
Գեղարքունիքի մարզի «Միկրոռեգիոնալ
մակարդակի համակցված տարածական
պլանավորման» նախագծի (Գեղարքունիք-2) 
պիլոտային ռազմավարական էկոլոգիական
գնահատում

ՌԷԳ սքոփինգ, ՌԷԳ կոորդինացումը պլանավորման գործընթացի 
հետ 

Միխալ Մուսիլ 



ՌԷԳ արդյունավետ իրականացում  
1. Հասկանալ Գեղարքունիք-2 պլանի բովանդակությունը և ենթատեքստը. 

• Ելակետային պայմաններ – սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական
• Գործող (տարածական) հատակագծի կատարման գնահատում.
• SWOT (ուժեղ և թույլ կողմեր, հնարավորություններ և սպառնալիքներ) վերլուծություն, 
• Պլանավորման նպատակները՝ ոլորտային, տարածական և այլն, 
• Թեմատիկ հասկացություններ (տրանսպորտային համակարգ, բնակելի տարածքներ, տեխնիկական

ենթակառուցվածք, բնական ռիսկեր և սահմանափակումներ,…
• Համակարգման սխեման (Հիմնական քարտեզ)

▪ Հիմնական հարց. Ի՞նչ է առաջարկվում Գեղարքունիք-2 -ով: Այսինքն, ի՞նչն  է տարբեր լինելու գոյություն 
ունեցող հողօգտագործման և տարածական սահմանափակումներից։



1. Հասկանալ Գեղարքունիք-2 պլանի բովանդակությունը և ենթատեքստը.
• Որո՞նք են Գեղարքունիք-2 պլանի ժամանակացույցը և նշաձողերը,
• Ո՞րն է ՌԷԳ շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների անցկացման

ճիշտ ձևաչափը,
• Ինչպե՞ս և ե՞րբ արդյունավետ կերպով ներկայացնել ՌԷԳ արդյունքները

հիմնական շահագրգիռ կողմերին,



2. ՌԷԳ բովանդակալից սքոփինգ (շրջանակների որոշում).
● Սահմանել գնահատման տարածական մասշտաբները (Գեղարքունիք-2 հատակագծի ազդեցության ներքո

գտնվող տարածք), 
● Բացահայտել շահագրգիռ կողմերին, որոնք պետք է ներգրավվեն,
● Առաջարկել, թե որ մեթոդները կամ կոնկրետ հարցերը պետք է առաջնորդեն ՌԷԳ գործընթացի հետագա

վերլուծությունները:

Գեղարքունիք-2 պլանի ՌԷԳ-ի շրջանակի որոշումը (սքոփինգ) ներառում է մի քանի
գործողություններ, մասնավորապես.
● Գեղարքունիք-2 հատակագծային տարածքի շրջակա միջավայրի վիճակի (ելակետային) նախնական

վերլուծություն,
● Գեղարքունիք-2 պլանի պատրաստման և իրականացման համար անհրաժեշտ շրջակա միջավայրի

(առողջապահական) ոլորտի քաղաքականության նպատակների բացահայտում,
● Գեղարքունիք-2 պլանի պատրաստման և իրականացման հետ կապված բնապահպանական (և հանրային

առողջության) հիմնական խնդիրների բացահայտում,
● Խորհրդակցություններ շահագրգիռ կողմերի հետ:



ՌԷԳ աքոփինգ հաշվետվությունը
1. Գեղարքունիք-2 պլանի բովանդակության և հիմնական նպատակների նկարագրությունը և դրա կապը այլ պլանների

կամ ծրագրերի հետ.
○ Գեղարքունիք-2 պլանի նպատակներն ու բովանդակությունը
○ Պլանավորման այլընտրանքների կարճ վերլուծություն
○ Պլանավորման գործընթաց

1. Շրջակա միջավայրի վիճակը. 
○ Մթնոլորտային օդ, ջուր, հող և հողաշերտ, կոշտ թափոններ, բնություն և կենսաբազմազանություն, հանրային առողջություն, սոցիալ-

տնտեսական իրավիճակ և միտումներ, մշակութային ժառանգություն և այլ խնդիրներ

1. Շրջակա միջավայրի պահպանության էական, վերաբերելի խնդիրների բացահայտում.
● Շրջակա միջավայրի քաղաքականության նպատակները
● Շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնական մտահոգությունները (Scoping Matrix)
● Հետագա վերլուծությունների և խորհրդակցությունների անհրաժեշտության բացահայտում: 

1. Շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն
2. Նախնական առաջարկություններ
3. Հավելվածներ և օժանդակ նյութեր (օրինակ՝ քարտեզներ)



ՌԷԳ սքոփինգ. Էական
խնդիրների նույնականացում
Հիմնվելով`

● Ելակետային
(նախնական)
վերլուծությունների վրա.
Շրջակա միջավայրի
պահպանության
հիմնական խնդիրներն ու
առկա միտումները տվյալ
տարածաշրջանում

● Շրջակա միջավայրի
պահպանության
քաղաքականությունների
վերաբերելի նպատակների
ու խնդիրների վրա



ՌԷԳ խորհրդատուներ
• Համապատասխան շահագրգիռ կողմերի նույնականացում (շահագրգիռ 

կողմերի վերլուծություն  սքոփինգի ընթացքում)

• Շահագրգիռ կողմերի մի փոքր ավելի լայն սահմանում, քան տարածական 
պլանավորման մեջ

• Պետք է համապատասխանեցվի պլանավորման պաշտոնական գործընթացին

• Շրջակա միջավայրի պահպանության լիազոր մարմինների դե՞րը…  



Որպես եզրահանգում. Ի՞նչն է որակյալ ՌԷԳ-ի «գաղտնիքը» 

• Պատշաճ մասնակցություն 
• Հուսալի զեկույց, որը

o բացահայտում է շրջակա միջավայրի ռիսկերն ու հնարավորությունները,
o տալիս է հնարավոր ազդեցությունների գիտականորեն հիմնավորված գնահատում, 
o Առաջարկում է մեղմացման միջոցառումներ 

• Գնահատման ներքո գտնվող պլանի բարելավում. Improvement of the plan under assessment
o Շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակների հետ պլանի համապատասխանության ապահովում,  
o Ունենալ լրացուցիչ երաշխիքներ և մոնիտորինգի սխեմա անկանխատեսելի  ազդեցությունների համար  

• Վերջնական որոշում (թույլտվություն/հաստատում), որը հաշվի է առնում ՌԷԳ եզրահանգումները  

• Այլ բա՞ն…
o Փնտրեք պլանավորման և որոշումների ընդունման գործընթացի վրա ազդելու հնարավորություններ:  
o Պլանավորման և որոշումների ընդունման որակը էական գործոն է:
o ՌԷԳ արդյունքներին «նվիրվածություն»: 


	Գեղարքունիքի մարզի «Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման» նախագծի  (Գեղարքունիք-2) պիլոտային ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում 
	ՌԷԳ արդյունավետ իրականացում  
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