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ԲովանդակությւոնԲովանդակությւոնԲովանդակությւոնԲովանդակությւոն

• Ընդհանուր նկարագիրը

• Խնդիրները

• Ընթացակարգը

• Առավելությունները

• EaP Green ծրագրի շրջանակներում տեխնիկական
օժանդակությունը



ՌԲԳարձանագրություն
- Անդրսահմանային համատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

գնահատման մասին կոնվենցիա (ԷԷԷԷսպոսպոսպոսպոյյյյիիիի կոնվենցիակոնվենցիակոնվենցիակոնվենցիա)

- Բնապահպանական հարցերում տեղեկատվության հասանելիության, 
որոշումների կայացման գործընթացներում հասարակայնության
մասնակցության եւ արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիա
(ՕՕՕՕրհուսիհուսիհուսիհուսի կոնվենցիակոնվենցիակոնվենցիակոնվենցիա)

- Ընդունվել է 2003թ.-ին (Կիև), ուժի մեջ է2010թթթթ.-իցիցիցից
• 26 անանանանդամամամամ, այդ թվում` ԵՄ

• ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան. վավերացրել է 2011թթթթ.-իիիի
հունվահունվահունվահունվարինինինին

• Միավորված Ազգերի Կազմակերպության
յուրաքանչյուր անդամ պետությանը ծառայող
համընհամընհամընհամընդհանուհանուհանուհանուր գոգոգոգործիքծիքծիքծիք



Էսպոյի կոնվենցիայի և
արձանագրության համեմատություն

Կիրառման շրջանակը
Էսպոյի կոնվենցիա.

- Կոնկրետ գոգոգոգործողություննեծողություննեծողություննեծողություններ
(ծրագրեր)

- ԱնԱնԱնԱնդրսահմանայինսահմանայինսահմանայինսահմանային ընթացակարգեր

ԱԱԱԱրձանագձանագձանագձանագրությունությունությունություն.

- ՊլաննեՊլաննեՊլաննեՊլաններ ևևևև ծծծծրագագագագրեեեեր
(քաղաքականություններ և
օրենսդրություն)

- ԱզգայինԱզգայինԱզգայինԱզգային ընթացակարգեր



Խնդիրները (Հոդված 1)
- ԵԵԵԵրաշխավոաշխավոաշխավոաշխավորելելելել, որ բնապահպանական, այդ թվում առողջապահական

խնդիրները լիովինլիովինլիովինլիովին հաշվիհաշվիհաշվիհաշվի ենենենեն առնվումառնվումառնվումառնվում պլաննեպլաննեպլաննեպլաններիիիի ևևևև ծծծծրագագագագրեեեերիիիի մշակման
գործընթացներում:

- ՆպաստելՆպաստելՆպաստելՆպաստել բնապահպանական, այդ թվում առողջապահական
մտահոգությունների քննաքննաքննաքննարկմանըկմանըկմանըկմանը քաղաքականություննեքաղաքականություննեքաղաքականություննեքաղաքականություններիիիի ևևևև
օօօօրենսենսենսենսդրությանությանությանության մշակմանմշակմանմշակմանմշակման գոգոգոգործընթացնեծընթացնեծընթացնեծընթացներումումումում:

- Մշակել ՌԲԳ հստակհստակհստակհստակ, թափանցիկթափանցիկթափանցիկթափանցիկ ևևևև աաաարդյունավետյունավետյունավետյունավետ ընթացակարգեր:

- Ապահովել հանհանհանհանրայինայինայինային մասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունը ՌԲԳ գործընթացներում:

- Այսպիսով ինտեգրել բնապահպանական, այդ թվում առողջապահական
խնդիրները կայունկայունկայունկայուն զազազազարգացմանըգացմանըգացմանըգացմանը նպաստողնպաստողնպաստողնպաստող միջոցառումներում ու
գործիքներում:



Ընդհանուր
պարտավորություն

Երաշխավորել, որ անհանհանհանհրաժեշտաժեշտաժեշտաժեշտ
օրենսդրական, կանոնակարգային և
համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան այլ միջոցառումներ են
ձեռնարկվել` իրականացնելու համար
ԱԱԱԱրձանագձանագձանագձանագրությաությաությաության դրույթները հստակհստակհստակհստակ ևևևև
թափանցիկթափանցիկթափանցիկթափանցիկ շրջանակում (Հոդված 3.1)



ՌԲԳ հիմնական քայլերը
(Արձանագրության շրջանակում)

� ՊաՊաՊաՊարզաբանումզաբանումզաբանումզաբանում. արդյո ՞ ք ՌԲԳ կարիք կա (Հոդվածներ 4, 5)

� ՀիմնահաՀիմնահաՀիմնահաՀիմնահարցեցեցեցերիիիի սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում. ո՞րն է գնահատման և զեկույցի բովանդակությունը
(Հոդված 6)

� ԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանական զեկույցզեկույցզեկույցզեկույց. զեկույցի մշակումը (Հոդված 7)
(Ազդեցության/այլընտրանքների նկարագրություն և վերլուծություն)

� ԽոԽոԽոԽորհհհհրդակցությունակցությունակցությունակցություն. համապատասխան պետականպետականպետականպետական նենենեներկայացուցիչնեկայացուցիչնեկայացուցիչնեկայացուցիչներիիիի ուուուու
հանհանհանհանրությանությանությանության ներդրում (Հոդվածներ 8, 9)

� ԱնԱնԱնԱնդրսահմանայինսահմանայինսահմանայինսահմանային խորհրդակցություններ (Հոդված10) 

� ՎեՎեՎեՎերջնականջնականջնականջնական ոոոորոշմանոշմանոշմանոշման կայացումկայացումկայացումկայացում. հաշվի առնելով զեկույցի և
խորհրդակցությունների եզրակացությունները (Հոդված11) 

� ՄոնիթոՄոնիթոՄոնիթոՄոնիթորինգինգինգինգ.  Իրականացման ընթացքում առաջացած չնախատեսված
հետևանքներ և ուղղիչ միջոցառումներ (Հոդված 12) 



Առավելությունները
իսկիսկիսկիսկ ինչոինչոինչոինչո՞՞՞՞ււււ էէէէ պետքպետքպետքպետք մտածելմտածելմտածելմտածել ՌԲԳՌԲԳՌԲԳՌԲԳ ուղղությամբուղղությամբուղղությամբուղղությամբ...

• ԱվելիԱվելիԱվելիԱվելի լավլավլավլավ պլաննեպլաննեպլաննեպլաններ ուուուու ծծծծրագագագագրեեեեր, քաղաքականություններ ու
օրենքներ հետևյալի արդյունքում` 

• ԱԱԱԱրդյունավետյունավետյունավետյունավետ որոշումների կայացում, ինչը
• ԿանխումԿանխումԿանխումԿանխում էէէէ անուղղելի վնասը
• ԶաԶաԶաԶարգացմանգացմանգացմանգացման նոր հնարավորություններ է առաջարկում
• ՀիմնավոՀիմնավոՀիմնավոՀիմնավոր էէէէ և վայելում է հանհանհանհանրությանությանությանության աջակցությունըաջակցությունըաջակցությունըաջակցությունը
• ԱնԱնԱնԱնդրսահմանայինսահմանայինսահմանայինսահմանային հհհհամագործակցության հնարավորություն է

ստեղծում

• Վճռորոշ է կանաչկանաչկանաչկանաչ տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության ևևևև կլիմայիկլիմայիկլիմայիկլիմայի փոփոխությանըփոփոխությանըփոփոխությանըփոփոխությանը
հահահահարմամամամարվելուվելուվելուվելու համար

• ԲնապահպանությանԲնապահպանությանԲնապահպանությանԲնապահպանության և անհատնեանհատնեանհատնեանհատներիիիի ուուուու համայնքնեհամայնքնեհամայնքնեհամայնքներիիիի բաբաբաբարօօօօրությանությանությանության
բարձր մակարդակ



ԱվելիԱվելիԱվելիԱվելի մանմանմանմանրամասնամասնամասնամասն
տեղեկությանտեղեկությանտեղեկությանտեղեկության համահամահամահամար`

Այցելեք մեր կայք.
www.unece.org/env/eia
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«ԿանաչԿանաչԿանաչԿանաչ տնտեսությունտնտեսությունտնտեսությունտնտեսություն ԱԱԱԱրևելյանևելյանևելյանևելյան
գոգոգոգործընկեծընկեծընկեծընկերությանությանությանության տատատատարածաշածաշածաշածաշրջանումջանումջանումջանում» (EAP 
Green)

ՏեխնիկականՏեխնիկականՏեխնիկականՏեխնիկական խոխոխոխորհհհհրդատվությունատվությունատվությունատվություն ևևևև կակակակարողություննեողություննեողություննեողություններիիիի զազազազարգացումգացումգացումգացում` 
նպաստելունպաստելունպաստելունպաստելու ԱԱԱԱրձանագձանագձանագձանագրությանությանությանության իիիիրականացմանըականացմանըականացմանըականացմանը. քաքաքաքարտուղատուղատուղատուղարությանությանությանության
դեեեերըըըը



• Ենթատարածաշրջանային մեծ ծրագիր 2013-2016 (եեեերկակակակարաձգվելաձգվելաձգվելաձգվել էէէէ
մինչևմինչևմինչևմինչև 2017թթթթ.-իիիի օգոստոսօգոստոսօգոստոսօգոստոս)

• Իրականացվում է UNECE, OECD, UNEP և UNIDO կողմից

• Ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության, 4 գործընկեր
կազմակերպությունների և այլ դոնորների կողմից

• Նպատակ ունի աջակցել ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստանին, Ադրբեջանին, Բելառուսին, 
Վրաստանին, Մոլդովային ու Ուկրաինային կանաչ տբտեսության անցման
շրջանում

.



ԸնԸնԸնԸնդհանուհանուհանուհանուր նպատակնպատակնպատակնպատակ. ԱջակցելԱջակցելԱջակցելԱջակցել EaP երկրներին տնտեսկան աճ ապահովել
առանց բնության դեգրադացման ու ռեսուրսների սպառման

ԵԵԵԵրեքեքեքեք հիմնասյուննեհիմնասյուննեհիմնասյուննեհիմնասյուններըըըը

ՄԱԿՄԱԿՄԱԿՄԱԿ-իիիի ԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀ բաղաբաղաբաղաբաղադրիչիչիչիչ 2-իիիի նպատակննպատակննպատակննպատակն էէէէ ամրապնդել ՌԲԳ և ԲԱԳ
կիրառումը, որպես ընդհանուր նպատակին հասնելու հիմնական գործիքներ: 
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ր 1.1 ՌազմավարականՌազմավարականՌազմավարականՌազմավարական

քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում

1.2 ԿանաչԿանաչԿանաչԿանաչ գոտուգոտուգոտուգոտու աճիաճիաճիաճի ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ

1.3 էկոլոգիապեսէկոլոգիապեսէկոլոգիապեսէկոլոգիապես վնասակարվնասակարվնասակարվնասակար
սուբսիդիաներիսուբսիդիաներիսուբսիդիաներիսուբսիդիաների բացահայտումբացահայտումբացահայտումբացահայտում ևևևև
սուբսիդավորմանսուբսիդավորմանսուբսիդավորմանսուբսիդավորման բարեփոխումներիբարեփոխումներիբարեփոխումներիբարեփոխումների
իրականացումիրականացումիրականացումիրականացում

1.4 ՇուկայումՇուկայումՇուկայումՇուկայում կանաչկանաչկանաչկանաչ արտադրանքիարտադրանքիարտադրանքիարտադրանքի
տարածմանտարածմանտարածմանտարածմանխթաններիխթաններիխթաններիխթանների մշակումմշակումմշակումմշակում

1.5 ՆերդրումայինՆերդրումայինՆերդրումայինՆերդրումային քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության ևևևև
ֆինանսներիֆինանսներիֆինանսներիֆինանսների հասանելիությանհասանելիությանհասանելիությանհասանելիության
բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում

1.6 ՓՄՁՓՄՁՓՄՁՓՄՁ-ներիներիներիների կանաչապատումկանաչապատումկանաչապատումկանաչապատում

1.7 ՆպաստելՆպաստելՆպաստելՆպաստել կանաչկանաչկանաչկանաչ գնումներիգնումներիգնումներիգնումների
պրակտիկայինպրակտիկայինպրակտիկայինպրակտիկային
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Բ
Ա
Գ 2.1 ԳոյությունԳոյությունԳոյությունԳոյություն ունեցողունեցողունեցողունեցող ազգայինազգայինազգայինազգային

կանոնակարգայինկանոնակարգայինկանոնակարգայինկանոնակարգային ևևևև օրենսդրականօրենսդրականօրենսդրականօրենսդրական
դաշտիդաշտիդաշտիդաշտի վերանայումվերանայումվերանայումվերանայում

2.2 ՌԲԳՌԲԳՌԲԳՌԲԳ/ԲԱԳԲԱԳԲԱԳԲԱԳ ընթացակարգերիընթացակարգերիընթացակարգերիընթացակարգերի
կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների ընդլայնումընդլայնումընդլայնումընդլայնում, այդայդայդայդ թվումթվումթվումթվում
ԵՄԵՄԵՄԵՄ-ումումումում կիրառվողկիրառվողկիրառվողկիրառվող ընթացակարգերիընթացակարգերիընթացակարգերիընթացակարգերի
հիմանհիմանհիմանհիման վրավրավրավրա
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գծ
եր 3.1 ՌեսուրսատարՌեսուրսատարՌեսուրսատարՌեսուրսատար ևևևև

մաքուրմաքուրմաքուրմաքուր արտադրությարտադրությարտադրությարտադրությաաաանննն (ՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱ)

կարողությունկարողությունկարողությունկարողություններիներիներիների զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում

3.2  ՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱ իրագործումիրագործումիրագործումիրագործում, տարածումտարածումտարածումտարածում
ևևևև վերարտադրությունվերարտադրությունվերարտադրությունվերարտադրություն

3.3 ՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիականՏեխնոլոգիական աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն
ՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱՌԱՄԱ-յինյինյինյին

3.4 ԿայունԿայունԿայունԿայուն հանրայինհանրայինհանրայինհանրային գնումներգնումներգնումներգնումներ

3.5 ՕրգանիկՕրգանիկՕրգանիկՕրգանիկ գյուղատնտեսությանգյուղատնտեսությանգյուղատնտեսությանգյուղատնտեսության
խթնումխթնումխթնումխթնում



ԱռկաԱռկաԱռկաԱռկա ազգայինազգայինազգայինազգային
կանոնակականոնակականոնակականոնակարգողգողգողգող ուուուու

օօօօրենսենսենսենսդրականականականական շշշշրջանակիջանակիջանակիջանակի
վեվեվեվերանայումանայումանայումանայում

• ՌԲԳ և, 
նպատակահարմարութ
յան դեպքում, ԲԱԳ
օրենսդրական դաշտի
վերանայում

• ՌԲԳ շրջանակում
իրավական
նախագծերի մշակում

• Ներ-
տարածաշրջանային
շրջանակի
վերանայում

ՌԲԳՌԲԳՌԲԳՌԲԳ/ԲԱԳԲԱԳԲԱԳԲԱԳ
ընթացակաընթացակաընթացակաընթացակարգեգեգեգերիիիի շուշուշուշուրջջջջ

կակակակարողություննեողություննեողություննեողություններիիիի
զազազազարգացումգացումգացումգացում

•ՌԲԳ վերաբերյալ
դասընթաց ազգային և
ներազգային
մակարդակներում

•Ազգային ուղղորդող
փաստաթղթերի մշակում

•Համակարգման և փորձի
փոխանակման
միջոցառումներ

•Պիլոտային ՌԲԳ և ԲԱԳ-
ներ

ՎաՎաՎաՎարչաչաչաչարաաաարականականականական
կակակակարողություննեողություննեողություննեողություններիիիի

զազազազարգացումգացումգացումգացում

• Օրենսդրական դաշտի
վերանայում և
առաջարկությունների
մշակում

• Հանրային
քաղաքականության
շուրջ երկխոսություն

• Ինստիտուցիոնալ
վերանայում և
առաջարկություններ



EaP GREEN-իիիի գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում
ՆախկինՆախկինՆախկինՆախկին գոգոգոգործողություննեծողություննեծողություննեծողություններ 

•Ազգային մակարդակում դասընթաց – աշխատանքային քննարկում ՌԲԳ-ի վերաբերյալ
(նոյեմբերի 26-29 2013) 

•ՌԲԳ օրենսդրական վերլուծություն/դիրքորոշում արտահայտող փաստաթուղթ (մայիս –
հոկտեմբեր, 2014) 

•Ազգային մակարդակում կլոր սեղան քննարկում (սեպտեմբերի 26, 2014) 

•Աշխատանքային քննարկում ազգային մակարդակում (մարտ, 2015)

ՆեՆեՆեՆերկակակակա գոգոգոգործողություննեծողություննեծողություննեծողություններ 

•Աջակցություն փոփոխությունները նախագծելիս (որոշվում են դերակատարները, 
ժամանակացույցը, գործընթացի մանրամասները) (մարտ, 2015 – դեկտեմբեր, 2016) 

•ՌԲԳ պիլոտային կիրառում (դեկտեմբեր, 2015- դեկտեմբեր, 2016) 

•Իրազեկող միջոցառում բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար (աշուն, 2016) 

•ՌԲԳ-իիիի վեվեվեվերաբեաբեաբեաբերյալյալյալյալ ազգայինազգայինազգայինազգային ուղղոուղղոուղղոուղղորդողողողող փաստաթղթիփաստաթղթիփաստաթղթիփաստաթղթի մշակումմշակումմշակումմշակում (ըստըստըստըստ նոնոնոնոր օօօօրենքիենքիենքիենքի ևևևև
պիլոտայինպիլոտայինպիլոտայինպիլոտային ծծծծրագագագագրիիիի աաաարդյունքնեյունքնեյունքնեյունքներիիիի) (2015-2016-իիիի վեվեվեվերջջջջ) 



EaP GREEN նենենեներ-տատատատարածաշածաշածաշածաշրջանայինջանայինջանայինջանային գոգոգոգործունեությունըծունեությունըծունեությունըծունեությունը
ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում

-Տեխնիկական օժանդակություն և կարողությունների զարգացում` նպաստելու ՌԲԳ վերաբերյալ
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ արձանագրության իրականացմանը Արևելյան Եվրոպայում և Կովկասում (ապրիլի
15 – 16, 2014), Մինսկ

-Ուսուցողական այց Չեխիայի Հանրապետություն. «ՌԲԳ կիրառումը ազգային մակարդակում
քաղաքաշինական, թափոնների կառավարման, գյուղատնտեսության եւ էներգետիկայի
ոլորտներում» (դեկտեմբերի 1 – 5, 2014), Պրահա

-ՌԲԳ իրավական կողմերի շուրջ տարածաշրջանային համաժողով և դասընթացավարների
դասընթացներ (նոյեմբեր, 2015), Վրաստան

-Պիլոտային ծրագրից քաղված դասերի շուրջ տարածաշրջանային համաժողով և
դասընթացավարների դասընթացներ(2017-ի ձմեռ), Ուկրաինա / կախված է ֆինանսավորման
առկայությունից



EaP GREEN – իիիի վեվեվեվերաբեաբեաբեաբերյալյալյալյալ ավելիավելիավելիավելի
մանմանմանմանրամասնամասնամասնամասն տեղեկություննետեղեկություննետեղեկություննետեղեկություններիիիի համահամահամահամար` 

Այցելեք ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի կայք` 
http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html 

ՏՀԶԿ-ի կայք` 
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm 



Благодарю за внимание!Վայելեք աշխատանքային
հանդիպումը! 

Ձեր տեսակետերը կարևոր
են! 


