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ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման մասին» կոնվենցիայի 

«Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման 
մասին»  

արձանագրությունը 2011թ.: 
 

 Հայաստանի Հանրապետության կողմից 
վավերացված միջազգային համաձայնագրերը 
Հայաստանի իրավական համակարգի 
անբաժանելի մասն է: 

  Եթե միջազգային համաձայնագրերով 
սահմանված են այլ նորմեր, քան 
նախատեսված է ազգային օրենսդրությամբ, 
ապա գործում են միջազգային 
համաձայնագրերի նորմերը: 

 



ԷՍՊՈ կոնվենցիայի 2-րդ հոդված 2-րդ կետը և ՌԷԳ 
Արձանագրության ընդհանուր դրույթների 3-րդ հոդվածի 

1-ին կետը կոչ են անում Կողմերին ձեռնարկել  
անհրաժեշտ օրենսդրական, վարչական և այլ միջոցներ` 

Կոնվենցիայի և Արձանագրության դրույթները 
իրականացնելու համար: 

 ՀՀ օրենսդրությունը բարելավելու ու միջազգային 
համաձայնագրերի դրույթներն իրականացնելու 
նպատակով 2008-2011թթ. Հայաստանում 
նախապատրաստվել էր գործող օրենքում 
փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ 
օրենքի նախագիծ, որը չընդունվեց:  

 <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքը 
անցնելով բոլոր ընթացակարգերն, ուժի մեջ մտավ 
2014թ. օգոստոսի 11-ին: 
 



  
 
 
    
  1, ՌԷԳ-ի իրականացմանն ուղղված գործող օրենսդրության 
և    
  ընթացակարգերի վերլուծության վերաբերյալ հաշվետվության    
  կազմում,  
  2,պետական պլանի կամ ծրագրի վերաբերյալ ՌԷԳ 
ընթացակարգի կիրառումը` փորձնական  ծրագրի 
իրականացում, 
  3,ՀՀ փորձագետների մասնակցությունը 2014թ. ապրիլի 15-
ից 16-ը Մինսկում կայացած ենթատարածաշրջանային 
սեմինարին` մի շարք երկրներին, այդ թվում Հայաստանին 
ցուցաբերվող աջակցություն` ՌԷԳ-ի կիրարկումն ապահովող 
պիլոտային ծրագրի իրականացում: 
  4, ՌԷԳ-ի իրականացման փորձի փոխանակման 
նպատակով`  
Եվրամիության երկրներից մեկում ուսուցողական այցի 
կազմակերպում: 
 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված 
միջոցառումները 

 



ՌԷԳ- արձանագրության դրույթների  
իրականացմանն ուղղված միջոցառումները 

մեկնարկել են 2013թ. նոյեմբերի 26-ից 29-ը 
Երևանում տեղի ունեցած ուսումնական 

սեմինարով:   
 

 Կազմակերպիչներ`  Էսպո  
կոնվենցիայի քարտուղարություն, ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության,  
“Էկոգլոբ” հասարակական 
կազմակերպություն:   
 



 
Սեմինարի նպատակը 

 Աջակցություն ՀՀ-ին  ՌԷԳ-ի Արձանագրության 
կիրարկման գործընթացում, 

 Մասնակիցներին ՌԷԳ-ի կիրառումն ապահովող 
մանրամասն առաջարկությունների տրամադրում, 

 ՌԷԳ արձանագրության համապատասխան,` ՌԷԳ 
գործընթացի աստիճանական ուսուցում, 

   Համապատասխան գիտելիքների և հմտությունների 
տրամադրում մասնակիցներին, որոնք անհրաժեշտ են 
ՌԷԳ-ի դրույթների կիրառման համար և ՌԷԳ 
արձանագրության  կիրառման ազգային փորձի 
ստեղծման համար,  

  Մասնագետների պատրաստում:  
 



Սեմինարի եզրահանգումը 

 Նախարարությունների և 
կազմակերպությունների ստացված 
գիտելիքների կիրառումն էր 
հեռանկարային պլանավորման 
գործընթացում,  ՌԷԳ- ի 
իրականացումը, որպես 
պլանավորման անբաժանելի 
մաս: 
 

 



 
 

թ  պրիլի ը 
Մինսկում կայացած 

միջտարածաշրջանային սեմինարի 
նպատակները 

 
 
 

1.ՌԷԳ արձանագրության 
կիրարկումն ապահովող 
հզորությունների զարգացում  

2. Ազգային օրենսդրության 
կատարելագործում  

3. ՌԷԳ  փորձնական ծրագրերի 
իրականացում: 



Հայաստանի Հանրապետության 
զեկույցում ներկայացված առաջարկը 

սեմինարում  

 
   Դիլիջան քաղաքային համայնքի գլխավոր 
հատակագծի ՌԷԳ-ը, որպես փորձնական 
ծրագրի իրականացում: 

 



Ա ռ ա ջ ա ր կ ն ե ր 

 Պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման  մարմինների 
ներկայացուցիչներին` 
համապատասխան հիմնադրույթային 
փաստաթղթի մշակման մտադրության 
դեպքում ներկայացնել առաջարկ` 
համատեղ  ծրագրի ՌԷԳ 
իրականացման համար:  

 Էսպո կոնվենցիայի 
քարտուղարությանը` ծրագրի 
շրջանակներում իրականացնել ՌԷԳ 
գործընթացը կարգավորող նոր օրենքի 
նախագիծ 

 



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
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