
ENPI-FLEG 2 ծրագրի ներքո պիլոտային 

ծրագրերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

գնահատման և կառավարման շրջանակ

Բնության պահպանության միջազգային 

միության (IUCN) և Բնության համաշխարհային 

հիմնադրամի(WWF) համար



Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման և կառավարման շրջանակ
(ՇՄԱԳԿՇ) 

Համաձայն 4.01 գործառնական քաղաքականության` ՇՄԳԱԿՇ-ը կարող է
օգտագործվել որպես շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
(ՇՄԳ) գործիք հետևյալ դեպքերում.

՚՚Երբ ծրագիրը բաղկացած է մեկ և/կամ մի քանի ենթածրագրերի շարքից և
դրանց ազդեցությունները չեն կարող որոշվել քանի դեռ ծրագրի կամ ենթածրագրի
մանրամասները հայտնաբերված չեն՚՚ = նախքան ծրագրի գնահատումը

ՇՄԱԳ կատեգորիա, ֆինանսական միջնորդներ՝ այս կատեգորիայի
ենթածրագրեր (հիմնականում որոշվում են ծրագրի ընդհանուր գնահատման
ընթացքում), որոնք ֆինանսավորվում են ֆինանսական միջնորդի կողմից,
նման գնահատումների պահանջներն ու ընթացակարգերը սահմանվում են
ՇՄԱԳԿՇ-ով

ՇՄԱԳԿՇ-ը սահմանում է ուղեցույցներ, ընթացակարգեր և միջոցառումներ
ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող գործողություններում շրջակա միջավայրի
ճիշտ կառավարում (ռիսկի և ազդեցության կառավարում) ապահովելու
համար:



ՇՄԱԳԿՇ-ի նպատակը

 ՇՄԱԳԿՇ-ը հանդիսանում է ուղեցույց ենթավարկառուների (ենթածրագրի հովանավորներին) և
ֆինանսական միջնորդների համար երկրում կիրառվող օրենքներին և կանոնակարգերին, ինչպես նաև
նաև 4.01 գործառնական քաղաքականության ընթացակարգերին հետևելու հարցում:

 ՇՄԱԳԿՇ-ը հիմք է հանդիսանում շրջակա միջավայրի և սոցիալական գնահատման համար, որպեսզի
հայտնաբերվի, գնահատվի և նվազեցվի ծրագրի գործողությունների հնարավոր ազդեցությունը այն
ժամանակ, երբ վերջինիս բոլոր ասպեկտները լիովին հայտնի են:

 ՇՄԱԳԿՇ-ը օգտագործվում է որպես տեղեկատվական փաստաթուղթ ներդրումային ծրագրի տարբեր
այլընտրանքների՝ շրջակա միջավայրի և սոցիալական հնարավոր ազդեցությունը գնահատելու համար:

 ՇՄԱԳԿՇ-ը կիրառվում է որպես ուղեցույց ենթածրագրի/որոշակի տարածքի շրջակա միջավայրի
կառավարման պլաններ (ՇՄԿՊ), ՇՄԱԳ հաշվետվություններ, շրջակա միջավայրի ստուգման և, աուդիտի
հաշվետվություններ և այլ փաստաթղթեր մշակելու համար:

 ՇՄԱԳԿՇ-ը Ծրագրի գործառնական ձեռնարկի անբաժանելի մասն է, կիրառվում է բոլոր տեսակի
ներդրումներում (ներառյալ ֆինանսական միջնորդների կողմից)` անկախ ֆինանսական աղբյուրներից
կամ իրականացնող կազմակերպություններից:

Հիմնական խնդիրները.

 Սահմանել ընթացակարգեր առաջարկված բոլոր ենթածրագրերը գնահատելու համար` նպատակ
ունենալով հայտնաբերել դրանց գործողությունների հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունը շրջակա
միջավայրի և սոցիալական ոլորտի վրա:

 Միջոցներ ձեռնարկել ծրագրի գործողություններով պայմանավորված շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցությունը սահմանափակելու, նվազեցնելու և մոնիթորինգի ենթարկելու նպատակով:

 Ընդհանուր նկարագրել ուսուցման, կառավարման և տեխնիկական կարողությունների զարգացման
կարիքները՝ ՇՄԱԳԿՇ-ի հետ համապատասխանությունն ապահովելու համար:



Դերեր ու պատասխանատվություններ. անուղղակի ներդրմամբ ծրագրեր

Համաշխարհային բանկ (ՀԲ)

Առաջարկված ծրագրի համար սահմանում է հետևյալ

կատեգորիաներից որևէ մեկը ( ֆինանսական միջնորդ, A, B կամ C )

շրջակա միջավայրի և սոցիալական անվտանգության

քաղաքականությանը համապատասխան:

Գնահատում է արդյոք ֆինանսական միջնորդի կարողությունը

համապատասխանում է շրջակա միջավայրի և սոցիալական

անվտանգության քաղաքականությանը:

Խորհրդատվություն է տալիս ֆինանսական միջնորդներին շրջակա

միջավայրի և սոցիալական քաղաքականության և շրջանակների

վերաբերյալ, հավանություն է տալիս շրջանակային փաստաթղթերին:

Տեղեկություն է տրամադրում սոցիալական և շրջակա միջավարի

անվտանգությանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի մասին Infoshop-

ում, և  անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում է Խորհրդին:

Իրականացնում է ՇՄԳ/ՇՄԿՊ/արագ գնահատման պլանների (ԱԳՊ) 

նախնական և հետագա ստուգումները:

Վերահսկում է կատարման ընթացքը ֆինանսական միջնորդի հետ

համատեղ:

IUCN և WWF

Պատրաստում է  ծրագրի համար

շրջանակային փաստաթղթեր

(Շրջակա միջավայրի կառավարման

շրջանակ,Վերաբնակեցման

շրջանակային քաղաքականություն)

Տրամադրում է շրջանակային

փաստաթղթերի մասին տեղեկություն

և կազմակերպում հանրային

խորհրդակցություններ

Իրականացնում է ենթածրագրերի

նախնական գնահատում, 

դասակարգում է դրանք ըստ

կատեգորիաների, գնահատում, 

հաստատում և մոնիթորինգի է 

ենթարկում ենթածրագրերը` 

հիմնվելով շրջանակային

փաստաթղթերի վրա (ինչն էլ

կնպաստի ընդունելի ՇՄԳ/ՇՄԿՊ/ 

ԱԳՊ մշակմանը*)

Դրամաշնորհային շահառուներ

Պատրաստում է ՇՄԳ/ՇՄԿՊ/ ԱԳՊ ֆինանսական միջնորդի

ուղղորդմամբ

Հանրությանը տրամադրում է ՇՄԿՊ/ ԱԳՊ և կազմակերպում է 

հանրային խորհրդակցություններ

Իրականացնում է իր գործառույթները ՇՄԿՊ/ ԱԳՊ –ի կատարման

վերաբերյալ (այդ թվում կապալառուների ընտրություն, ՇՄԿՊ-ի 

ինտեգրումը պայմանագրերի մեջ և ՇՄԿՊ-ի  հարկադրում)

Պայմանագրային հարաբերություններ



Ենթածրագրի ՇՄԱԳ, քննարկում և հաստատում

Ենթածրագիրն իրականացնող
կազմակերպություն

IUCN և WWF

 ՇՄԱԳ-ի ենթակա ծրագրերի որոշում

 Հայտարարության/դիմումի
պատրաստում IUCN-ի և WWF-ի 
համար

 ՇՄԱԳ-ի կամ ՇՄԿՊ-ի 
ֆինանսավորում և մշակում

 Անհրաժեշտ հաստատումների/ 
թույլտվությունների կամ
լիցենզիաների ընդունում

 Ենթածրագրի հաստատում տեղական և 
տարածաշրջանային
բնապահպանական մարմինների
կողմից (անհրաժեշտության դեպքում)

 Ենթածրագրի իրականացում ՇՄԿՊ-ի 
համաձայն

 Զեկույցների ներկայացում IUCN-ին և 
WWF-ին ՇՄԿՊ-ի որևէ դրույթին
չհամապատասխանելու դեպքում

 ՇՄԱԳ-ի ուսումնասիրություն` 

համապատասխան ՀԲ-ի պահանջներին

 Ենթածրագրի պատրաստ լինելու

մասին հայտարարության/դիմումի

քննարկում

 Ենթածրագրի գնահատում

 Շրջակա միջավայրի տեսանկյունից

համապատասխանության մոնիթորինգ՝

ՇՄԿՊ-ի հիման վրա

 Զեկույցների ներկայացում ՀԲ-ին 

ՇՄԿՊ-ի որևէ դրույթին

չհամապատասխանելու դեպքում

 Բոլոր ենթածրագրերի համար  

արձանագրությունների և 

փաստաթղթերի պահպանում



ՇՄԱԳԿՇ ենթածրագրի նախնական գնահատում, 
քննարկում և հաստատում

 Ծրագրի նախնական գնահատման ձևաչափի լրացում ենթածրագիրն իրականացնողի կողմից.

ենթածրագրի անունը, վայրը (քարտեզ), գործունեության տեսակը, ֆիզիկական տվյալները, շրջակա

միջավայրի մասին տեղեկատվություն, շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունը, ՇՄԳ

կատեգորիան (B կամ C), աղտոտումը նվազեցնող միջոցները, շրջակա միջավայրի անհրաժեշտ

ուսումնասիրությունները (ՇՄԱԳ - շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում կամ ՇՄԿՊ),

հանրային խորհրդակցություններ և տեղեկատվության տրամադրման պահանջներ:

 Նախնական գնահատման չափանիշները ներառում են` շրջակա միջավայրի ռիսկերն ու ազդեցությունը ըստ

տարածքի, հողերի գոտիավորման պահանջները, բնապահպանական լիցենզիան / թույլտվությունը,

ներդրումների «բացասական» ցուցակը, որոնք չի թույլատրվում ֆինանսավորել ծրագրի շրջանակներում:

 Գնահատողը որոշում է գնահատվող ազդեցության մակարդակը՝ B կատեգորիայի համար ՇՄԱԳ-ի կամ

ՇՄԳ/ՇՄԿՊ-ի ցանկի միջոցով

 Ենթածրագիրը հաստատվում է շրջակա միջավայրի և սոցիալական նկատարումների քննարկման

արդյունքների հիման վրա (կամ մերժվում/հաստատվում որոշակի փոփոխություններով)

 Տեղեկատվության տրամադրումը/հանրային քննարկումը ՇՄԳ-ին ենթակա ենթածրագիրն իրականացնող

գործակալության գործառույթ է:

Նշում` FLEG ծրագիրով A կատեգորիայի գործողություններ չեն ֆինանսավորվելու:



ՇՄԱԳ-ի վրա հիմնված ենթածրագրի իրականացում
Ֆինանսական միջնորդը կրում է հիմնական պատասխանատվություն ՇՄԱԳ-ի
մշակման և փաստաթղթի իրականացման մոնիթորինգի համար: Ենթածրագրի
վերահսկողության ներքո ֆինանսական միջնորդը պետք է կատարի հետևյալը.
 Պատասխանատվություն կրի ենթավարկառուների կարողությունը գնահատելու
համար, որպեսզի վերջինս համապատասխանի ՇՄԱԳ-ի անվտանգության
միջոցառումներին և ընդհանուր առմամբ զբաղվի շրջակա միջավայրի և
սոցիալական կառավարմամբ:
Կատարի այցելություն տարածքներ` ՇՄԱԳ անվտանգության միջոցառումների
իրականացումը վերահսկելու համար։
 Համագործակցի տեղական բնապահպանական մարմինների հետ ՇՄԱԳ
անվտանգության միջոցառումների իրականացումն ապահովելու նպատակով,
ներառյալ համապատասխան համաձայնությունների/թույլտվությունների
ստացումը։
 Պարտադրի ենթավարկառուին կազմակերպել պատշաճհանրային
խորհրդակցություններ և ստանա դրանց արձանագրությունները։
Ենթավարկառուի հետ համատեղ գնահատի ներդրումային ծրագրի
իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի տեսանկյունից, այդ թվում ձեռնարկված
ցանկացած կարևոր նվազեցման միջոցառումները և շրջակա միջավայրի
տեսանկյունից կարևոր միջադեպերը։
Պատրաստի եռամսյակային և տարեկան զեկույցներ ՇՄԱԳ անվտանգության
միջոցառումների կատարման վերաբերյալ։



Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում․ հիմնական փուլեր

Նախնական գնահատում/գնահատման շրջանակների
սահմանում․ հնարավոր խնդիրների բացահայտում, ներառյալ 
մշակված քաղաքականությունները (սոցիալական և շրջակա
միջավայրի անվտանգություն) տվյալ ծրագրի գնահատման տեսակի 
և մակարդակի որոշմամբ
Գնահատում․ խնդիրների նշանակության գնահատում և 
հաստատում

Շրջակա միջավայրի ներկայիս վիճակ (շրջակա միջավայրի 
արժեքավոր բաղադրիչներ)

Հնարավոր ազդեցության բացահայտում/գնահատում
Ընդունելի փոփոխությունները՝ ի համեմատ շրջակա

միջավայրի ներկայիս վիճակին

Մեղմացում․ բացասական ազդեցությունից 
խուսափելու/կրճատելու/փոխհատուցելու համար միջոցառումների 
բացահայտում, ներառյալ ակնկալվող արդյունքները (օր. 
ստանդարտներ, որոնց պետք է հասնել), դրա համար 
պատասխանատու անձանց նշանակում և իրենց համապատասխան 
կարողության ու ռեսուրսների հաստատում

Մոնիթորինգ․ մեղմացման միջոցառումների մոնիթորինգ` 
ակնկալվող արդյունքների ստացումը հաստատելու համար
(ձախողման դեպքում պետք է կատարվեն համապատասխան 
փոփոխություններ՝ հարմարվողական կառավարում)

գործառնական

քաղաքականությո

ւն 4.01՝ 

կենտրոնացում

ընթացքի վրա։

Շրջակա

միջավայրի և 

սոցիալական 

անվտանգության 

այլ քաղաքակա-

նությունների, 

ինչպես նաև 

տեխնիկական 

մանրամասների 

համար բնապահ-

պանության, 

առողջապահու-

թյան և անվտան-

գության

ուղեցույցների

հաշվի առնում 



ՇՄԱԳ-ի օրենքների և կանոնակարգերի մեծամասնության նման 4.01 
գործառնական քաղաքականությունն առաջնահերթ է համարում ՇՄԱԳ-
ի կարիքների գնահատումը` հիմնվելով ծրագրի նախնական գնահատման
վրա` շրջակա միջավայրի վրա (և դրա հետ կապված սոցիալական) 
հնարավոր ազդեցությունը բացահայտելու համար …

Պահանջվում է

լիարժեք ՇՄԱԳ Պահանջվում է մասնակի ՇՄԱԳ և/կամ

ՇՄԿՊ-ի մշակում
ՇՄԱԳ չի պահանջվում

Շրջակա միջավայրի վրա

հնարավոր մեծ 

բացասական 

ազդեցություն, 

կենտրոնացում մի շարք 

խնդիրների վրա,  

նվազեցման էական 

միջոցառումների և 

մոնիթորինգի 

անհրաժեշտություն

Միջին ազդեցություն, 

կենտրոնացում միայն 

ամենաակնհայտ խնդիրների 

վրա, նվազեցման

ստանդարտ 

միջոցառումների և 

մոնիթորինգի 

անհրաժեշտություն

Բացասական 

ազդեցության 

հավանականությունը 

նվազագույն է կամ 

հավասար է զրոյի, եթե 

անգամ նվազեցման

միջոցառումներ 

ձեռնարկելու 

անհրաժեշտություն կա, 

ապա դրանք միայն 

ամենապարզերն են

A կատեգորիա
B կատեգորիա C կատեգորիա



B կատեգորիայի ծրագրերի «կողմնորոշիչ 
ցուցակ»

«Կողմնորոշիչ ցուցակները» համարժեք չեն ԵՄ փաստաթղթի
I և II հավելվածներին:

 Փոքր ենթակառուցվածքային նախագծեր. էլեկտրահաղորդման և բաշխիչ ցանցեր, գյուղական

շրջաններում էլեկտրաֆիկացում, փոքր (գետի հոսք առանց ջրի մեծ կուտակումների) կամ միկրո ՀԷԿ

ծրագրեր, մաքուր վառելիքով աշխատող փոքրածավալ ջերմային էլեկտրակայաններ, վերականգնվող

էներգիա (բացառությամբ հիդրոէներգետիկայի), էներգաարդյունավետություն և

էներգախնայողություն, գյուղական շրջանների ջրամատակարարում և ջրահեռացում, ճանապարհների

վերականգնում, սպասարկում և զարգացում, հեռահաղորդակցություն և այլն;

 Առողջապահության սպասարկում, ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ, կրթություն (առկա դպրոցների / շենքերի

սահմանափակ ընդլայնմամբ), շենքերի վերանորոգում/ վերականգնում, երբ հնարավոր է վտանգավոր

նյութերի կիրառում (օր.` ասբեստ, թունաքիմիկատների պահպանում), և

 Ոռոգման, ջրահեռացման, գյուղատնտեսական և գյուղական շրջանների զարգացման փոքրածավալ

ծրագրեր, գյուղական շրջանների ջրամատակարարում և ջրահեռացում, ջրբաժանի կառավարում և

վերականգնում, փոքրամասշտաբ ագրո-արդյունաբերություն, զբոսաշրջություն (փոքրածավալ

զարգացումներով)։



Գործառնական քաղաքականություն 4.36 
Անտառներ:Քաղաքականության շրջանակը և նպատակները

Քաղաքականության շրջանակը․ քաղաքականությունը կիրառվում է բանկի կողմից ֆինանսավորվող

հետևյալ տեսակի ներդրումային ծրագրերի դեպքում.

(ա) ծրագրեր, որոնք ազդեցություն ունեն կամ կարող են ունենալ անտառների կենսունակության և որակի վրա

(բ) ծրագրեր, որոնք ազդում են մարդկանց իրավունքների ու բարեկեցության վրա, ինչպես նաև անտառների հետ

փոխազդեցության կամ վերջինիցս կախվածության մակարդակի վրա

(գ) ծրագրեր, որոնց նպատակն է փոփոխել հանրային, մասնավոր կամ համայնքային սեփականություն

հանդիսացող բնական անտառների կամ տնկարկների կառավարումը, պաշտպանությունը, կամ օգտագործումը:

Քաղաքականության նպատակները

(ա) Անտառային էկոհամակարգերի և դրանց հետ կապված ռեսուրսների կառավարումը, պահպանությունն ու

կայուն զարգացումը էական նշանակություն ունեն աղքատության տևական նվազեցման և կայուն զարգացման

համար ինչպես անտառաշատ, այնպես էլ սպառված կամ սահմանափակ անտառային ռեսուրսներ ունեցող

երկրներում: Այս քաղաքականության նպատակն է աջակցել վարկառուներին հզորացնելու անտառների ներուժը`

կայուն կերպով աղքատությունը կրճատելու, անտառները կայուն տնտեսական զարգացման մեջ արդյունավետ

ինտեգրելու, անտառային արժեքները և կենսական նշանակություն ունեցող տեղական ու գլոբալ

բնապահպանական ծառայությունները պաշտպանելու համար:

(բ) Եթե այս նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ են անտառի վերականգնման և անտառտնկարկների

զարգացման գործողություններ, ապա Բանկը աջակցում է վարկառուներին անտառի վերականգնման

աշխատանքներում, որոնք պահպանում կամ ավելացնում են կենսաբազմազանությունը և էկոհամակարգերի

գործառույթները: Բանկը նաև աջակցում է վարկառուներին էկոլոգիապես նպատակահարմար, սոցիալապես

շահավետ և տնտեսապես կենսունակ անտառային տնկարկներ ստեղծղելու ու կայուն կառավարելու հարցում`

անտառային ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ աճող պահանջարկը ապահովելու նպատակով:



Բանկի կողմից չֆինանսավորվող անտառային
ծրագրեր

 Ծրագրեր, որոնք ներառում են կարևոր անտառային տարածքների կամ առնչվող

կարևոր բնական ապրելա/աճելավայրերի զգալի փոխակերպում կամ դեգրադացիա

 Ծրագրեր, որոնք հակասում են կիրառվող միջազգային բնապահպանական

համաձայնագրերին

 Տնկարկներ, որոնք ներառում են կարևոր ապրելա/աճելավայրերի ցանկացած

փոխակերպում կամ դեգրադացիա, այդ թվում` հարակից կարևոր բնական

ապրելա/աճելավայրերը

 Բանկը կարող է ֆինանսավորել կոմերցիոն հատումները միայն այն դեպքում, երբ

շրջակա միջավայրի գնահատման կամ այլ համապատասխան տեղեկատվության

հիման վրա Բանկը որոշում է կայացրել, որ հատումից ազդեցություն կրող 

տարածքները կարևոր անտառներ կամ կարևոր հարակից բնական

ապրելա/աճելավայրեր չեն:

Նշում` FLEG II ծրագիրը չի աջակցելու որևէ կոմերցիոն հատումներին, ներառյալ

տեղական համայնքների կողմից իրականացվող հատումները:



Կարևոր անտառային տարածքներ

 Կարևոր անտառային տարածքները անտառային հողերի ենթատեսակն է, որն ընդգրկում է․

 (i) առկա պահպանվող տարածքներ և կառավարության կողմից որպես պահպանվող տարածք

պաշտոնապես առաջարկված տարածքներ (օր.` արգելավայրեր, որոնք համապատասխանում

են IUCN-ի դասակարգման չափանիշներին), տարածքներ` սկզբնապես ճանաչված որպես

պահպանվող ավանդական տեղական համայնքների կողմից (օր.` սրբավայր պուրակներ), և

տարածքներ, որոնք այդ պահպանվող տարածքների կենսունակության համար ապահովում

են կենսական պայմաններ (ինչպես սահմանված է բնապահպանական գնահատման

գործընթացով), կամ

 (ii) տարածքներ, որոնց մասին տեղեկություններ են տրամադրվել բանկի կողմից

պատրաստած լրացուցիչ ցուցակներում կամ տարածաշրջանային բնապահպանական

սեկտորի կողմից հաստատած որևէ հեղինակավոր աղբյուրի կողմից: Նման տարածքները

կարող են ընդգրկել ավանդական տեղական համայնքների կողմից ճանաչված տարածքներ

(օր.` սրբավայր պուրակները), կենսաբազմազանության պահպանության տեսանկյունից

կարևոր տարածքներ և տարածքներ, որոնք կարևոր են հազվագյուտ, խոցելի, միգրացիա

կատարող կամ վտանգված տեսակների համար: Ցուցակների կազմումը հիմնված է այնպիսի

գործոնների սիստեմատիկ գնահատման վրա, ինչպիսիք են տեսակային հարստությունը,

էնդեմիզմի աստիճանը, հազվադեպությունը, բաղադրիչ տեսակների խոցելիությունը,

ներկայացուցչականությունը և էկոհամակարգային գործընթացների ամբողջականությունը:



Բնական ապրելա/աճելավայրերի ՇՄԱԳ անվտանգության
միջոցառումներն ու 4.4 գործառնական քաղաքականությունը
 նպաստում և աջակցում է բնական ապրելա/աճելավայրերի պահպանմանը և

հողերի օգտագործման բարելավմանը` ֆինանսավորելով այնպիսի ծրագրեր,

որոնք նպատակ ունեն ինտեգրելու բնական ապրելա/աճելավայրերի

պահպանությունը, էկոլոգիական գործառույթների պահպանումը,

դեգրադացված բնական ապրելա/աճելավայրերի վերականգնումը ազգային և

տարածաշրջանային զարգացման նախագծերում

 չի աջակցում այն ծրագրերին, որոնք ներառում են կարևոր

ապրելա/աճելավայրերի զգալի փոխակերպում կամ դեգրադացիա

 չի աջակցում այն ծրագրերին, որոնք ներառում են բնական

ապրելա/աճելավայրերի զգալի փոխակերպում

քանի դեռ

 ծրագրի և տարածքի հնարավոր այլընտրանքներ չկան,

 մանրամասն վերլուծությունը ցույց չտա, որ ծրագրի ընդհանուր օգուտը էապես գերազանցում է

բնապահպանական ծախսերը

 ծրագիրը չընդգրկի շրջակա միջավայրի պատշաճ կառավարման/ազդեցության մեղմացման

միջոցառումներ



Սահմանումներ*

*ՀԲ-ի և ՄՖԿ-ի վերաձևակերպված սահմանումներ

 Բնական ապրելա/աճելավայրերը հողատարածքներ և ջրային տարածքներ են, որտեղ

o էկոհամակարգերում կենսաբանական համակեցությունները կազմված են հիմնականում 

տեղական ծագում ունեցող բույսերի և կենդանիների տեսակներից, և

o մարդու գործունեությունը էապես չի ձևափոխել տարածքի հիմնական էկոլոգիական

գործառույթները։

 Կարևոր ապրելա/աճելավայրերը* կենսաբազմազանության պահպանության համար բարձր

արժեք ունեցող բնական ապրելա/աճելավայրեր են, օր.`

◦ կարևար են հազվագյուտ, խոցելի, միգրացիա կատարող կամ վտանգված տեսակների համար

◦ առանձնակի նշանակություն ունեն էնդեմ կամ սահմանափակ տարածում ունեցող տեսակների

համար

◦ նպաստում են կարևոր տեսակների մեծ կուտակումներին

◦ ունեն տեսակների եզակի ներկայացուցչություն կամ կապված են կարևոր էվոլյուցիոն 

գործընթացների հետ 

◦ նպաստում են տեղական համայնքների համար սոցիալական, 

բնապահպանական և մշակութային մեծ արժեք ունեցող կենսաբազմազանությանը

կամ

◦ պահպանվում են ազգային օրենսդրությամբ և/կամ միջազգային համաձայնագրերով



Սահմանումներ (ii) 
 Զգալի փոխակերպումը/դեգրադացիան բնական ապրելա/աճելավայրերի ամբողջա-

կանության խիստ կրճատումը կամ վերացումն է, որը պայմանավորված է հողի կամ ջրի

օգտագործման երկարաժամկետ փոփոխությամբ (կամ կարճաժամկետ փոփոխություն, որի

վերականգնման համար անհրաժեշտ է երկար ժամանակ) կամ լուրջ աղտոտումը: Դա կարող է

լինել ծրագրի ուղղակի կամ անուղղակի հետևանք:

 Համապատասխան պահպանության և մեղմացման միջոցառումները բացասական

ազդեցությունից խուսափելու կամ նվազեցնելու միջոցառումներ են` պահելով

ազդեցությունները շրջակա միջավայրի փոփոխության՝ սոցիալապես ընդունելի

սահմաններում: Դրանք կարող են ներառել`

 բնական ապրելա/աճելավայրի լրիվ կամ մասնակի պահպանում ծրագրի տարածքի

շրջանակներում

 էկոհամակարգի միայն անէական տարրերի փոխակերպում կամ ձևափոխման

սահմանափակում

 դեգրադացված ապրելա/աճելավայրերի/ տեսակների վերականգնում

 էկոլոգիապես նման, համապատասխան չափերի և հարակցության («նմանատիպ

տարածքներ») պահպանվող տարածքների ստեղծում և պահպանում

◦ Մեղմացման նման միջոցառումները պետք է միշտ ապահովեն մոնիթորինգ և գնահատում,

ինչպես նաև հետագա հարմարվողական կառավարում:



Բնական ապրելա/աճելավայրի վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրերի նախնական
գնահատումը և քայլերը

 Հստակեցնել ծրագրի աշխարհագրական/բնապահպանական ազդեցության գոտին

 Պարզել, արդյոք ազդեցության գոտին ընդգրկում է այնպիսի տարածք, որը կարող է դասակարգվել որպես
բնական ապրելա/աճելավայր



 Եթե այդպես է, ապա իրականացնել գրասենյակային և դաշտային ուսումնասիրություն և 
խորհրդակցություններ հետևյալ նպատակով`

◦ շրջակա միջավայրի ներկայիս վիճակը և բնապահպանական արժեքը գնահատելու համար,

◦ պարզելու համար, արդյոք այդ տարածքը կարևոր կամ բնական ապրելա/աճելավայր է։

 Եթե ծրագիրը կարող է ազդեցություն ունենալ բնական (բայց ոչ կարևոր) տարածքի վրա, ապա․
◦ պահանջվում է իրականացնել ՇՄԱԳ, ներառյալ հատուկ քննարկում,

◦ անհրաժեշտ է համապատասխան շահագրգիռ կողմերին (ՀԿ-ներ, բնական պաշարներ օգտագործողների
խմբեր) ներգրավել խորհրդակցությունների գործընթացում։

Բնական ապրելա/աճելավայրերն ունեն հետևյալ բնութագրերը`

• բուսականությունը հիմնականում կամ ամբողջովին ներկայացված է վայրի տեսակներով

• անասնապահական տնտեսություններ չկան

• ջրերին հարակից տարածքները գրեթե ձեռք տված չեն

• մշտական ապրելավայրեր, կարևոր նշանակության շենքեր, ենթակառուցվածքային տեղամասեր չկան կամ

քիչ են (բացառությամբ կարճ գրունտային և փայտածածկ ճանապարհների)

• էական տնտեսական գործունեություն չի իրականացվում, բացառությամբ չափավոր ծավակով որսորդության

և վայրի բույսերի հավաքի 

• էական աղտոտման աղբյուրներ չկան (էկոհամակարգի գործառույթներին խանգարող)

• վերոնշյալ բնութագրերը վերաբերում են բնապահպանական կարևոր նշանակություն ունեցող տարածքներին

(աշխարհագրական ծոծկույթը տարբերվում է ըստ էկոհամակարգի) 



Անհրաժեշտ է հիշել հետևյալ կարևոր կետերը․

4.04 գործառնական քաղաքականության (բնական ապրելա/աճելավայրեր) կիրառումը չի սահմանվում

միայն պահպանվող տարածքներով:  Այն վերաբերում է բոլոր տեսակի բնական ապրելա/աճելավայրերին

(ներառյալ ցամաքային, ջրային, ծովային և օդային տարածքները):

ՇՄԱԳ-ը պետք է  տեղեկացնի, արդյոք առաջարկվող ներդրումային ծրագիրը կարող է ազդեցություն ունենալ

կարևոր և/կամ բնական ապրելա/աճելավայրի վրա: Վերջինս պարզելու համար հաճախ անհրաժեշտ է լինում

ձեռնարկել դաշտային ուսումնասիրություններ մի քանի սեզոնի ընթացքում (միայն գրականությամբ և 

փորձագետների հետ խորհրդակցելով սահմանափակվելը անընդունելի է):

Եթե ՇՄԱԳ-ը նշում է  ծրագրի հավանական ազդեցություն բնական (բայց ոչ կարևոր) ապրելա/աճելավայրի

վրա, ապա կարող է ֆինանսավորվել, բայց պետք է ներառի ՀԲ-ի կողմից ընդունելի մեղմացման 

միջոցառումներ: Նման միջոցառումներ են նմանատիպ բնական ապրելա/աճելավայրի պահպանությունը 

(նմանատիպ պահպանվող տարածքի փոխհատուցում/ստեղծում):

Երբ կիրառվում է  4.04 գործառնական քաղաքականությունը, ապա ծրագրի

պատրաստման/գնահատման/նախագծման հարցում հաճախ անհրաժեշտ է ներգրավել տարբեր 

փորձագետների:

Բնական անտառների վրա ազդող ծրագրերի պարագայում պետք է գործ ունենալ ինչպես բնական

ապրելա/աճելավայրերի վերաբերյալ քաղաքականության, այնպես էլ անտառային քաղաքականության հետ:



Ծրագրերի այն տեսակները, որոնց դեպքում հավանաբար պետք է գործ ունենալ
բնական ապրելա/աճելավայրերի գործառնական քաղաքականության հետ
Ենթակառուցվածք :  

• ճանապարհաշինություն (ճանապարհներ, երկաթգծեր, նավահանգիստներ և այլն)

• էներգիա (ՀԷԿ, հողմակայան, ջերմային, փոխանցման գծերի, հասանելիությունն ապահովող

ճանապարհներ)

• ջուր (ջրամբարներ, ջրբաժաններ, ջրանցքներ) 

• քաղաքային կամ գյուղական զարգացումներ (խոշոր հողատարածքի փոխակերպում, 

ջրաճահճային տարածքների չորացում)

Գյուղատնտեսություն/անասնաբուծություն. բնական բուսածածկի հեռացում, 

ցանկապատում, թունաքիմիկատներ, ոռոգում

Անտառաբուծություն/փայտ. բնական անտառների ինտենսիվ հատումներ, դրանց 

փոխակերպում անտառտնկարկների

Արդյունաբերություն. ցամաքային և ջրային միջավայրի աղտոտում, բնական բուսածածկի 

հեռացում, հասանելիությունն ապահովող ճանապարհներ

Զբոսաշրջություն. բնական բուսածածկի հեռացում, ջրաճահճային տարածքների չորացում, 

հանգստի ռեժիմի լուրջ խանգարում

Հեռահաղորդակցություն. փոխանցման գծեր և աշտարակներ (հաճախ լեռների գագաթին)

Սեփականաշնորհում. պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի վաճառք, ջրի

օգտագործման իրավունքներ



FLEG ենթածրագրերի տեսակներն ու կատեգորիաները և դրանց հնարավոր
ազդեցությունը

Ենթածրագրի

տեսակը

Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական հնարավոր

ազդեցություն / մեղմացման միջոցառումներ

Կատեգո

րիա

Անտառային ծրագրեր

Անտառտնկարկ

և  

անտառպատում

- Կենսաբազմազանության կորուստ, փոխակերպված

հողածածկույթը կարող է ազդել վայրի տեսակների միգրացիայի և 

իրենց սննդի ապահովման տարածքների վրա, տարածքների 

մասնատում

- Ստորերկրյա ջրերի մատակարարման վտանգ կապված որոշ

մշակաբույսերի ընտրության հետ

A/B

Անտառվերական

գնում

Ծառատեսակների և էնդեմների, ինչպես նաև անտառվերա-

կանգնման ապացուցված գործելակերպերի ընտրություն

B

Տնկարան/տնկին

եր

B/C

Պայքար

անտառային

հրդեհների դեմ

Խուսափել անժամանակ ազդեցությունից մշակաբույսերի, տնային

տնտեսությունների և բնական ապրելա/աճելավայրերի վրա

B

Բնափայտի

օգտագործում

Ռեսուրսների օգտագործման պարագայում պատշաճ համայնքային

խորհրդակցություն և պայմանագրային իրավունքներ

B/C



FLEG ենթածրագրերի տեսակներն ու կատեգորիաները և հնարավոր
ազդեցությունը (շար.)
Էներգիային առնչվող ծրագրեր` ուղղված վառելափայտի մթերման և

օգտագործման կրճատմանը

Կատեգ

որիա

Բիոզանգվածա-

յին, բիոգազային,

բիովառելիքային

էներգետիկայի

զարգացում

Բուսական ծածկույթի դեգրադացիա, ճնշման գործադրում ավելի

մեծ տարածքներ վառելիքի աղբյուրների վերածելու ուղղությամբ

A/B

Միկրոհիդրակայա

ններ

Հիդրոլոգիական հոսքեր, ջրի որակ, էկոհամակարգային

ծառայությունների պահպանում

Տեղափոխում, փոխհատուցում և / կամ վերաբնակեցում

B

Քամու

տուրբիններ

Համապատասխան տեղակայում, աղմուկ, թռչունների և չղջիկների

մահացություն

A/B

Արևային էներգիա Երաշխավորել ներսի օդի աղտոտման կրճատում B

Փայտածխի

արտադրություն

Արդյունավետ էներգետիկ գործընթացների ապահովում

Նպաստել կայուն արտադրությանը՝ օրինական աղբյուրներից 

ստացված  փայտանյութից

Հնարավորության դեպքում էներգիայի ապահովման հարցում 

անցնել դեպի ավելի արդյունավետ վառելանյութի

B

Բրիկետների

արտադրություն

Բարելավված

վառարաններ

Նպաստել ներսի օդի աղտոտման կրճատմանը B/C



FLEG ենթածրագրերի տեսակներն ու կատեգորիաները և հնարավոր
ազդեցությունը (շար.)

Ենթակառուցվածք / սոցիալական ծառայություններ

Կատեգ

որիա

Անտառային

ճանապարհներ

Տների կամ տնտեսությունների տեղահանում կամ պարտադրված

տարաբնակեցում

Բնական տարածքներին, կարևոր ապրելա/աճելավայրերի, 

կենսաբազմազանության կորուստ

Հողի էրոզիայի շատացում, որը հանգեցնում է արտահոսքի

տարածքում տիղմակալմանը և հեղեղատի ստեղծմանը

A/B

Կամուրջներ և ջրի

խողովակներ

Էլեկտրաֆիկացում

գյուղական շրջաններում

Ջրամատակարարում Ջրի աղբյուրի, ստորերկրյա և մակերեսային ջրերի աղտոտում

մշակաբույսերի բարելավված արտադրություն

Մշակաբույսերի

գյուղատնտեսական

արտադրություն

կենցաղային կարիքների

և վաճառքի համար

Ջրի աղտոտում և որակի վատթարացում, արդյունահանման և ջրի

իրավունքներ, հողի կորուստ և վերաբնակեցում, բնական

ապրելա/աճելավայրեր, տեսակների կորուստ, հողի դեգրադացիա

B

Ագրոանտառաբուծու-

թյուն

Առավելագույնի հասցնել սննդի արտադրությունը

բնապահպանական պրակտիկայի կիրառմամբ

Տեսակների ընտրություն կենսաբազմազանությունը բարելավելու

համար

Հողածածկի պահպանում էրոզիան և սննդարար նյութերի կորուստը

կանխելու համար

B

Ձկնաբուծություն Խուսափել բնական ջրային ապրելա/աճելավայրերի և ջրաճահճային

տարածքների փոխակերպումից

Սննդային նյույթերի օգտագործում ըստ անհրաժեշտության և 

սեզոնի՝ էֆտրոֆացումից խուսափելու համար

A/B



FLEG ենթածրագրերի տեսակներն ու կատեգորիաները և հնարավոր
ազդեցությունը (շար.)
Անասնաբուծություն

Փոքր անասնաբուծական 

տնտեսություններ

Չմշակված կեղտաջրերի օգտագործումը ոռոգման նպատակով 

կարող է վատթարացնել հողի որակը

Հնարավոր առողջական խնդիրներ կապված թռչնագրիպի և այլ

հիվանդությունների հետ

Գոմերի/անասնանոցների համար համապատասխան

տարածքներ ջրամատակարարման տեսակետից, նախկինում 

որպես տնտեսություն օգտագործվող տարածքների հետ կապված 

խնդիրներ

B

Խոշոր եղջրավոր 

կենդանիներ, այծեր, հավեր

Ագրովերամշակում

Մրգերի և 

բանջարեղենների և այլ

արտադրանքի

վերամշակում, յուղատու

բույսերի սերմերի մամլում

Տնային տնտեսության ընդհանուր ստանդարտներ և շրջակա

միջավայրի կառավարման ստանդարտների ծրագիր,

աշխատակիցների անվտանգություն, կարգավորված

արտանետումներ և դրանց վերահսկում, օդի, մակերևույթի և

ստորգետնյա ջրերի հնարավոր աղտոտում, վերամշակում և պինդ

թափոնների վերացում

B

B/C

A/B

Մեղվաբուծություն, մեղրի

արտադրություն

Հացահատիկների և

սերմերի պահեստներ, սառը 

պահեստավորում

Այգեգործություն Թունաքիմիկատների/միջատասպան միջոցների կիրառումից

առաջացած աղտոտում, առողջապահություն և

անվտանգություն, գենետիկորեն ձևափոխված սորտերի

չվերահսկվող մշակում, մնացորդային մշակաբույսերի վերացում,

աղբի առաջացում և վերացում, ներառյալ պլաստմասսա և ոչ

B

B

A/B

Պտուղներ, 

հատապտուղներ,

բանջարեղեններ,

ընկույզներ



ՇՄԿՊ այն ծրագրերի համար, որոնք ներառում են դեգրադացված գյուղատնտեսական հողերի 
անտառապատում

Մեղմացման միջոցառումներ Ժաման

ակաշր

ջան

(տարի)

Պատոսխանատվություն

Կիրառել հողի պահպանման պրակտիկան, օրինակ` տնկման համար նախատեսված

վարելահողի եզրագծում, հողի նվազագույն մշակմամբ տեխնոլոգիա

1-5 անտառտնտեսություններ

Կիրառել հիդրոտեխնիկական շինություններ էրոզիան և սողանքները նվազեցնելու

համար

1-5 անտառտնտեսություններ

Սահմանափակել օտարածին ծառատեսակների և առավելագույնի հասցնել տեղական

տեսակների օգտագործումը, տնկման համար օգտագործել տարբեր տեսակներ`

կենսաբազմազանությանը նպաստելու նպատակով

1-5 անտառտնտեսություններ

Ապօրինի արածեցումը կանխելու նպատակով  անտառային տնկարկների շուրջ ստեղծել

«կանաչ» գոտիներ` տնկելով Rosa canina, Prunus spinoza տեսակներ

1-5 անտառտնտեսություններ

Պլանավորել նոսրացման և անտառհատման գործողությունները ուշ աշնան կամ ձմռան 

ընթացքում, երբ դրանց  ազդեցությունը ֆաունայի վրա նվազագույն է 

5-15 

տարի

անտառտնտեսություններ

Էկոլոգիական միջանցքների միջոցով  կապեր ստեղծել անտառապատվող տարածքների 

միջև, ինչպես նաև դրանց և այլ բնական ապրելա/աճելավայրերի և պահպանվող 

տարածքների միջև

1-15 Անտառտնտեսություններ, 

Բնապահպանության

նախարարություն

Պարբերաբար տեղեկացնել տեղական իշխանություններին ծրագրի իրականացման

մասին, հրատարակել և տարածել  հանրային իրազեկման նյութեր` 

համայնքի/հասարակության կողմից աջակցություն ստանալու նպատակով

1-5 Բնապահպանության

նախարարություն



Անտառպատման ծրագրի մոնիթորինգին վերաբերող 
աղյուսակ

Ցուցիչ Մեթոդաբանությու

ն / տվյալների 

աղբյուրներ

Հաճախականության / 

գնահատման 

ժամկետները

Պատասխան

ատվություն

Ֆլորայի տեսակային 

բազմազանությունը ծրագրի 

տարածքներում 

համեմատած ստուգիչ

տարածքների հետ

Մոնիթորինգի 

ենթարկվող 

տարածքների

դաշտային

ուսումնասիրություն

ներ

Համաձայն ածխածնի 

մոնիթորինգի 

ժամանակացույցի 

(գարնանը և աշնանը)

անտառտնտե

սություններ

Ծրագրի տարածքում 

բնակվող թռչունների 

տեսակներ 

Մոնիթորինգի 

ենթարկվող 

տարածքների

դաշտային

ուսումնասիրություն

ներ

Համաձայն ածխածնի 

մոնիթորինգի 

ժամանակացույցի 

(գարնանը) 

անտառտնտե

սություններ

Օտարածին/տեղական

ծագում ունեցող

բուսատեսակների  

հարաբերակցությունը

Մոնիթորինգի 

ենթարկվող 

տարածքների

դաշտային

ուսումնասիրություն

ներ

Համաձայն ածխածնի 

մոնիթորինգի 

ժամանակացույցի 

(գարնանը և աշնանը)

անտառտնտե

սություններ



Ծրագրերի մասին տեղեկությունների տրամադրում
և հանրային խորհրդակցություններ



Ինչու՞ է պետք կազմակերպվեն շահագրգիռ
կողմերի խորհրդակցություններ

• Ծրագրի կառուցվածքը բարելավելու համար

• Ակնկալվող փոփոխությունների վերաբերյալ մարդկանց տեղյակ պահելու

համար, որոնք կարող են վերջիններիս վրա ազդեցություն ունենալ

• Ծրագրի գործողությունների մշակման և իրականացման ընթացքում 

մարդկանց կարծիքները հաշվի առնելու համար

• Ծրագրի բացասական ազդեցությունը և ծրագրի օգուտներն ավելացնելու

մեխանիզմները հայտնաբերելու համար

• Ծրագրից բխող և ծրագրին սպառնացող ռիսկերը հայտնաբերելու համար

• Ծրագրի աջակցությունը և դրա հուսալիությունը ավելացնելու համար

• ՀԲ-ի և երկրի կառավարության խորհրդատվական պահանջներին

համապատասխանելու համար



 Մասնակիցներ` ծրագրի շահառուներ, ծրագրի կողմից
ազդեցություն կրած մարդիկ, այլ շահագրգիռ կողմեր (օրինակ` 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և ՀԿ-ներ)

 Նպատակ․

◦ երկկողմանի գործընթաց. տեղեկացնել և 
հնարավորություն տալ մարդկանց իրենց ներդրումն
ունենալ այն ծրագրերի նախագծմանը,  որոնք ազդում են 
իրենց կյանքի, բարեկեցության և շրջակա միջավայրի վրա

◦ նպաստել շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսությանը (այդ
թվում կառավարության, համայնքների, ՀԿ-ների և
իրականացնող գործակալությունների միջև)



Ծրագրի մասին տեղեկությունների տրամադրման
և անվտանգության քաղաքականություն

 Տեղեկությունների տրամադրում` իմաստավորված 
հանրային խորհրդակցություններին աջակցելու
նպատակով

 Տեղեկությունների տրամադրում ՀԲ-ի բաժնետերերի և 
ընտրողների համար` գործողությունների
թափանցիկությունը երաշխավորելու նպատակով

Երկու փոխկապակցված նպատակներ



Տեղեկությունների տրամադրման և
խորհրդատվության պահանջները` սահմանված
հետևյալ անվտանգության քաղաքականություններում

4.01 (Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատում)

4.04 (Բնական ապրելա/աճելավայրեր)

4.36 (Անտառներ)

4.10 (Բնիկ ժողովուրդներ)

4.11 (Ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսներ)

4.12 (Պարտադրված վերաբնակեցում)



Փաստաթղթեր,որոնք պետք է տրամադրվեն 
հանրությանը

Ազդեցության մեղմացմանն ուղղված բոլոր ծրագրերը, 
որոնք հիշատակվում են անվտանգության
քաղաքականություններում.

– ՇՄԱԳ/ ՇՄԿՊ

– Վերաբնակեցման գործողությունների ծրագիր, 
քաղաքականության շրջանակ կամ գործընթացի
շրջանակ

– Բնիկ ժողովուրդներին վերաբերվող պլան

– Վնասատուների կառավարման պլան*
* Նշված BP 4.01 հավելված C-ում – PMP որպես ՇՄԿՊ-

ի մաս



ՇՄԱԳ-ի մասին տեղեկությունների տրամադրման և 
խորհրդակցության պահանջները

 ՇՄԱԳ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն հանրությանը և երկրում 

անցկացվեն խորհրդակցություններ՝ նախքան ծրագրի գնահատումը։

 Տեղեկության տրամադրումը պետք է իրականացվի իրականացնող

կազմակերպությունների/ENPI FLEG կայքում, տեղեկությունները պետք է 

տրամադրվեն ծրագրի իրականացման տեղական 

համայնքներին/խորհուրդներին հանրային խորհրդակցություններից մոտ 2 

շաբաթ առաջ։

 ՇՄԱԳ փաստաթղթերը պետք է թարգմանվեն ազգային լեզվով` 

բնակչության համար հասկանալի լինելու նպատակով։

 Իրականացնող կազմակերպությունը հաշվի է առնում բոլոր 

առաջարկությունները և ընդգրկում ՇՄԱԳ փաստաթղթի վերջնական 

տարբերակում։

 Հանրային քննարկումների արձանագրությունները պետք է կցվեն ՇՄԱԳ

փաստաթղթին։



ՇՄԳԿՇ-ի իրականացման մեխանիզմներն ու 
պարտականությունները
 Ենթածրագրերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը IUCN-ի և

WWF-ի պարտականությունն է:

 Յուրաքանչյուր իրականացնող կազմակերպություն կնշանակի շրջակա միջավայրի և 

սոցիալական անվտանգության գծով մասնագետ հետևյալ կետերն իրականացնելու 

նպատակով.

- Ծրագրի նկարագրի հիման վրա նախնական գնահատման փուլի իրականցում` ՇՄԱԳ 

անհրաժեշտություն ունեցող ծրագրերը բացահայտելու համար

- ՇՄԱԳ-ի գործընթացի որակի և կատարման երաշխավորում ՀԲ-ի գործառնական 

քաղաքականության և ազգային պահանջներին համաձայն

- Ենթածրագրի շահառուների կողմից իրականացվող ՇՄԱԳ-ի ընթացքի վերահսկում

- ՇՄԱԳ-ի բոլոր համապատասխան փուլերում հանրության մասնակցության 

կազմակերպում և ապահովում

- ՇՄԱԳ փաստաթղթերի վերանայում և որակի երաշխավորում

- ՇՄԱԳԿՇ և ՇՄԿՊ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում ՀԲ-

ին



Համաշխարհային բանկի պարտավորությունները

 Աջակցություն IUCN-ին և WWF-ին ՇՄԱԳԿՇ նախագծման,

ենթածրագրերի նախնական գնահատման և ՇՄԱԳ-ի գործում՝

անհրաժեշտության դեպքում։

 Համաձայնում IUCN-ի և WWF-ի կողմից կատարած ենթածրագրերի

բնապահպանական դասակարգմանը։

 ՇՄԱԳԿՇ-ի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների

քննարկում։

 Անհրաժեշտության դեպքում ՇՄԿՊ-ի իրականացման վերահսկում

այն ենթածրագրերի համար, որոնք կարող են

բնապահպանական/սոցիալական ազդեցություն ունենալ։

 ՇՄԱԳ-ի ուսուցման անցկացում IUCN-ի, WWF-ի և Ծրագրի

ազգային խորհրդատվական կոմիտեի (NPAC) ներկայացուցիչների

համար։


