
ՌԲԳՌԲԳՌԲԳՌԲԳ գործնականգործնականգործնականգործնական կիրառումըկիրառումըկիրառումըկիրառումը
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի կոշտկոշտկոշտկոշտ թափոններիթափոններիթափոններիթափոնների
կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում

ԱշխատանքայինԱշխատանքայինԱշխատանքայինԱշխատանքային քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում 1: ՌԲԳՌԲԳՌԲԳՌԲԳ
հիմնահարցերիհիմնահարցերիհիմնահարցերիհիմնահարցերի սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում ևևևև
նախնականնախնականնախնականնախնական վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն

Մարտի 9-10, 2016, 

Երևան
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Հիմնահարցերի սահմանման և
նախնական վերլուծության

ներկայացում

ՌԲԳ գծով ՄԱԿ-ի ԵՏՀ միջազգային
խորհրդատուներ.

Պրն. Մարթին Սմութնի
Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե –

Բոժեսկու
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• Արդյո՞ք ՌԲԳ կարիք կա, թե ոչՈւսումնասիրում

• Ի՞նչը պետք է ՌԲԳ-ն շեշտադրիՀիմնահարցերի
սահմանում

• Որո՞նք են ներկա կարգավիճակն ու
հնարավոր զարգացումները առանց
պլանի

Նախնական
վերլուծությւոն

• Որո՞նք են պլանից բխող էական
ազդեցությունները

Ազդեցության
գնահատում

• Ինչպե՞ս կարելի է խուսափել կամ
կանխարգելել հետևանքները

Կանխարգելման
միջոցառումներ

• Բոլոր բացահայտումների ու
առաջարկություններիամփոփումՌԲԳ զեկույց
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ւմՌԲԳ հիմնական փուլերը և

վերլուծությունը



ՌԲԳ հիմնահարցերի սահմանումը

• ՌԲԳ-ն առնչվում է տարբեր ոլորտների, հետևաբար
պետք է հաշվի առնել մի շարք բնապահպանական և
առողջապահական խնդիրներ:

• Սակայն ոչ բոլոր բնապահպանական և
առողջապահական խնդիրներն են էական բոլոր
ոլորտների ու բոլոր պլանների ու ծրագրերի համար:

• Այսպիսով, կարևոր է յուրաքանչյուր ՌԲԳ-ի համար
սահմանել համապատասխան բնապահպանական և
առողջապահական խնդիրներ = ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՍԱՀՄԱՆՈՒՄՍԱՀՄԱՆՈՒՄՍԱՀՄԱՆՈՒՄ:
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Հիմնահարցերի սահմանման նպատակը

• Հիմնահարցերի սահմանման ժամանակ պետք է որոշել
զարգացմաննզարգացմաննզարգացմաննզարգացմանն ուղղվածուղղվածուղղվածուղղված միջոցառումներնմիջոցառումներնմիջոցառումներնմիջոցառումներն ուուուու համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան
բնապահպանականբնապահպանականբնապահպանականբնապահպանական ևևևև առողջապահականառողջապահականառողջապահականառողջապահական խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները, որոնք
պետք է հետագայում հաշվի առնվեն ՌԲԳ ընթացքում:

• Հիմնահարցերի սահմանումը պետք է նաև, հնարավորության
դեպքում, որոշի`

– Գնահատման աշխարհագրական շրջանակը և հիմնական
խնդիրները

– Համապատասխան բնապահպանական և առողջապահական
խնդիրների քաղաքականության և իրավական համատեքստը

– Ներգրավվող շահագրգիռ կողմերը
– Տվյալներն ու տեղեկությունը, որ հարկավոր է հաշվի առնել
– Կիրառվելիք գործիքները
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Հիմնահարցերի սահմանման
կարևորությունը

Հիմնահարցերի սահմանումը կարևոր է ՌԲԳ գործընթացի
արդյունավետության համար. այն սահմանում է խնդրո առարկա
առաջնահերթությունները և պակաս կարևոր խնդիրները:

Առաջնահերթ խնդիրները դառնում են հիմնական աղբյուրը
գնահատելու համար՝
• Արդյոք բնապահպանական խնդիրները ինտեգրված են
պլանավորման փաստաթղթում,

• Առաջարկվող զարգացման (ռազմավարության, խնդիրների, 

միջոցառումների) դրական և բացասական ազդեցությունները:
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Հիմնահարցերի սահմանման
սկզբունքները

ՀարցերիՀարցերիՀարցերիՀարցերի բացառումբացառումբացառումբացառում, ինչը նույնքան կարևոր է, որքան
հիմնահարցերի սահմանումը (հակառակ դեպքում ՌԲԳ-ն
խիստ լայն է և ոչ հստակ:

Կարևոր է ՌԲԳ շրջանակը հնարավորինս ճկուն պահել, 
որպեսզի հնարավոր լինի փոփոխել այն առաջարկվող
պլանի կամ ծրագրի բնապահպանական հետևանքների
բացահայտմանը զուգահեռ:  
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Հիմնահարցերի սահմանման
սահմանափակումները

Այն սովորաբար հիմնված է սահմանափակտվյալների և
ընդհանուր վերլուծության վրա...

…սակայն, այն կարիք չունի (և հարկ չկա) խիստ
մանրամասն լինել

ԱրդյունքներըԱրդյունքներըԱրդյունքներըԱրդյունքները պետքպետքպետքպետք էէէէ ճշտվենճշտվենճշտվենճշտվեն հետագահետագահետագահետագա վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության ևևևև
շահագրգիռշահագրգիռշահագրգիռշահագրգիռ կողմերիկողմերիկողմերիկողմերի հետհետհետհետ խորհրդակցություններիխորհրդակցություններիխորհրդակցություններիխորհրդակցությունների
միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով, հատկապես երբ հնարավոր հետևանքների
կանխարգելումը առավել մանրամասնտեղեկություն է
պահանջում:
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Հիմնահարցերի սահմանումը պետք է...

• Թույլ տա հետագա գնահատումը կենտրոնացնել կայունությանկայունությանկայունությանկայունության
հիմնահարցերիհիմնահարցերիհիմնահարցերիհիմնահարցերի վրավրավրավրա, որոնք կարող են էական ազդեցություն կրել պլանի
կամ ծրագրի արդյունքում:

• Տեղեկություն տրամադրի համապատասխան մեթոդների և վերլուծական
գործիքների ընտրության համար՝ պլանի և ծրագրի կայունության
հիմնահարցերի հետագա վերլուծության նպատակով:

• Մատնանշի տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների բացըբացըբացըբացը ուուուու հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր անորոշություններըանորոշություններըանորոշություններըանորոշությունները:

• Թույլ տա, որ հետագաՌԲԳ գործընթացը արտացոլի համապատասխան
շահագրգիռ կողմերի կարծիքները (այդ պատճառով
խորհրդակցությունները պետք է կազմեն հիմնահարցերի սահմանման
մասը):
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Հիմնահարցերի սահմանումը և
նախնական վերլուծությունը

• Երկու փոխկապակցված քայլեր.

– ՆախնականՆախնականՆախնականՆախնական վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն էէէէ հարկավորհարկավորհարկավորհարկավոր որոշելու համար
բնապահպանական ու առողջապահական
հիմնախնդիրները (որպես հիմնահարցերի սահմանման
մաս):

– ՆախնականՆախնականՆախնականՆախնական իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի ևևևև միտումներիմիտումներիմիտումներիմիտումների հետագահետագահետագահետագա
վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն է հարկավոր՝ գնահատելու համար
հնարավոր հետևանքները և ձևակերպելու համար
կանխարգելիչ միջոցառումները:
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Նախնական վերլուծության նպատակը

• Համապատասխան բնապահպանական ու
առողջապահական խնդիրների համար նկարագրել՝
– Ներկա կարգավիճակը,

– Զարգացման նախկին միտումները, 

– ԱԱԱԱյդյդյդյդ միտումներիմիտումներիմիտումներիմիտումների հավանականհավանականհավանականհավանական զարգացումըզարգացումըզարգացումըզարգացումը` պլանըպլանըպլանըպլանը կամկամկամկամ
ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը չիրագործելուչիրագործելուչիրագործելուչիրագործելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում:

ՆախնականՆախնականՆախնականՆախնական իրավիճակըիրավիճակըիրավիճակըիրավիճակը, որիորիորիորի համեմատությամբհամեմատությամբհամեմատությամբհամեմատությամբ պետքպետքպետքպետք էէէէ
գնահատելգնահատելգնահատելգնահատել պլանիպլանիպլանիպլանի կամկամկամկամ ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները, 

այսինքն՝ ինչ ազդեցություն կունենա պլանի կամ ծրագրի
իրականացումը:
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Սկզբունքները

• ՌԲԳ թիմը պետք է ներկայացնի պլանի համար էական
բնապահպանական ու առողջապահական շարունակական
փոփոխությունների հիմնավորումը:

• Կարևոր է կենտրոնանալ այն հիմնական բնապահպանական ու
առողջապահական խնդիրների վրա, որոնք որոշվել են հիմնահարցերի
սահմանման փուլում:  

– Հաճախ, ներկա իրավիճակի վերլուծության թերությունները ոչ թե
տվյալների պակասի արդյունք են, այլ սխալ թիրախավորված
վերլուծության հետևանք, որի շրջանակում անկարևոր հարցեր են
դիտարկվել:  

• ՌԲԳ իրականացնողները պետք է հավաքեն բավարար տեղեկություն՝
պատասխանելով վեր հանված խնդիրների հարցերին: 
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Վերլուծություն և նկարագրություն
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Հնարավոր զարգացումը

• Հետագա միտումները ակնհայտորեն
սահմանափակված են մի շարք անորոշություններով. 

տնտեսական զարգացումներ, տեխնոլոգիական
առաջընթաց, փոփոխություններ` կանոնակարգող
դաշտում:

• ՌԲԳփորձագետները պետք է հնարավորինս
ուրվագծեն հետագա միտումները, հաշվի առնելով՝
– Նախկին միտումները (ինչինչինչինչ էէէէ եղելեղելեղելեղել մինչմինչմինչմինչ այժմայժմայժմայժմ)

– Այդ միտումների հիմնական շարժիչ գործոնները (ԻնչուԻնչուԻնչուԻնչու
դադադադատեղիտեղիտեղիտեղի ունեցավունեցավունեցավունեցավ) 

– Հիմնականանորոշությունները
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Մեթոդներ, մոտեցումներ, գործիքներ

ՌԲԳ նախնական վերլուծությունը հաճախ հիմնված է
առկա ուսումնասիրությունների և զեկույցների վրա, 

օրինակ՝
– Շրջակա միջացայրի շուրջ զեկույց
– Ընդհանուր բնապահպանական ու առողջապահական
մոնիթորինգի տվյալներ

– Կոնկրետ մոնիթորինգի (ծրագրերի, նախագծերի) տվյալներ
– Նախկին ՌԲԳ, ԲԱԳ և այլ բնապահպանական
վերլուծություններ (GIS, քարտեզներ)

– Հատուկ հետազոտական ծրագրեր
– Կենսաբազմազանության հետազոտություններ
– Արտանետումների մոդելավորում
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Հիմնահարցերի սահմանումը ՌԲԳ
պիլոտային ծրագրում

1. Կոշտ թափոնների կառավարմանն առնչվող բնապահպանական ու
առողջապահական հարցերի նախնականնախնականնախնականնախնական վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն

2. Հիմնահարցերի սահմանման աշխատանքային հանդիպում և
խորհրդակցություններ = հիմնախնդիրներիհիմնախնդիրներիհիմնախնդիրներիհիմնախնդիրների նախնականնախնականնախնականնախնական սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում

3. ՀիմնահարցերիՀիմնահարցերիՀիմնահարցերիՀիմնահարցերի զեկույցիզեկույցիզեկույցիզեկույցի նախականնախականնախականնախականտարբերակիտարբերակիտարբերակիտարբերակի մշակումմշակումմշակումմշակում՝՝՝՝
նախնական վերլուծության հետագա մշակում և հիմնահարցերի
կոնկրետացում

4. Հիմնահարցերի զեկույցի շրջանառում՝ առաջարկություն ստանալու
նպատակով

5. Հիմնահարցերի զեկույցի վերջնականացում
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ՀարցերՀարցերՀարցերՀարցեր կամկամկամկամ դիտարկումներդիտարկումներդիտարկումներդիտարկումներ

ՇնորհակալությունՇնորհակալությունՇնորհակալությունՇնորհակալություն ուշադրությանուշադրությանուշադրությանուշադրության
համարհամարհամարհամար!
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