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Աջակցել Վրաստանին և Հայաստանին բարելավելու անտառների
կառավարումը՝ համապատասխան միջազգային գործընթացների
իրականացմանը աջակցելու, իրենց անտառային քաղաքականության, 
օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների 
արդյունավետությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև տեղական
մակարդակում անտառների կայուն կառավարման պիլոտային
մոդելների մշակման, փորձարկման և գնահատման միջոցով:

Ծրագրի երեք հատուկ նպատակներն են. 
1. Իրականացնել 2005թ-ի Սանկտ Պետերբուրգի FLEG 

նախարարական հռչակագիրը և ապահովել 2005թ-ին սկիզբ առած
գործընացի շարունակականությունը (տարածաշրջանային
մակարդակ):

2. Ձևակերպել և իրականացնել անտառային ոլորտի
քաղաքականությունը, ներառյալ օրենսդրական և վարչական
բարեփոխումներն՝ ուղղված անտառների կայուն կառավարմանը
և պահպանությանը (ազգային մակարդակ):

3. Ցուցադրել անտառի կայուն կառավարման լավագույն փորձը
թիրախային տարածքներում՝ հետագա կրկնօրինակման համար
(ենթա-ազգային մակարդակ): 

Ծրագրի զարգացման նպատակներ



Ծրագրի բաղադրիչները

Ավելի կոնկրետ ծրագիրը ներառելու է հետևյալ գործողությունները.
1. Աջակցել Վրաստանում և Հայաստանում քաղաքականության և օրենսդրության զարգացմանը (ներառյալ

Վրաստանի անտառային օրենսգրքի՝ շրջակա միջավայրի ռազմավարական և սոցիալական
գնահատումները, մասնակցային գործընթացները և շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցությունները); 

2. Աջակցել Վրաստանում անտառի գույքագրմանը ՝ օժանդակելով ընտրված պիլոտային տարածքներում
մշակված կայուն անտառկառավարման պլանների իրականացմանը; 

3. Վրաստանում և Հայաստանում կայուն անտառկառավարման պիլոտային գործողություններ (ներառյալ
Վրաստանում ընտրված տարածքում (Աջարիա) ենթալպյան լեռնային անտառային տարածքի
վերականգնումը; Վրաստանում տեղական բնակչության կողմից էներգիայի աղբյուրների օգտագործման
գնահատում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով վառելափայտի օգտագործմանը և դրա մասնաբաժնին; 
Հայաստանում Իջևանի արգելավայրի սահմանների քարտեզագրում և ճշգրտում; այլընտրանքային
ապրելամիջոցների ստեղծման գործողություններ՝ ուղղված անտառների կայուն կառավարմանը, 
ներառյալ աջակցություն ընտրված համայնքներում անտառի վրա հիմնված տուրիզմի և այլ ծրագրերի
մշակմանը և իրականացմանը);

4. Վրաստանում անտառի հետ կապված կոնկրետ դեպքերի ուսումնասիրություն (օրինակ՝ թեփի
օգտագործման տարբեր տարբերակների գնահատում՝ ուղղված բնափայտի պաշարների վրա ճնշումների
նվազեցմանը); 

5. Վրաստանում և Հայաստանում հզորությունների ստեղծում և ուսուցումներ (ներառյալ աջակցություն
պահպանվող տարածքների գործակալության անձնակազմին պահպանվող տարածքների անտառների
կայուն կառավարման հարցում՝ իրականացնելով անտառին առնչվող ուսուցում գործակալության
տարածքային աշխատակիցների համար; մեդիա արշավ և ուսուցում լրագրողների համար); 

6. Վրաստանում և Հայաստանում հանրային իրազեկության բարձրացում և ծրագրի արդյունքների վերաբերյալ
տեղեկությունների տարածում (ներառյալ իրազեկության բարձրացման կամպանիաներ տեղական
բնակչության համար՝ էներգիայի աղբյուրների օգտագործման թեմայով; Հայատանում անտառից
կախում ունեցող համայնքներում ճանապարհային ցուցահանդեսներ):



Հնարավոր սահմանափակումներ

Ծրագրով կարող են ստեղծվել հնարավոր սահմանափակումներ՝ 
հիմնականում ծրագրի երրորդ բաղադրիչի իրականացման
արդյունքում.

- Վրաստանի Աջարիայի շրջանում ենթալպյան լեռնային ատնառային
տարածքի վերականգնում (անտառապատված տարածքը հանրային է, 
սակայն նախկինում տարածքը օգտագործող համայնքների համար
տարածքի օգտագործումը կարգելվի);
- Հայաստանում Իջևանի արգելավայրի սահմանների քարտեզագրումը և 
ճշգրտումը կփոխի նախկինում անորոշ կարգավիճակ ունեցող և 
տեղական համայնքների կողմից օգտագործվող որոշ տարածքների
օգտագործման ռեժիմները;    
- համայնքներին հարակից անտառներում գտնվող պիլոտային
տարածքներից օգտագործվող վառելափայտի փոխարեն պետք է 
օգտագործվի այլ վառելիք:

Պիլոտային գործողությունները կմշակվեն ըստ կարիքների և 
մասնակցային եղականով, դրանց նկատմամբ պետք է կիրառվեն FLEG -ի 
շրջանակում մշակված շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցության գնահատման ընթացակարգերը:



Գործառնական քաղաքականություն 4.12.
հիմնական նպատակներ

 Խուսափել տարածքների ձեռքբերումից, նվազեցնել կամ
այլապես մեղմցնել դրա հետ կապված բացասական
ազդեցությունները:

 Աջակցել ազդեցություն կրած բոլոր մարդկանց բարելավելու
կամ առնվազն վերականգնելու իրենց եկամուտները և 
կենսամակարդակը:

 Վերաբնակեցումը որպես տնային տնտեսությունները և 
համայնքային ենթակառյցների զարգացման հնարավորություն: 

 (Ազդեցություն կրող մարդկանց վերաբերվող ռիսկերի
մեղմացումը նվազեցնում է նաև վարկառուի և Բանկի
ռիսկերը):



Հիմնական ուղեցույցային սկզբունքներ

 Ազդեցություն կրող բոլոր անձինք, անկախ նրանց իրավական
կարգավիճակից, պետք է փոխհատուցվեն կամ որևէ այլ ձևով
աջակցություն ստանան: 

 Ցանկացած հիմնական միջոցների փոխատուցում դրանց փոխարինման
գնին համարժեք (պետք է բավարար լինի համարժեք հիմնական միջոցի
ձեռք բերման համար):

 Բացի հիմնական միջոցների փոխհատուցումը, եկամուտի
վերականգնումը կարող է պահանջել աջակցող գործողություններ:  

 Ազդեցություն կրող անձինք պետք է ներգրավվեն մեղմացնող
գործողությունների պլանավորման և իրականացման գործընթացում:  

 Իմաստավորված խորհրդակցություններ:

 Տեղեկությունների տրամադրում: 

 Բողոքարկման ընթացակարգ:



Պլանավորման հիմնական նպատակներ

 Հայտնաբերել բացասական ազդեցությունները՝ դրանցից
խուսափելու, դրանք նվազեցնեելու կամ մեղմացնելու համար:

 Աջակցել ազդեցություն կրած անձանց բարելավելու կամ
առնվազն վերականգնելու իրենց եկամուտները և 
կենսամակարդակը:

 Ապահովել ինստիտուցիոնալ հնարավորություններ և միջոցներ
մեղմացնող գործողությունների իրականացման համար:

 Ազդեցություն կրած անձանց առնչվող ռիսկերի մեղմացումը
նվազեցնում է նաև վարկառուի և Բանկի ռիսկերը:



Գործընթացի շրջանակ

 Կիրառելիություն․ Պահպանության ենթակա պաշտոնապես 
առանձնացված տարածքներում օգտագործողների համար պաշարների 
հասանելիության սահմանափակումներ։

Հասանելիության սահմանափակումներ ենթադրող ծրագրերի գնահատման նպատակով 
վարկառուն Բանկին տրամադրում է գործընթացի շրջանակի նախագիծ, որը համահունչ է 
4․12 գործառնական քաղաքականության համապատասխան դրույթների հետ։

 Նպատակ․ Կենսամիջոցների վերականգնում “բնական պաշարների 
կայունության պահպանման եղանակով”, որպեսզի չդիտվեն 
բացասական ազդեցություններ օգտագործողների կենսամիջոցների 
վրա։

Շրջանակը ամրագրում է մասնակցային գործընթաց, որով պետք է նախատեսվեն 
համապատասխան սահմանափակումներ և մեղմացման գործողություններ, ինչպես նաև 
իրականացման և մոնիթորինգի պայմանավորվածություններ։
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 Նախքան սահմանափակումների կիրառումը անհրաժեշտ է մշակել ընդունելի 

գործողությունների պլան

Ծրագրի իրականացման ընթացքում և մինչև սահմանափակումների կիրառումն իրականացնող գործընկերը 

պետք է մշակի գործողությունների պլան (ԳՊ)՝ խորհրդակցելով տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ։

ԳՊ-ն պետք է նկարագրի սահմանափակումները, ազդեցություն կրող անձանց աջակցելու ուղղությամբ 

իրականացվելիք գործողությունները և իրականացման ու մոնիթորինգի վերաբերյալ 

պայմանավորվածությունները, մասնավորապես կենսամիջոցների վերականգնմանն ուղղված մեղմացնող 

գործողությունների հաջողության գնահատումները, որպեսզի անհաջողակ գործողությունների դեպքում 

իրականացվեն լրացուցիչ գործողություններ։

ԳՊ-ն ամրագրում է կոնկրետ ինստիտուցիոնալ պատասխանատվություններ իրականացման տարբեր 

ասպեկտների համար, գնահատում է պատասխանատու կողմերի հնարավորությունները՝ իրենց 

վերապահվող գործողությունների իրականացման հարցում, ինչպես նաև սահմանում է հզորությունների 

ստեղծման միջոցառումներ՝ պահանջվող հզորությունները ձեռք բերելու նպատակով։
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ԳՊ-ն կարող է նման լինել ծրագրի համար մշակված բնական պաշարների կառավարման 

պլանին։

ԳՊ-ի իրականացման թիմը կգնահատի ԳՊ-ն և կորոշի, արդյոք  առաջարկվող 

գործողությունները կօժանդակեն ազդեցություն կրած անձանց բարելավելու իրենց 

կենսամիջոցները (կամ առնվազն վերականգնելու դրանք՝ հասցնելով այն վիճակին, որն 

առկա էր մինչև ծրագրի իրականացումը կամ տեղափոխությունը)՝ հատուկ ուշադրություն 

դարձնելով բնական պաշարների կայունության հարցին։

Թիմի ղեկավարը պետք է հանրությանը տեղեկացնի ԳՊ-ի մասին՝ ԲՀ-ի InfoShop-ի և 

տեղեկությունների տարածման այլ համապատասխան տեղական աղբյուրների միջոցով։

Իրականացնող գործընկերը ներկայացնում է տարեկան հաշվետվություններ 

Կառավարությանը, ծրագրի կողմից ազդեցություն կրող անձանց/շահագրգիռ կողմերին և 

ՀԲ-ին։



Ծրագրի կողմից ազդեցություն կրող անձինք - 1
1) Կիրականացվի սոցիալական գնահատում, որի նպատակն է․

 Իրականացնել համապատասխան պաշարից տնտեսական կախման քանակական գնահատում (այսինքն, 

սահմանել ելման կետ կենսամիջոցների վերականգնման համար);

 Նկարագրել տեղական համայնքներում առկա այն պաշտոնական և/կամ ոչ պաշտոնական ինստիտուցիոնալ 

կառույցները, որոնք պետք է աշխատեն, որպեսզի համայնքները ներգրավվեն թափանցիկ և 

ներկայացուցչական խորհրդակցական գործընթացում (սա ներառում է խոցելի կամ առանձնացված խմբերի 

հայտնաբերումը, որոնց ներգրավման ապահովման համար հնարավոր է անհրաժեշտ լինեն հատուկ 

պայմաններ)։

 Հարցեր, որոնք պետք է նկատի առնվեն․

◦ Տնային տնտեսություններում կարող են լինել եկամուտ ապահովող տարբեր անձինք․ պահանջում է 

տնային տնտեսությունների վերլուծություն։

◦ Կանայք կարող են ունենալ զբաղվածության տարբեր հնարավորություններ․ պահանջում է գենդերային 

վերլուծություն։

◦ Խոցելի խմբերը (աղքատներ, տարեցներ, էթնիկական փոքրամասնություններ) ունեն կենսամիջոցների 

վերականգնման տարբեր հնարավորություններ․ սահմանել խոցելիության չափանիշներ։

2) Տեղական համայնքները կմասնակցեն գործընթացին, որով հայտնաբերվում է, թե ովքեր են ծրագրի 

կողմից ազդեցություն կրող անձինք (այսինքն ով կարող է ուղղակի մասնակցություն ունենալ պլանավորմանը և 

ստանալ օգուտներ/փոխհատուցում)
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Ծրագրի կողմից ազդեցություն կրող անձանց հայտնաբերելու համար 
կօգտագործվեն հետևյալ չափանիշները․

-Անձինք, որոնք չարտոնագրված կերպով օգտագործում էին ծրագրով 
անտառապատման ենթակա տարածքը կենդանիների արածեցման համար։

-Անձինք, որոնց կենսամիջոցների ապահովումն ամբողջության կամ 
մասամբ կապված էր ոչ բնափայտային անտառային արտադրանքի հետ, 
որը հավաքվում էր տարածքներից, որոնց հասանելիությունը 
սահմանափակվելու է ծրագրով։

-Անձինք, որոնց կենսամիջոցների ապահովումն ամբողջության կամ 
մասամբ կապված էր վառելափայտի մթերմանն առնչվող 
ձեռնարկատիրական գործունեության հետ այն տարածքներից, որոնց 
հասանելիությունը սահմանափակվելու է ծրագրով։

- Անձինք, որոնց տնային տնտեսությունների ջեռուցման/կերակրի 
պատրաստման համար ջերմության կարիքները ամբողջությամբ կամ 
մեծապես կախված են վառելափայտի մթերման հետ այն տարածքներից, 
որոնց հասանելիությունը սահմանափակվելու է ծրագրով։



Խորհրդակցություն և մասնակցություն

 Քաղաքականության պահանջ․ “ազդեցություն կրած անձինք պետք է մասնակցեն 

խորհրակցություններին՝ իմաստավորված ձևով, և ունենան հնարավորություն 

մասնակցելու մեղմացնող միջոցառումների պլանավորման և իրականացման 

գործում”

 Խորհրդակցություններ՝ իմաստավորված ձևով․

◦ Երկկողմանի գործընթաց, որում շահագրգիռ կողմերը խորհուրդներ են տալիս և 

կատարում են ներդրումներ առաջարկվող ծրագրի վերաբերյալ։  

◦ Կրկնվող գործընթաց՝ սկսած ծրագրի մշակումից մինչև ծրագրի ավարտը։

◦ Նպաստել երկխոսությանը կառավարությունների, ազդեցություն կրող 

համայնքների, ՀԿ-ների և իրականացնող գործակալությունների միջև։

 Նշում․ Ծրագրի վերաբերյալ վստահելի տեղեկությունների բացակայությունը և 

ազդեցություն կրող անձանց չընդգրկվելը կարող է հանգեցնել հակամարտությունների և 

բացասաբար անդրադառնալ ծրագրի հաջողության վրա  



Կենսամիջոցների վերականգնում

 Հնարավոր ազդեցություններ․

◦ Եկամուտի ստեղծման հնարավորության կորուստ։
◦ Միայն փոխհատուցումը չի երաշխավորում կենսամակարդակի 

վերականգնում կամ բարելավում։  

 Նախատեսվող մեղմացնող միջոցառումներ․

◦ Աջակցություն անտառի վրա հիմնված զբոսաշրջության զարգացմանը և 
իրականացմանը։

◦ Աջակցություն եկամուտի ստեղծման գործողություններին, որոնք 
կապված են անտառի ոչ բնափայտային արտադրանքի հետ։

◦ Մշակել առաջարկություններ Վրաստանում թեփի կայուն 
օգտագործման պիլոտային գործողությունների վերաբերյալ՝ 
բնափայտային պաշարների վրա (վառելափայտ և շինափայտ)
ճնշումները նվազեցնելու նպատակով։

◦ Այլ ծրագրեր ընտրված համայնքներում։



Հիմնական քայլեր իմաստավորված 
խորհրդակցությունների իրականացման ուղղությամբ

 Հայտնաբերել հիմնական շահագրգիռ կողմերին (տե՛ս սլայդներ 11, 12)։

 Ապահովել ծրագրի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններ, որոնք 
տրամադրվում են ժամանակին և շահագրգիռ կողմերի համար հասնակալի 
լեզվով։  

 Նախապես, մինչև խորհրդակցությունների մեկնարկը, տրամադրել 
տեղեկությունները՝ համապատասխան եղանակներով։  

 Իրականացնել վաղ խորհրդակցություններ և ընթացիկ 
խորհրդակություններ։  

 Ներառել խորհրդակցությունների արդյունքները ծրագրի կառուցվածքում 
կամ հստակ բացատրել, ինչու դա հնարավոր չէ։

 Շահագրգիռ կողմերին տրամադրել տեղեկություններ իրենց առաջարկները 
հաշվի առնելու վերաբերյալ։

 Փաստագրել խորհրդակցությունների գործընթացը։



Խորհրդակցությունների գործընթացի փաստագրում

 Պետք է պահվեն պատշաճ գրառումներ հիմնական բարձրացված 
հարցերի և մտահոգությունների, ինչպես նաև պատասխանների 
վերաբերյալ։

 Խորհրդակցությունների ընթացքը կարող է ձայնագրվել կամ 
նկարահանվել, սակայն հանրությունը պետք է նախապես տեղեկացվի 
դրա մասին։

 Մասնակիցներին պետք է տեղեկացնել, որտեղ նրանք կարող են տեսնել 
խորհրդակցությունների գրառումները։

 Մասնակիցներին պետք է բացատրվեն խորհրդակցություններին 
հաջորդող հետագա քայլերը։

 Պետք է գրառել և արձագանքել շահագրգիռ կողմերի այն 
առաջարկություններին, որոնք հնարավոր չէ ներառել։

 Խորհրդակցային հանդիպումների արձանագրությունները պետք է 
կցվեն վերջնական ԳՊ-ին։



Բողոքարկումների քննարկման մեխանիզմ․
ժամանակին և հեշտությամբ կիրառելի

 Նշանակվում է բողոքարկումները համակարգող (բողոքարկումների 
ստացում և դասակարգում) պատասխանատու անձ (տեղական 
ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ կամ իրականացնող գործընկերոջ 
տեղական անձնակազմ)։

 Բողոքարկումները պետք է քննարկվեն և մոնիթորինգի ենթարկվեն։

 Բողոքարկում ստանալու վերաբերյալ պետք է տեղեկացնել և դրան 
արձագանքել որոշակի ժամանակային շրջանակներում (բայց ոչ 
ավելի ուշ, քան սահմանվում է ազգային օրենսդրությամբ)։

 Արձագանքներ/բողոքարկումներ ստանալու համար պետք է 
ապահովվեն բազմակի (առնվազն) եղանակներ  (նամակ, ֆաքս, էլ-
նամակ, վեբ-կայք, հեռախոս, անձնական հաղորդակցություն)՝ 
նկատի ունենալով տեղական պրակտիկան և եղանակների 
հասանելիությունը տեղական համայնքների համար։


