
Գեղարքունիք-2-ի ՌԷԳ-ի իրականացումը ազգային եվ 
միջազգային իրավունքի պահանջներին համապատասխան

Ա. Դռնոյան



Ազգային եվ միջազգային իրավունք 

• ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 21.06.2014թ. <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ
փորձաքննության մասին>> ՀՀ նոր օրենքը:

• «Անդրսահմանային համատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման»
կոնվենցիայի «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման» արձանագրության

• ԵՄ ՌԷԳ դիրեկտիվա (2001/42/EC) – մոտարկում



Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում /ՌԷԳ/

• ՌԷԳ-ը միջազգայնորեն ճանաչված և օտարերկրյա պրակտիկայում լայնորեն կիրառվող ընթացակարգ է, որը
երաշխավորում է շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության պահպանության շահերի ինտեգրումը տարբեր
ոլորտներում մշակվող պետական հայեցակարգային, ռազմավարական փաստաթղթերի և համապատասխան
որոշումների ընդունման գործընթացին: ՌԷԳ նպաստում է կայուն զարգացման սկզբունքների իրականացմանը, 
այդպիսով նաև՝ կանաչ տնտեսության ձևավորմանը: 

• ՌԷԳ-ը երաշխավորում է նաև առնչվող պետական մարմինների և հանրության պատշաճ մասնակցությունն այս
գործընթացին: 

• Հիմնադրութային փաստաթղթի գործողության արդյունքում  հնարավոր ազդեցության ամբողջական 
գումարային գնահատման գործընթաց/ՀՀ Օրենք/։

• որը ներառում է ՌԷԳ հաշվետվության շրջանակի որոշումը, ՌԷԳ հաշվետվության նախապատրաստումը, 
հանրության մասնակցության և խորհրդակցությունների անցկացման ապահովումը, հիմնադրութային
փաստաթղթում ՌԷԳ հաշվետվության դրույթների, հանրային մասնակցության և խորհրդակցությունների
արդյուքների հաշվի առնումը:



Պիլոտային նախագիծ

• Հայաստանում ՌԷԳ կիրառման կարողությունների ամրապնդման նպատակով 2022
թվականի ապրիլից, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և Քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի դիմումի հիման վրա ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ն աջակցել է Հայաստանի
ամենախոշոր մարզում` Գեղարքունիքում, «Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված
տարածական պլանավորման» նախագծի (Գեղարքունիք-2) պիլոտային ՌԷԳ
իրականացմանը:

• Գեղարքունիք-2 պլանավորման փաստաթուղթը ներառում է Գավառ քաղաքը, Բերդկունք,
Գանձակ, Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Լճափ, Ծաղկաշեն, Ծովազարդ, Կարմիրգյուղ,
Հայրավանք, Նորատուս, Սարուխան գյուղերը։



Գեղարքունիք-2-ի տարածքային պլանավորման փաստաթղթի։ 
ՌԷԳ փուլերը

• Հիմնադրութային փաստաթղթի ՌԷԳ ենթակա լինելու որոշում (սքրինինգ), 

• ՌԷԳ շրջանակի որոշում (սքոփինգի) 

• ՌԷԳ հաշվետվության մշակում

• Խորհրդակցությունների անցկացում

• Ըստ ազգային օրենսդրության՝ փորձաքննական եզրակացության տրամադրում



Գեղարքունիք-2-ի ՌԷԳ ուղղությունները  

• Քաղաքաշինություն,
• Ջրային ռեսուրսներ եվ  ջրային համակարգեր, 

• Կենսաբազմազանություն,
• Առողջապահական ազդեցություններ,
• Ռեսուրսային արդյունավետություն, ներառյալ՝ թափոնների եվ հողերի կառավարում։ 



ՌԷԳ-ի հիմնական քայլերը

• Վեր հանել Գեղարքունիք 2 միկրոռեգիոնալ պլանավորման փաստաթղթի հիմնական գործողությունները։

• Բացահայտել հիմնական գործողությունների հնարավոր ազդեցությունները շրջակա միջավայրի  բաղադրիչների 
եվ մարդու առողջության վրա /Սեվանա լիճ, ջրային, կենսաբազ, մարդու առողջ․ եվ այլն/ 

• Մշակել փաստաթղթի հիմնական գործողությունների այլընտրանքներ /այդ թվում դիտարկել նաեվ զրոյական 
այլընտրանքը/, 

• Մշակել ազդեցությունների նվազեցմանն ու կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ

• Գործընթացին ներգրավել հանրության եվ  շահագրգիռ մարմիններին, իրականացնել հանրային լսումներ եվ 
խորհրդատվություններ։ 

• Ստացված վերլուծությունները, առաջարկությունները ներկայացնել պլանավորող թիմին։ 

• Արդյունքները ամփոփել ՌԷԳ հաշվետվությունում։



ՌԷԳ ակնկալիքները
• Պլանավորող թիմին հնարավորություն կտա հաշվի առնել հնարավոր բոլոր ռիսկերը եվ  ընտրել զարգացման առավել կայուն 

ուղղություններ: 

• ՌԷԳ-ի ներդրումը կարող է նպաստել ավելի համակարգված, կանխատեսելի, ուստի արդյունավետ պլանավորման: 

• Կբերի երկարաժամկետ ֆինանսական օգուտներ՝ տնտեսության առանցքային ոլորտների համար անհրաժեշտ բնական 
ռեսուրսների պահպանության միջոցով (օրինակ՝ ՌԷԳ-ը կարող է կանխարգելել գյուղատնտեսական հողերի շահագործումը, 
ջրային ռեսուրսների, այդ թվում  Սեվանա  լճի գերշահագործումը եվ  լրացուցիչ աղտոտումը, կնպաստի  կենսաբազմազանության, 
լանդշաֆտի պահպանությանը եվ այլն)

• ՌԷԳ ընթացակարգը հնարավորություն  կընձեռի միկրոռեգիոնալ փաստաթղթի մշակման վաղ փուլում դիտարկել դրա կապը 
տնտեսության այլ ոլորտներում մշակված ռազմավարական փաստաթղթերի հետ՝ կանխելով տարբեր ոլորտների զարգացման 
ուղղությունների  միջեվ հնարավոր հակասությունները:  

• ՌԷԳ իրականացումը կնվազեցնի հակադրությունները  եվ քննարկումները գործունեությունների իրականացման փուլում: 

• ՌԷԳ-ի շրջանակներում հնարավոր է կանխարգելել լայնածավալ եվ   կուտակային ազդեցությունները, որոնք առանձին-առանձին 
էական ազդեցությունների աղբյուր չեն, սակայն դրանց կուտակային ազդեցությունը կարող է լինել էական:  / օրինակ 
Գեղարքունիքի մարզում հանքային ռեսուրսների շահագործումը եվ այլն/

• Որոշումների ընդունման այսպիսի գործընթացը խնայում է ժամանակ եվ միջոցները: 



ՌԷԳ մարտահրավերները

• ՌԷԳ գործընթացի եվ ՀՀ կառավարության սահմանած Ժամկետների 
անհամապատասխանություն։

• Պլանավորման փաստաթղթում լուծումների ոչ վերջնական լինելը։

• Օրենսդրական բացերը եվ հակասությունները։
• Հակասություններ այլ ծրագրային փաստաթղթերի գործողությունների հետ։ 

• ՌԷԳ արդյունքների հնարավոր ինտեգրումը Գեղարքունիք-2  փաստաթղթում։



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

•


	Գեղարքունիք-2-ի ՌԷԳ-ի իրականացումը ազգային եվ միջազգային իրավունքի պահանջներին համապատասխան��Ա. Դռնոյան��                                                                                                                          
	Ազգային եվ միջազգային իրավունք 
	Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում /ՌԷԳ/
	Պիլոտային նախագիծ
	Գեղարքունիք-2-ի տարածքային պլանավորման փաստաթղթի։ �ՌԷԳ փուլերը
	Գեղարքունիք-2-ի ՌԷԳ ուղղությունները  
	ՌԷԳ-ի հիմնական քայլերը
	ՌԷԳ ակնկալիքները
	ՌԷԳ մարտահրավերները
	Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

