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Կանխարգելիչ միջոցառումների
բացահայտում և մոնիտորինգի
սխեմայի մշակում. որոշումների

կայացման գործընթացում
արդյունավետ ներդրման մշակում

ՄԱԿ ԵՏՀ միջազգային
խորհրդատուներ ՌԷԳ‐ի գծով

Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե
Պրն. Միշել Մուսիլ



Կանխարգելիչ միջոցառումներ
Առաջարկություններ պլանավորված գործողությունների / ծրագրերի
մշակման համար
• Որոշակի հարցերին ու այլընտրանքներին ուղղված

առաջարկություններ, որոնք պետք է ուսումնասիրվեն մշակման փուլում
• ԷԱԳ որոշակի մասշտաբին ու շեշտադրմանն ուղղված

առաջարկություններ, որոնք պետք է նախաձեռնվեն այս
գործողություններից հետո

• Այս գործողությունների/ ծրագրերի իրականացման պայմանների հետ
կապված առաջարկություններ

Հաստատությունների միջև կապերի բարելավում՝ երաշխավորելու
համար, որ առաջարկվող պլանի հետևանքները պատշաճ կերպով
հասցեագրվեն.
• Սա կարող է ներառել համապատասխան մարմինների միջև

բարելավված համակարգում, տնտեսական գործիքների ավելի լավ
կիրառում կամ առաջարկվող զարգացումների առավել լայն կիրառում և
վարչական հսկողություն

Առաջարկված այլ նախաձեռնություններ՝ բացասական
արդյունքները վերացնելու համար



Կանխարգելիչ միջոցառումներ. 
Բնապահպանական կառավարման համակարգ (1)

Նախնական տեխնիկական առաջադրանք (հիմնական հարցեր ու
այլընտրանքներ, որ պետք է հաշվի առնել) հետագաՌԷԳ համար –
եթե ՊՊ‐ն նպաստում է մեկ այլ ՊՊ‐ի մշակմանը: 

Նախնական տեխնիկական առաջադրանք (հիմնական հարցեր ու
այլընտրանքներ, որ պետք է հաշվի առնել) հետագա ԷԱԳ համար –
եթե ՊՊ‐ն նպաստում է մեկ այլ ՊՊ‐ի մշակմանը: 

Ուղղորդող նշումներ հետագա գործողությունների հարցում
որոշումների կայացման համար, եթե ՊՊ‐ն նպաստում է որոշակի
ծրագրերի մշակմանը, որոնք չեն ենթադրում ԷԱԳ, սակայն միևնույն
է կարող են ունենալ զգալի հետևանքներ:



Ա քէ՝

Կանխարգելիչ միջոցառումներ. 
Բնապահպանական կառավարման համակարգ (2)

Առաջարկություններ հետագա ինստիտուցիոնալ
կարգավորումների համար (օր.՝ ՌԷԳ թիմի անդամները՝
որպես Ռազմավարության / ծրագրի վերստուգող
հանձնաժողովի մաս):

Ֆինանսավորման հայթայթումը խիստ կարևոր է
իրականացման վրաազդելու համար:

ՌԷԳ շրջանակում հասցեագրվող բնապահպանական ու
առողջապահական խնդիրների արտացոլում
հաշվետվությունների ներկայացման ու մոնիտորինգի
համակարգերում:



ՁՆՕՊ ծրագրում մեխանիզմների ընտրության համար ներմուծվել են հետևյալ սկզբունքները.

• Բոնուս այն ծրագրերի համար, որոնք ուղղակիորեն կենտրոնանում են շրջակա միջավայրի
բարելավման վրա

• Բոնուս արտադրանքի նյութի ուժգնությունը կրճատելու համար
• Բոնուս էներգիայի սպառումը կրճատելու համար
• Բոնուս արտանետումների և աղբի ծավալները կրճատելու համար
• Բոնուս հին արտադրական վայրում (կանաչ դաշտի փոխարեն) ծրագիրը տեղայնացնելու

համար

ՁՆՕՊ բաղադրիչում (Էկո – էներգիայի ենթածրագիր), որի հիմքում վերականգնվող էներգիայի և
էներգիայի խնայմանն ուղղված աջակցությունն է, ընդունվել են հետևյալ չափանիշները. 
• Արտանետումների կրճատման ծախսերը (CZK/կգ CO2/ տարեկան)
• Էներգիայի ընդհանուր խնայումը (էլեկտրականություն/ջերմություն)
• Վերականգնվող ռեսուրսի՝ էներգիայի գեներացման կարողության իրական միջին

օգտագործումը

Օրինակ 1.
Չեխիայի Հանրապետությունում Ձեռնարկությունների ու

նորարարությունների ՕՊ ՌԷԳ
2007 – 2013



Կենսաբանական ու լանդշաֆտային կենսաբազմազանության և պահպանվող
տարածքների վրա վնասակար ազդեցության կրճատմանն ուղղված
միջոցառումներ.

1. Աղբանոցների և թափոնների կառավարման համակարգի այլ հարմարությունների վայրը
որոշելիս հարկավոր է հնարավորինս օգտագործել առկա դեգրադացված տարածքները:

2. Յուրաքանչյուր աղբանոցի ծրագրի փաստաթղթերի նախապատրաստման ընթացքում
(բնապահպանական ուսումնասիրություններ և այլն) պետք է ուսումնասիրվեն միջավայրի
(միջավայրի քարտեզ) և պահպանվող տարածքների (սահմանային տարածքներ, բնության
ապագա 2000 վայրեր) վերջին տվյալները :

3. Կարևոր է նախաձեռնել ու ֆինանսավորել նետված, ճանապարհներին տարածված կամ
պահպանվող տարածքներում (բնական և մշակութային ժառանգություն), ինչպես նաև գրավիչ
զբոսաշրջային վայրերում գտնվող աղբի կանոնավոր մաքրման ծրագրեր.  այս
գործողությունները պետք է իրականացվեն ոչ կառավարական կազմակերպությունների, 
դպրոցների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցությամբ:

Օրինակ 2: 
2015-2020 Մոնտենեգրոյի Թափոնների կառավարման

ազգային ծրագրի ՌԷԳ (ԹԿԱԾ)



ՌԷԳ մոնիտորինգը. իրավական
պահանջներ

ՌԷԳ դիրեկտիվը. 
1. Մշտադիտարկել ՊՊ իրականացման արդյունքում բնապահպանական

զգալի հետևանքները
2. Ձեռնարկել համապատասխան ուղղիչ գործողություններ
3. Օգտագործել մոնիտորինգի առկա հնարավորությունները, եթե

հնարավոր է
4. Հանրության համար հասանելի դարձնել մոնիտորինգի

միջոցառումները

ՌԷԳարձանագրությունը
1. = 1.  ավելի + առողջական հետևանքներ
2. = 2. ավելի
3. Իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները հասանելի են

հանրությանը



Մոնիտորինգի խնդիրները ՌԷԳ-ում

• Համեմատել կանխատեսված ու իրական
արդյունքները՝ այսպիսով տեղեկություն տրամադրելով
ՊՊ իրականացման մասին:

• Փոխանցել փորձառությունը՝ բարելավելու համար
հետագաՌԷԳ‐երը (որպես որակի վերահսկման
գործիք):

• Ստուգել՝ արդյոք կիրառվում են համապատասխան
մարմինների կողմից ներդրված բնապահպանական
պահանջները:

• Ստուգել՝ արդյոք ՊՊ‐ն իրականացվում է ըստ
նախատեսվածի, այդ թվում՝ նախատեսված
կանխարգելիչ միջոցառումները:



Մոնիտորինգի ընդհանուր մոտեցումները

Ծրագրային մակարդակում ազդեցության մոնիտորինգ
• Տվյալները հավաքվում են ծրագրի մշակման տարբեր

փուլերում (թույլտվություն, գործողությունների սկիզբ, 
արտանետումների, աղտոտման կանոնավոր
մոնիտորինգ և այլն)

Պետական մոնիտորինգ (Բնապահպանական ընդհանուր
մոնիտորինգ)
• Դիտարկել ու նկարագրել շրջակա միջավայրի

իրավիճակը (այդ թվում՝ փոփոխությունները)՝ անկախ
ծրագրերի ու պլանների իրականացումից



Մոնիտորինգի ընդհանուր մոտեցումները
(շարունակություն)

Կատարողականի մոնիտորինգ
• Ծրագրում կամ պլանում նախատեսված որոշակի

միջոցառումների իրականացման ու
արդյունավետության վերահսկում (օր.՝ կանխարգելիչ
միջոցառումներ)

Նպատակների մոնիտորինգ
• Բնապահպանական որակի ապահովման որոշակի

նպատակների կամ բնապահպանական թիրախների
վերահսկում կոնկրետ ժամանակահատվածում

Համակցված մոտեցումներ



Ինչպես մշակել մոնիտորինգի սխեման

Մոնիտորինգ Գնահատում և
կառավարում

Հաղորդակցում/ 
հաշվետվությունն

եր

Մոնիտորինգի սխեմայի մշակումը կախված է կոնկրետ ՊՊ‐ի
մասշտաբից ու բովանդակությունից + առկա մոնիտորինգի
կարողությունից, վարչական ու իրավական պահանջներից:

Հաշվի առեք.
• Մոնիտորինգի մեթոդը, որ պետք է կիրառվի
• Մոնիտորինգի իրականացման պատասխանատվությունը
• Մոնիտորինգի իրականացման ժամկետները (ամսաթվեր

ու հաճախականություն)
• Ինչպես պետք է ներկայացվեն արդյունքները և ինչ

ձևաչափով



Մոտեցումներ ու գործիքներ (1/2)

ՌԷԳ նպատակ Բնապահպանական զգալի հետևանք Առաջարկվող մոնիտորինգը
Պաշտպանել ու,
որտեղ հնարավոր
է,  բարելավել
ֆլորան ու ֆաունան

Մակընթացության / տեղատվության
միջավայրի կորուստ «պահպանել
սահմանը» ափերի պաշտպանության
սխեմաների և շարունակական
մերձափնյա քամիների պատճառով

Մակընթացության / տեղատվության միջավայրի
կորուստների ու ձեռքբերումների մոնիտորինգ՝
օգտագործելով. 
 Ջրային մակարդակների (տարեկան) վրա

հիմնված մոդելավորում
 Օդային նկարահանումներ (առնվազն 5 տարին

մեկ անգամ)
Մակընթացության / տեղատվության
միջավայրի ստեղծում

Երկարաժամկետ մոնիտորինգ՝ հետևյալի միջոցով.
 Օդային նկարահանումներ
 Բուսականության ուսումնասիրություն
 Թռչունների ուսումնասիրություններ
 Բենթոսային մակրո‐անողնաշարավորների

ուսումնասիրություններ

Պահպանել
պատմական
շրջակա միջավայրը

Թաղված հնագիտական գտածոներ
բացահայտելու կամ վնասելու ներուժ

Ռազմավարական մոնիտորինգի կարիք չկա: 
Մանրամասն դիզայնի մշակման ընթացքում
կիրականացվեն համապատասխան հնագիտական
հետազոտություններ և դիտարկումներ

Մոնիտորինգը կապված է բնապահպանական նախնական
հետազոտության, հետևանքների գնահատման և
կանխարգելիչ միջոցառումների հետ

Մոնիտորինգի կառուցվածքի օրինակ



Մոտեցումներ ու գործիքներ (2/2)

Մոնիտորինգը հիմնված է ցուցանիշների կիրառման վրա, 
որոնք մշակված են բնապահպանական ու
առողջապահական յուրաքանչյուր խնդրի համար:

Ցուցանիշը տեղեկություն է պարունակում՝ չափելու համար
առաջընթացը կամ (տնտեսական, սոցիալական կամ
բնապահպանական) նպատակի իրականացումը:

Օրինակ՝ SMART ցուցանիշներ. 
Ցուցանիշը պետք է լինի կոնկրետ, չափելի, 
հասանելի/ծախսարդյունավետ կերպով նվաճելի, 
կարևոր՝ ծրագրի տեսանկյունից և ժամկետների մեջ
տեղավորվող:



Մոնիտորինգի օրինակներ Միդլենդի ԹԿՊ
ՌԷԳ-ից



ՌԷԳ մոնիտորինգի սխեմայի իրականացումը

Մոնիտորինգի միջոցառումները ոչ միայն պետք է
նախատեսվեն, այլ նաև իրականացվեն

ՌԷԳ մոնիտորինգի գործողությունները և հաշվետվությունները
պետք է. 
• Օպտիմալ կերպով ինտեգրվեն ՊՊ իրականացման

մոնիտորինգի ընդհանուր սխեմայում և / կամ հիմնվեն
մոնիտորինգի առկա սխեմաների վրա

• Նպատակահարմարության դեպքում հիմնվեն մոնիտորինգի
առկա սխեմաների վրա

Ո՞վ է պատասխանատու
• ՌԷԳարձանագրությունը և ՌԷԳ դիրեկտիվը չեն

առաջարկում, թե ով, ուր, երբ և ինչպես պետք է
ձեռնարկվի ՌԷԳ մոնիտորինգը

• Պրակտիկան



ՌԷԳ-ը և որոշումների կայացումը

Որոշումների կայացումը. ՊՊ հաստատումը

ՌԷԳ‐ը պետք է տեղեկություն տրամադրի որոշումների
կայացման համար, այն չպետք է ինքնին ծառայի որպես
որոշում:

ՌԷԳ‐ը պետք է տեղեկացնի ՊՊ բնապահպանական ու
առողջապահական հետևանքների մասին
• ՊՊ մշակողներին
• Որոշումներ կայացնողներին
• Հանրությանը
…և այսպիսով նպաստի նպատակի իրականացմանն ու
գիտելիքի վրա հիմնված որոշումներին



ՌԷԳ-ը և որոշումների կայացումը. ՌԷԳ
արձանագրության պահանջները (1)

Հոդված 11 –Որոշում
Որոշումներ կայացնողը պետք է հաշվի առնի. 

• Շրջակա միջավայրի մասին հաշվետվության
եզրակացությունները

o Այդ թվում տարբեր ՊՊայլընտրանքների վնասակար
ներգործությունները կանխարգելող, նվազեցնող կամ
մեղմացնող միջոցառումները

• Հետևյալ կողմերի կարծիքները.
o Բնապահպանական ու առողջապահական

համապատասխան իշխանություններ
o Շահագրգիռ հանրություն
o Ցանկացած առնչվող կողմ



ՌԷԳ-ը և որոշումների կայացումը. ՌԷԳ
արձանագրության պահանջները 2)

ՊՊ ընդունումից հետո որոշումներ կայացնողը պետք է
տեղեկացնի. 

• Բնապահպանական ու առողջապահական համապատասխան
իշխանություններին

• Հանրությանը (ոչ թե միայն շահագրգիռ հանրությանը) 
• Ցանկացածառնչվող կողմի

Ընդունված ՊՊ‐ն պետք է հասանելի լինի, ինչպես նաև պետք է
հայտարարություն պարունակի, որը
• Ամփոփում է՝ ինչպես են բնապահպանական ու առողջապահական

նկատառումները ինտեգրված ընդունված ՊՊ‐ում
(բնապահպանական զեկույցում)

• Ամփոփում է՝ ինչպես են կարծիքները (իշխանությունների և
շահագրգիռ հանրության) հաշվի առնվել

• Ամփոփում է՝ ՊՊ ընդունման պատճառները՝ խելամիտ
այլընտրանքների լույսի ներքո



ՌԷԳ-ը և որոշումների կայացումը. 
Հաղորդակցումը որոշումներ կայացնողների հետ

ՌԷԳ‐ը արդյունավետ է միայն եթե դրա արդյունքներն
արտացոլված են ընդունված որոշումներում (?):

Վերջնական առաջարկությունների համար օգտագործեք
որոշումներ կայացնողների լեզուն. 

• Շատ մի՛ ծավալվեք տեխնիկական մանրամասների շուրջ:

• Կենտրոնացե՛ք ոչ թե խնդիրների, այլ լուծումների վրա:

• Շետադրե՛ք առավել կայուն լուծումների ներուժը:



Հարցեր կամ դիտարկումներ

Շնորհակալություն ուշադրության համար


