդրսահմանային խորհրդակցություններ. 
ՌԷԳարձանագրությանպահանջներ (2)

3. Ազդեցության ենթակա կողմըպետք է ծանուցման մեջ
սահմանված ժամկետներում տեղեկացնի նախաձեռնող
կողմինարդյոք ցանկանում է բանակցություններ վարել
նախքանՊՊ‐ի հաստատումը...Այնուհետև կողմերըպետք
է բանակցություններ վարեն հնարավոր
բնապահպանական, այդ թվում՝ առողջապահական
հետևանքների շուրջ, ինչպես նաև բացասական
հետևանքները կանխելու, նվազեցնելու կամ մեղմացնելու
շուրջ:

4. Նման բանակցությունների արդյունքում կողմերըպետք է
համաձայնության գալ՝ տեղեկացնելու համար շահագրգիռ
հանրությանը ևպետական ներկայացուցիչներին ՊՊ
նախագծի և բնապահպանական զեկույցի մասինխելամիտ
ժամկետներում:



Հանրային մասնակցությունը Չեխիայի
Հանրապետությունում
• I. Հարցերի քննարկման + հիմնախնդիրների

սահմանման մակարդակում խորհրդակցություն
– ՌԷԳ ծանուցումըտպվում է և ուղարկվում

համապատասխան կողմերին
– Մեկնաբանություններ, որոնք ստացվել են

համապատասխան կողմերից ու հանրությունից
• II. Խորհրդակցություն, երբ ՊՊ նախագիծը ևՌԷԳ

զեկույցը տրամադրվում է ՌԷԳ‐ի գծով
պատասխանատու ներկայացուցչին
– ՌԷԳպետական ներկայացուցիչը այն ուղարկում է

համապատասխան մարմիններին ևայն հասանելի է
դարձնում հանրությանը

– Պետք էանրային լսում կազմակերպել
– Յուրաքանչյուրը կարող է մեկնաբանություններանել



Հարցեր, մեկնաբանություններ

Շնորհակալություն ուշադրության համար


