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ՌԷԳ Արձանագրությւոն 
Protocol on SEA 

- Անդրսահմանային համատեքստում Շրջակա միաջվայրի վրա ազդեցության 
կոնվենցիա /Էսպո կոնվենցիա/ 

-      To the Convention on Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context (Espoo Convention), ընդունվել է ԿԻեւում 2003-ին, 
ուժի մեջ է 2010-ից    Adopted in 2003 (Kyiv), in force since 2010 

- Առնչվող Օրհուսի կոնվենցիա Բնապահպանական հարցերում Հասրակայնության 
մատչելիություն տեղեկատվությանը, հասրակայնության մասնակցությունը 
որոշումների կայացմանը, արդարադատության մատչելիությունը  

    Related to the Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus 
Convention)  

 
 

• 26 Կողմեր ,ներառյալ ԵՄ Parties, including 
the EU 

• ՀՀ վավերացում 2011 հունվար 
      Armenia: ratified in January 2011 
• Գլոբալ գործիք է ՄԱԿ-ի անդամ երկրների 

համար Global instrument open to any 
Member State of the United Nations 



Էսպո կոնվենցիան ու Արձանագրությունը, 
կիրառման շրջանակները 
Espoo Convention vs. Protocol 
scope of application 

Էսպո կոնվենցիա Espoo 
Convention: 
 
- Յւորահատուկ գործունեություն 

/պռոյեկտներ/ Specific activities 
(projects) 
 

- Անդրսահմանային ընթացակարգեր 
Transboundary procedures 

 
 
 
 
 

Արձանագրություն Protocol: 
 
- Պլաններ ու ծրագրեր 

/քաղաքականություն ու 
օրենսդրություն/ Plans and 
programmes (and policies and 
legislation) 

- Ազգային ընթացակարգեր 
National procedures 
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Նպատակներ հոդված1 
Objectives (art. 1) 

- Երաշխավորել բնապահպանական ու առողջության հարցերի մանրակրկիտ 
ներգրավումը զարգացման պլաններում ու ծրագրերում To ensure that 
environmental, including health, considerations are thoroughly taken 
into account in the development of plans and programmes; 

- Ներդնել բնապահպանական , առողջության հիմնահարցերիներգրավմանը 
պատրաստվող քաղաքականության ու օրենսդրության մեջ 

    To contribute to the consideration of environmental, including 
health, concerns in the preparation of policies and legislation; 
- Սահմանել պարզ, թափանցիկ ու արդյունավետ ՌԷԳ ընթացակարգեր  
    To establish clear, transparent and effective procedures for SEA; 
- ՌԷԳ –ու ապահովել հանրության մասնակցությունը To provide for public 

participation in SEA; 
- Այդ միջոցներով, այդ թվում բնապահպանական ու առողջության 

միջոցառումներո ու գործիքներ, րոնք կնպաստեն կայուն զարգացմանը 
     To integrate by these means environmental, 
including health, concerns into measures 
and instruments designed to further 
sustainable development 

 



ԸՆդհանուր 
պարտավորություն 
General obligation 

 
 

Ապահովել անհրաժեշտ օրենսդրական, 
ենթաօրենսդրական կարգավորիչ ու այլ 
համապատասխան միջոցների ձեռնակում, որոնք 
կնպաստեն Արձանագրության դորւյթների 
իրականացմանը պարզ ու թափանցիկ 
շրջանակներում /հոդված 3.1/ 
 to ensure that the necessary legislative, 
regulatory and other appropriate  
measures are taken to implement the 
provisions of the Protocol within a clear,  
transparent framework (Art.3.1) 



ՌԷԳ գլխավոր փուլերը /ըստ 
Արձանագրության/ 
Main steps on SEA (under the Protocol)  

 Նախնական դիտարկում , արդյո՞ք ՌԷԳ-ը անհրաժեշտ է /հոդվածներ 4, 5/ Screening: Is an 
SEA required? (Art. 4, 5) 
 

 Շրջանակների որոշում. Ո՞րն է գնահատման ու հաշվետվության  բովանդակությունը / հոդված 
6/ 

    Scoping: What is the content of the assessment and the report? (Art. 6) 
 

 Բնապահպանական հաշվետվություն . Զեկույցի պատրաստում /հոդ. 7/ /նկարագիր ու 
վերլուծություն/ այլընտրանքներ/ 

   Environmental report: Preparation of the report (Art. 7) (description & analysis of impact 
/ alternatives) 

 
 Խորհրդակցում. Առնչվող լիազոր մարմինների ու հանրության ներդորւմը/հոդ 8, 9/ 

Consultation: Input from relevant authorities and the public (Art.8, 9) 
 

 Անդրսահմանային խորհրդակցություններ /հոդված 10/  
     Transboundary consultations (Art.10)  

 
 Վերջնական որոշում. Հաշվի է առնումհաշվետվության ու 

խորհրդակցությունըերիարդյուինքների  եզրակացությունները /հոդ 11/ 
      Final decision: into account the conclusions of the report and the consultation outcomes 
(Art. 11)  

 
 Մոնիտորինգ . Չնախատեսված անդառնալի ազդեցություններ իրականացման ընթացքում ու 

մեղմացման միջոցառումներ /հոդ 12/ 
      Monitoring: unforeseen adverse effects during the implementation and remedial action 
(Art.12)  



Օգուտներ Benefits 
Եւ ինչն է ՌԷԳ-ի անհրաժեշտությունը   and why should we care for SEA?.. 
• Ավելի լավ պլաններ ու ծրագրեր, քաղաքականություն ու օրենքներ, որովհետեւ 
      Better plans and programmes, policies and laws, because  

• Արդյունավետ որոշումների կայացում, որը…  
      Efficient decision-making that 
• Կանխում է թանկարժեք անդառնալի վնասը  
         Prevents costly irreparable damage 
• Նույնականացնում է նոր հնարավորույթւոններ զարգացման համար 
       Identifies new opportunities for development 
• Հիմնավոր է ու աջակցում է համայնքներին Is solid and has community support 
• Նպաստում է անդրսահմանային համագործակցությանը Enables transboundary 

cooperation 
 

• Կարեւոր է կանաչ էկոնոմիակյի ու կլիմայի փոփոխության ադապտացման համար  
      Key to green economy and climate change adaptation 

 
• Շրջակա միջավայրի պահպանության ու անհատների ու համայնքների բարեկեցության բարձր 

մակարդակի ապահովում  
        High level of environmental protection and wellbeing of the individuals and 
communities 
 
 
 
 
 
 



Տեղեկատվության 
համար For more 
information 

Այցելեք մեր վեբ կայքը Visit our website: 
www.unece.org/env/eia  
 
Կամ էլ փոստ Or email: 
eia.conv@unece.org  
 

http://www.unece.org/env/eia
mailto:eia.conv@unece.org


Կանաչ էկոնոմիկա Արեւելյան Հարեւանության 
Ծրագրում (EaP GREEN)  
Greening Economies in Eastern 
Neighbourhood Programme (EaP GREEN)   
 
Տեխնիկական խորհրդատվություն ու ներուժի ստեղծում 
Արձանագրության իրականացմանը. Քարտուղարության դերը 
Technical advice and capacity-building to support the 
implementation of the Protocol: the role of the secretariat 



• Մեծ ենթատարածաշրջանային ծրագիր 2013-2016 
    A large sub-regional programme for the period 2013-2016 
 
• Իրականացվում է UNECE, OECD, UNEP, եւ UNIDO-ի կողմից  
   Implemented by UNECE, OECD, UNEP, and UNIDO 
  
• Ֆինանսավորվել է Եվրամիության կողմից, չորս իրականացնող 

կազմակերպությունների համար ու այլ դոնորների կողմից  
    Financed by the European Union, the four implementing organisations 
and other donors 
• Նպատակ աջակցել ՀՀ-ին, Ադրբեջանին, Բելարուսին, Վրաստանին, 

Մոլդովային ու Ուկրաինային դեպի կանաչ էկոնոմիակ անցման հարցերում  
   Aims to assist Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of 
Moldova and Ukraine, in their transition to green economy 
 
 
. 



ԸՆդհանուր նպատակ. Նպաստել EaP երկրներում տնտեսական աճը 
բնապահպանական ու ռեսուրսային քայքայումից զերց մնալը 
Overall objective: To assist the EaP countries to decouple economic 
growth from environmental degradation and resource depletion.  
 
Երեք հիմնական 
 բաղադրիչներ 
Three pillars 
components 
 
 
 
 
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ բաղադրիչ 2-ը նպատակ ունի նպաստել ՌԷԳ ու ՇՄԱԳ 
կիրառմանը 
 որպես կարեւոր պլանավորման գործիքերից է այդ ընդհանուր նպատակ 
հասնելւո համար  
UNECE Component 2 aims to promote the use of SEA and EIA as 
essential planning tools to achieve the overall objective 
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1.2: Green growth indicators 
1.3: Identifying environmentally-
harmful subsidies and launching 
subsidy reform 
1.4: Creating market incentives 
for greener products 
1.5: Improving investment 
policies and access to finance 
1.6: Greening of SMEs
1.7: Promoting green 
procurement practices
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practices including those in use 
in the EU CO
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ts 3.1: Development of capacity for 
RECP (Resource Efficient and 
Cleaner Production)
3.2: RECP implementation, 
dissemination and replication
3.3: RECP technology support
3.4: Sustainable public 
procurement
3.5: Promoting organic 
agriculture



 
Օրենսդրության 
վերանայում 

Revision of the 
existing national 
regulatory and 

legislative framework 
 • ՌԷԳ-ի օրենսդրական 

վերանայում ու նաեւ 
ՇՄԱԳ-ի        
Legislative review of 
SEA and, as 
appropriate, of EIA 

• ՌԷԳ օրենսդրության 
նախագծում Legal 
drafting for SEA 
legislation 

• Ենթառեգիոնալ 
ակնարկ Sub-regional 
overview 
 

ՀՄտությունների ստեղծում 
Capacity building on 
SEA/EIA procedures 

•Ազգային ու ենթառեգիոնալ 
ՌԷԳ ուսուցում National 
and sub-national level 
training on SEA 

•ԱԶգային ուղեցույցերի 
մշակում Development of 
national guidance 
documents 

•Համակարգման ու փորձի 
փոխանակկման 
միջոցառումներ 
Coordination and 
experience-sharing 
events 

•Pilot SEAs and EIAs 

Վարչարարական 
կարողությունների 

ուժեղացում 
Strengthening  
administrative 

capacities 

 
• Օրենսդրական 
վերանայում ու 
զարգացման 
առաջարկներ 
Legislative reviews 
and development of 
recommendations 

• Քաղաքական 
երկխոսություն Policy 
dialogue 

• Ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումներ 
Institutional reviews 
and 
recommendations 
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EaP GREEN  գործողությունները Հայաստանում 
EaP GREEN activities in Armenia 

Նախկին գործողություններ Past activities 

• ԱԶգային ուսուցում National level training workshop on SEA (26-29 November 2013) 

• Օրենսդրական ուսումնասիրություն ՌԷԳ-ի վերաբերյալ / կարծիք փաստաթուղթ Legislative review on SEA/opinion 
paper (May-October 2014) 

• Ազգային Կլոր ՍեղանThe national roundtable (26 September 2014) 

Առաջիկա միջոցառումներ Forthcoming activities 

• Փոփոխությունների վերաբերյալ հնարավոր աջակցություն /դերակատարների, ժամկետների, գործընթացների 
բացահայտում/Possible assistance to drafting amendments (determine the actors, the timeline, the process) (Oct 
2014 - Jan 2015) 

• ՌԷԳ պիլոտային ծրագրի իրականացում /Դիլիջանի գենպլանը մերժվել է / /կարեւոր է բացահայտել ռազմավարական 
փաստաթուղթը/Pilot application of SEA on an identified project (Master Plan in Dilijan has been cancelled) (end 2014-
2015) (key for practical application to identify a new strategic document!) 

• Լրացուցիչ ուսուցողական սեմինարներ Additional training workshops (2015-2016) 

• ԱԶգային ՌԷԳ ուղեցույցի մշակում /հիմնվելով նոր օրենքի ու պիլոտային ծրագրի արդյունքների վրա /Development of the 
national guidelines on SEA (based on the new law and the results of the pilot) (end 2015-2016) 
 

 



EaP GREEN գործողությունները Հյասատանում- ենթատարածաշրջանային 
EaP GREEN activities in Armenia - subregional 

- Տեխնիկական խորհրդատվություն ու կարողությունների ստեղծում աջակցելու 
ՄԱԿԵՏՀ ՌԷԳ Արձանագրությունը Ա)եւելյան Եվրոպայումու Կովկասում, Մինսկ 
Technical advice and capacity-building activities to support the  
implementation of the UNECE Protocol on SEA in Eastern Europe and the 
Caucasus (15 - 16 April 2014), Minsk 
 

- Ուսումնական այց Չեխիա “ԱԶգային մակարդակով ՌԷԳ-ի կիրառումը 
քաղաքաշինության, թափոնների կառավարման, գյուղատնտեսությանու 
էներգետիկայի ոլորտներում”, Պրագա 

      Study tour in the Czech Republic  “Application of SEA at the national level 
in the field of urban planning, waste management, agriculture and energy 
sector” (1 - 5 December 2014), Prague 

 
- Lessons learned from pilot projects application (Autumn 2015), Tbilisi 



Ավելին տեղեկատվություն  
For more information on EaP GREEN  
 
Վեբ կայք ՄԱԿԵՏՀ Visit UNECE website: 
http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html  
OECD website:  
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm 

 

http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html
http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm


Благодарю за внимание! Հաճելի աշխատանք 
Enjoy the workshop! 
 
 
Your views are welcome! 
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