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Ընթերցողների ավելի լայն շրջանակի մատչելի դարձնելու նպատակով սույն փաստաթուղթը 
թարգմանվել է անգլերենից: Թեպետ Ասիական Զարգացման Բանկը (ԱԶԲ) ջանքեր է գործադրել 
թարգմանության ճշտությունը հավաստելու համար` անգլերենն ԱԶԲ-ի աշխատանքային լեզուն է և 
սույն փաստաթղթի բնօրինակ (այսինքն` պաշտոնական և հեղինակավոր) է համարվում 
բացառապես անգլերեն տեքստը: Յուրաքանչյուր մեջբերում պետք է հղում կատարի սույն 
փաստաթղթի անգլերեն բնագրին:  



  

  

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ    
 

ԱԶԲ – Ասիական զարգացման բանկ 
ՊԱՄՀ – Պետության անվտանգության մեխանիզմների համակարգեր 
ԶԱՊ – Զարգացող անդամ պետություն  
ՎԶԵԲ – Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ  
ԲԱԳ – բնապհպանական ազդեցության գնահատում  
ԲԿՊ – բնապահպանական կառավարման պլան 
ԲՍԿՀ – բնապահպանական և սոցիալական կառավարման 

համակարգ  
ՖՄ – ֆինանսական միջնորդ  
ՆԲՀ – նախնական բնապահպանական հետազոտություն 
ՄՖԿ – Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա 
ԲԺԾ – Բնիկ ժողովուրդների ծրագիր 
ԲԺՊՀ – Բնիկ ժողովուրդների պլանավորման համակարգ  
ԲՖԿ – բազմատրանշային ֆինանսական կառույց  
ԲՖՀ – բազմակողմ ֆինանսական հաստատություն  
ՀԿ – հասարակական կազմակերպություն  
ՍԿՄ – սովորական կապիտալ միջոցներ 
ԳԳՎ – Գործառնությունների գնահատման վարչություն  
ԳՀՈՒ – գնահատման հատուկ ուսումնասիրություն  
ՍԱԳ – սոցիալական ազդեցության գնահատում 
ԱՄԿՓ – անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 

փաստաթուղթ  
ԱՄՔՎՓ – անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 

վերանայված փաստաթուղթ  
ՄԱԿԲԺԻՀ  – Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի 

հռչակագիր  
 
 
 
ՓոխնախագահՓոխնախագահՓոխնախագահՓոխնախագահ    Յու. Շաֆեր-Պրեուս, Գիտելիքների կառավարում և կայուն 

զարգացում 
Գլխավոր տնօրենԳլխավոր տնօրենԳլխավոր տնօրենԳլխավոր տնօրեն    Ք. Յաո, Տարածաշրջանային և կայուն զարգացման վարչություն  

(ՏԿԶՎ) 
ՏնօրենՏնօրենՏնօրենՏնօրեն    Ն. Ջ. Ահմադ, Շրջակա միջավայրի և անվտանգության 

մեխանիզմների բաժին, ՏԿԶՎ   
     
Խմբի ղեկավարԽմբի ղեկավարԽմբի ղեկավարԽմբի ղեկավար    Ք. Մա, Բնապահպանության գլխավոր մասնագետ, ՏԿԶՎ  
    Խ. Պեռեյրա, Անվտանգության մեխանիզմների գլխավոր 

մասնագետ, Հարավային Ասիայի վարչություն 
    Ի. Սիմբոլոն, Սոցիալական զարգացման գլխավոր մասնագետ 

(Անվտանգության մեխանիզմներ), ՏԿԶՎ     
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ԿենսաբազմազանությունԿենսաբազմազանությունԿենսաբազմազանությունԿենսաբազմազանություն:::: Բոլոր աղբյուրների, այդ թվում` ցամաքային, ծովային և այլ 
ջրային էկոհամակարգերի և էկոլոգիական համալիրների մաս կազմող կենդանի 
օրգանիզմների զանազանությունը: Ընդգրկում է բազմազանությունը տեսակի կազմում և 
տեսակների միջև, ինչպես նաև էկոհամակարգերի բազմազանությունը:  
 
ԱզդեցությանԱզդեցությանԱզդեցությանԱզդեցության    ենթարկվածենթարկվածենթարկվածենթարկված    բնիկբնիկբնիկբնիկ    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների    համաձայնությունհամաձայնությունհամաձայնությունհամաձայնություն: : : : 
Քաղաքականության կիրառման նպատակներից ելնելով` ակնարկում է ծրագրային 
գործողություններին ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների 
հավաքական լայն աջակցության արտահայտմանը, որը կատարվում է անհատների և/կամ 
նրանց ճանաչված ներկայացուցիչների միջոցով: Նմանօրինակ լայն համայնքային 
աջակցությունը կարող է գոյություն ունենալ նույնիսկ այն դեպքում, երբ որոշ անհատներ 
կամ խմբեր առարկում են ծրագրային գործուղություններին:   
 
ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ:::: Երկրի իրավական և 
ինստիտուցիոնալ համակարգ, որը բաղկացած է ազգային, ենթաազգային և ոլորտային 
իրականացնող կազմակերպություններից և համապատասխան օրենքներից, կարգերից, 
կանոնակարգերից և ընթացակարգերից, որոնք առնչվում են բնապահպանական և 
սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության բնագավառներին: 
 
ԿարևորագույնԿարևորագույնԿարևորագույնԿարևորագույն    բնականբնականբնականբնական    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայր ( ( ( (հաբիթաթհաբիթաթհաբիթաթհաբիթաթ):):):): Բնական և փոփոխված հաբիթաթի 
ենթախումբ, որը պահանջում է մասնավոր ուշադրություն: Կարևորագույն հաբիթաթն 
ընդգրկում է կենսաբազմազանության բարձր արժեք ունեցող տարածքներ, այդ թվում` 
կրիտիկապես վտանգված կամ վտանգված տեսակների գոյատևման համար անհրաժեշտ 
հաբիթաթ, էնդեմիկ կամ սահմանափակ արեալով տեսակների համար հատուկ 
նշանակություն ունեցող տարածքներ, չվող տեսակների գոյատևման համար կարևորություն 
ունեցող տեղանքներ, համայնքային տեսակների առանձին ներկայացուցիչների գլոբալ 
նշանակության կենտրանացումներին կամ քանակներին օժանդակող տարածքներ, 
տեսակների բացառիկ համադրությամբ կամ էվոլյուցիոն կարևորագույն գործընթացներին 
առնչվող կամ կարևորագույն էկոհամակարգային ծառայություններ տրամադրող 
տարածքներ, տեղական համայնքների համար սոցիալական, տնտեսական կամ 
մշակութային զգալի կարևորություն ունեցող կենսաբազմազանությամբ տարածքներ:  
 
ՏեղահանվածՏեղահանվածՏեղահանվածՏեղահանված    անձիքանձիքանձիքանձիք:::: Պարտադրված վերաբնակեցման համատեքստում` տեղահանված 
անձիք են համարվում (i) հողի պարտադրված օտարման կամ (ii) հողօգտագործման կամ 
օրենքով սահմանված պարկերի և պահպանվող տարածքների մատչելիության 
պարտադրված սահմանափակումների արդյունքում ֆիզիկապես տեղահանված 
(տեղափոխում, տնամերձ հողի կորուստ կամ բնակտարածքի կորուստ) և/կամ տնտեսապես 
տեղահանված (հողի, ակտիվների, ակտիվների մատչելիության, եկամուտի աղբյուրների 
կամ ապրուստի միջոցների կորուստ) անձիք:  
 
ՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսականՏնտեսական    տեղահանումտեղահանումտեղահանումտեղահանում:::: (i) Հողի պարտադրված օտարման կամ (ii) հողօգտագործման 
կամ օրենքով սահմանված պարկերի և պահպանվող տարածքների մատչելիության 



  

  

պարտադրված սահմանափակումների արդյունքում հողի, ակտիվների, ակտիվների 
մատչելիության, եկամուտի աղբյուրների կամ ապրուստի միջոցների կորուստ:  
 
ԱրտաքինԱրտաքինԱրտաքինԱրտաքին    փորձագետներփորձագետներփորձագետներփորձագետներ:::: Ծրագրի ամնեօրյա իրականացմանը կամ վերահսկմանը 
չներգրավված փորձագետներ:  
 
ՉափազանցՉափազանցՉափազանցՉափազանց    բարդբարդբարդբարդ    ևևևև    զգայունզգայունզգայունզգայուն    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր:::: Ծրագրեր, որոնք ԱԶԲ-ը համարում է չափազանց 
ռիսկային կամ հակասական, կամ ծրագրեր, որոնք ներգրավում են լուրջ, բազմակողմ և 
սովորաբար փոխկապակցված սոցիալական և/կամ բնապահպանական հնարավոր 
ազդեցություններ: 
 
ԻմաստալիցԻմաստալիցԻմաստալիցԻմաստալից    խորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցություն:::: Գործընթաց, որը (i) սկսվում է ծրագրի 
նախապատրաստության վաղ փուլում և իրականացվում է շարունակական հիմունքներով 
ծրագրի ամբողջ ընթացքում, (ii) ապահովում է ժամանակին համապատասխան և համարժեք 
տեղեկատվության տրամադրում, որը հասկանալի և դյուրամատչելի է ազդեցության 
ենթակա անձանց, (iii) իրականացվում է սպառնալիքից կամ ճնշումից զերծ մթնոլորտում,  
(iv) հաշվի է առնում գենդերային հավասարությունը և արձագանքումը, հարմարեցված է 
աղքատ և խոցելի խմբերի կարիքներին, (v) հնարավորություն է տալիս որոշումների 
կայացման ընթացքում հաշվի առնել ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ 
կողմերի բոլոր կարևոր տեսակետերը (օրինակ` ծրագրի նախագիծը, ազդեցությունների 
մեղմացման միջոցառումները), մասնակցել զարգացման օգուտներին և 
հնարավորություններին և կիսել իրականացման խնդիրները:    
 
ԲնականԲնականԲնականԲնական    հաբիթաթհաբիթաթհաբիթաթհաբիթաթ:::: Հողային և ջրային տարածքներ, որտեղ կենսաբանական 
համակեցությունները հիմնականում ձևավորվում են բնիկ բույսերի և կենդանիների 
տեսակներով և որտեղ մարդկային գործունեությունը փոփոխության չի ենթարկել տարածքի 
սկզբնական էկոլոգիական գործառույթները:  
 
ՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկական    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ:::: Շարժական և անշարժ օբյեկտներ, տեղանքներ, 
կառույցներ, կառույցների խմբեր և բնական առանձնահատկություններ ու լանդշաֆտներ, 
որոնք ունեն հնագիտական, հնէաբանական, պատմական, ճարտարապետական, 
կրոնական, գեղագիտական կամ մշակութային այլ նշանակություն: Ֆիզիկական 
մշակութային ռեսուրսները կարող են գտնվել քաղաքային կամ գյուղական վայրերում և 
կարող են լինել հողի մակերեսին կամ ստորգետնյա կամ ջրի տակ: Դրանց մշակութային 
արժեքը կարող է լինել տեղական, մարզային, ազգային կամ միջազգային նշանակության:  
 
ՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկական    տեղահանումտեղահանումտեղահանումտեղահանում:::: (i) Հողի պարտադրված օտարման կամ (ii) հողօգտագործման 
կամ օրենքով սահմանված պարկերի և պահպանվող տարածքների մատչելիության 
պարտադրված սահմանափակումների արդյունքում տեղափոխում, տնամերձ հողի կորուստ 
կամ բնակտարածքի կորուստ:  
 
ԶգալիԶգալիԶգալիԶգալի    փոփոխությունփոփոխությունփոփոխությունփոփոխություն    կամկամկամկամ    քայքայումքայքայումքայքայումքայքայում:::: (i) Հողօգտագործման կամ ջրօգտագործման էական, 
երկարատև փոփոխության հետևանքով հաբիթաթի ամբողջականության վերացում կամ 
ծայրաստիճան խաթարում կամ (ii) հաբիթաթի փոփոխություն, որն էապես նվազեցնում է 
բնիկ տեսակների կենսունակ պոպուլյացիաներ պահպանելու հաբիթաթի կարուղությունը:
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I. ՀԵՆՔՀԵՆՔՀԵՆՔՀԵՆՔ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) գործառնական քաղաքականություններն 
ընդգրկում են անվտանգության մեխանիզմներին վերաբերող երեք քաղաքականություններ. 
Պարտադրված վերաբնակեցման քաղաքականությունը (1995), Բնիկ ժողովուրդների 
վերաբերյալ քաղաքականությունը (1998) և Շրջակա միջավայրի քաղաքականությունը (2002): 
Անվտանգության մեխանիզմների բոլոր երեք քաղաքականությունները ենթակա են 
վերանայման: ԱԶԲ պետք է հասցեագրի իր զարգացող անդամ պետություններում (ԶԱՊ-եր) 
նոր ձևավորվող բնապահպանական և սոցիալական մարտահրավերները, արձագանքի 
անվտանգության գործող մեխանիզմների հարցում սեփական փորձից քաղած դասերին և 
ադապտացվի փոխատվության իր նոր պայմաններին և ֆինանսավորման գործիքներին: 
Բացի այդ, ԱԶԲ քաղաքականությունները պետք է արտացոլեն այլ բազմակողմ ֆինանսական 
հաստատությունների (ԲՖՀ-եր) և մասնավոր հատվածի հաստատությունների (օրինակ` 
հասարակածային սկզբունքների ֆինանսական հաստատությունների 1 ) լավագույն 
պրակտիկայի փոփոխությունները: 2004թ. դեկտեմբերին ԱԶԲ ղեկավարությունը հաստատեց 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության վերանայման (ԱՄՔՎ) հայեցակարգ` 
ԱԶԲ անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունների արդյունավետությունը 
բարելավելու և հաճախորդների փոփոխվող պահանջներին ու գործարար նոր 
հնարավորություններին այդ քաղաքականությունների համապատասխանությունը 
երաշխավորելու համար:       
 
2. ԱՄՔՎ-ի նպատակն էր. (i) առավել պատշաճորեն սահմանել անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականությունները` դրանց հստակությունը, ներդաշնակությունն ու 
հետևողականությունը բարելավելու համար, (ii) հավասարակշռել նախնական փուլի վրա 
կենտրոնացող ընթացակարգային մոտեցումը մեկ այլ մոտեցումով, որը կենտրոնանում է 
իրականացման փուլի արդյունքների վրա, (iii) հարմարեցնել քաղաքականության կիրառումը 
վարկավորման ապրանքների և ֆինանսավորման նորարական մեթոդների ընդլայնվող 
շրջանակին, (iv) ջանքեր գործադրել ԲՖՀ-երի անվտանգության պրակտիկայի հետ ավելի մեծ 
ներդաշնակեցման ուղղությամբ և հարմարեցնել անվտանգության մեխանիզմների 
մոտեցումները զանազան կարողություններ ունեցող տարբեր հաճախորդներին, (v) 
բարելավել ներքին ընթացակարգերն ու ռեսուրսների բաշխումը:  
 
3. ԱՄՔՎ-ը հանգեցրեց կոնսոլիդացված քաղաքականության, որն ունի հետևյալ 
կառուցվածքը`   
 

(i) Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթուղթ (ԱՄՔՓ), 
որը նկարագրում է ԱԶԲ անվտանգության մեխանիզմների ընդհանուր 
նպատակները, սահմանում քաղաքականության սկզբունքները և նախանշում 
ԱԶԲ անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության իրականացման 
գործընթացը: ԱՄՔՓ-ը մշակված է վարկավորման ընթացիկ և ապագա 
մեթոդներին կիրառելու համար և հարմարեցված է պետական ու մասնավոր 
հատվածները ներկայացնող ԶԱՊ հաճախորդների զանազան 
կարողություններին և կարիքներին:  

                                                
1  Դրանք ֆինանսական հաստատություններ են, որոնք ընդունել են հասարակածային սկզբունքներ` ծրագրերի 

ֆինանսավորման ընթացքում բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը հասցեագրելու համար մշակված 
ֆինանսական ոլորտի համակարգ: 
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(ii) Անվտանգության մեխանիզմների առանձնահատուկ պահանջներ, որոնք, 
սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունները և ռիսկերը 
հասցեագրելու ընթացքում, պետք է բավարարեն փոխառուները/ 
հաճախորդները: Պատշաճ գնահատման, ուսումնասիրության և 
վերահսկողության միջոցով ԱԶԲ աշխատակազմը կերաշխավորի 
փոխառուների/հաճախորդների կողմից այս պահանջների բավարարումը 
ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում: Ժամանակի 
ընթացքում ԱԶԲ-ը կարող է ընդունել անվտանգության մեխանիզմների 
լրացուցիչ պահանջներ կամ վերանայել գործող պահանջները` 
արդյունավետությունը բարելավելու, փոփոխվող կարիքներին արձագանքելու 
և զարգացող լավագույն պրակտիկան արտացոլելու համար:  

(iii) Կոնսոլիդացված Գործառնությունների ձեռնարկի բաժին, որը սահմանում է 
պատշաճության գնահատման և ծրագրի ընթացքում վերահսկողության ԱԶԲ-ի 
ներքին ուսումնասիրության ընթացակարգերը: 

 
4. ԱԶԲ-ի տնօրենների խորհրդի հաստատումից հետո ԱՄՔՓ-ը և 
փոխառուներին/հաճախորդներին ներկայացվող անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջները կփոխարինեն անվտանգության մեխանիզմների գործող երեք 
քաղաքականությունները, իսկ ԳՁ նոր բաժինը կփոխարինի գործող ԳՁ-ի F1, F2 և F3 
բաժինները: ԱԶԲ-ը կվերանայի Վերաբնակեցման մասին ձեռնարկը2և Բնապահպանական 
գնահատման ուղեցույցները (2003), ինչպես նաև կմշակի Բնիկ ժողովուրդների մասին 
ձեռնարկ` մանրամասն տեխնիկական ուղեցույց և հանձնարարելի լավագույն պրակտիկա 
ապահովելու համար:  
 

5. Արտաքին խորհրդակցությունների նպատակով 2007թ. հոկտեմբերին ԱՄՔՓ-ի 
քննարկման ենթակա նախագիծը տեղադրվել է ԱԶԲ համացանցային կայքում: 
Խորհրդակցական շրջանի ընթացքում (2007թ. օգոստոսից 2008թ. ապրիլ) ԱԶԲ-ը ստացել է 
ծավալուն մեկնաբանություններ և մանրամասն առաջարկություններ` տարածաշրջանում և 
դրանից դուրս բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ կազմակերպված 14 
խորհրդակցական աշխատանքային սեմինարների միջոցով: ԱԶԲ-ը նաև կարծիքներ է 
ստացել բազմաթիվ գրավոր առաջարկների, թեմատիկ քննարկումների, ոչ պաշտոնական 
հանդիպումների և հեռուստակոնֆերանսների միջոցով: Մինչև խորհրդակցական շրջանի 
ավարտը ստացված բոլոր կարծիքները տեղադրվել են ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում: 
Կարծիքների լայն շրջանակին արձագանքելու նպատակով` ԱԶԲ-ի ղեկավարությունը որոշեց 
մշակել ԱՄՔՓ-ի երկրորդ նախագիծ` հիմնվելով արտաքին խորհրդակցություններից 
ստացված կարծիքների և առաջարկությունների վրա և  կազմակերպել խորհրդակցական ևս 
մեկ աշխատանքային սեմինար Մանիլայում, որպեսզի շահագրգիռ կողմերը 
հնարավորություն ունենան ուսումնասիրել լրամշակված փաստաթղթերը:   
 
6. 2008թ. հոկտեմբերի 3-ից դեկտեմբերի 4-ն ԱՄՔՓ-ի երկրորդ նախագիծը տեղադրվեց 
ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում հանրային քննարկումների համար: 2008թ. հոկտեմբերի 9-ին 
կարծիքների-պատասխանների մանրամասն աղյուսակը տեղադրվեց ԱԶԲ ԱՄՔՎՓ 
համացանցային կայքում և այն ընդգրկում էր մեկնաբանությունների համար 2007թ. 
հոկտեմբերի 12-ից մինչև 2008թ. ապրիլի 30-ը հատկացված ժամանակահատվածում 14 
պետական/ենթատարածաշրջանային խորհրդակցություններից և գրավոր փաստաթղթերից 
ստացված կարծիքներ: Անվտանգության մեխանիզմների ուսումնասիրության նախնական 
                                                
2  ADB. 1998. Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice. Manila. 
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ընթացակարգերը (Գործառնությունների ձեռնարկի նախագիծ) մատչելի դարձան 2008թ. 
հոկտեմբերի 24-ին: Բացի այդ, բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի խնդրանքով, համացանցում 
տեղադրվեց տերմինաբանական բառարանի նախագիծ: ԱՄՔՓ-ի երկրորդ նախագծի 
վերաբերյալ խորհրդակցական աշխատանքային սեմինարները կազմակերպվեցին 2008թ. 
նոյեմբերի 18-ից 21-ը Մանիլայում` հնարավորություն ընձեռելով համակողմանի և 
բովանդակալից քննարկել ԱՄՔՓ-ի երկրորդ նախագիծը` շեշտը դնելով ԱՄՔՓ-ի 
խորհրդակցական նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի կարծիքներին  ԱԶԲ-ի 
պատասխանների վրա (շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների մասին 
հաշվետվության համար տես` ԱԶԲ-ի ԱՄՔՎՓ համացանցային կայքը):  
    
7. 2009թ. հունվարին մշակվել և ԱԶԲ տնօրենների խորհրդում շրջանառության մեջ է 
դրվել ԱՄՔՓ-ի աշխատանքային տարբերակը` կարծիք և ուղեցույց ստանալու նպատակով, 
իսկ խորհուրդը փաստաթուղթը քննարկել է 2009թ. փետրվարին: Վերանայված այս 
փաստաթուղթը ներքին և արտաքին խորհրդակցական գործընթացի արդյունք է, որին 
մասնակցել են ԱԶԲ-ի խորհուրդն ու աշխատակազմը, ինչպես նաև արտաքին շահագրգիռ 
կողմերը, այդ թվում` կառավարություններ, քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպություններ, մասնավոր հատվածը և գիտակրթական հասարակայնությունը:  
 

II. ՓՈՓՈԽՎՈՂՓՈՓՈԽՎՈՂՓՈՓՈԽՎՈՂՓՈՓՈԽՎՈՂ    ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՀԱՄԱՏԵՔՍՏՀԱՄԱՏԵՔՍՏՀԱՄԱՏԵՔՍՏ    

8. Երկրագնդի ամենաբնակեցված և արագ աճող տարածաշրջանը` Ասիական-
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը, ենթարկվում է սոցիալական և բնապահպանական 
փոփոխությունների: Բազմաթիվ ասիական երկրներում խորանում են մտահոգությունները 
զարգացման երկարաժամկետ կայունության վերաբերյալ: Արագ արդյունաբերականացումը և 
ուրբանացումը, որը համադրվում է բնական պաշարների հանդեպ պահանջարկի աճով, 
նպաստում են հողօգտագործման և բնակավայրերի փոփոխություններին, ջրի որակի 
անկմանը և քանակության կրճատմանը, կենսաբազմազանության կորստին, անտառծածկի 
վերացմանը և անապատացմանը, աղտոտման մակարդակների ավելացմանը, մարդկային 
առողջության վրա բացասական ազդեցություններին: Այս վտանգներն ունեն աղքատների 
վրա ոչ համարժեքորեն ազդելու միտում: Բնակչության բարձր խտությունները և 
քաղաքաշինության ու ենթակառուցվածքների համար հողատարածքների հանդեպ աճող 
պահանջարկը  մեծացրել են մարդկանց պարտադրված վերաբնակեցմանը և աղքատ ու Բնիկ 
ժողովուրդների կարգի խոցելի խմբերի վրա բացասական ազդեցություններին առնչվող 
ռիսկերը: Երկրագնդի 250 միլիոն Բնիկ ժողովուրդների մոտ 70%-ը գտնվում է Ասիական-
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում: Վտանգված կամ մեռած են մոտ 120 լեզու, ինչը 
վկայում է Բնիկ ժողովոիրդների մշակույթին և ամբողջականությանը սպառնացող 
վտանգների մասին: Չափազանց սուր է դրված բնապահպանական դեգրադացումից և 
պարտադրված վերաբնակեցումից բխող  հետագա բացասական զարգացումները 
կանխարգելելու, Բնիկ ժողովուրդների և խոցելի այլ խմբերի հատուկ կարիքները ճանաչելու 
և իրավունքները հարգելու, քաղաքականությունները բարելավելու և  այս ազդեցությունները 
կառավարելու հարցում ԶԱՊ-երի կարողություններն ամրապնդելու խնդիրը:  
 
9. ԶԱՊ-երը տարբեր սահմաններում են արձագանքել առաջացող սոցիալական և 
բնապահպանական մարտահրավերներին: Որոշ ԶԱՊ-եր բարելավել են իրենց 
բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունները և կարգավորման համակարգերը, իսկ այլ պետություններ 
շարունակում են պահպանել նվազ զարգացած համակարգերը և հաճախ հիմնվում են դոնոր 
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կազմակերպությունների քաղաքականությունների ու ընթացակարգերի վրա: 
Տարածաշրջանում զարգացման գործընթացները փոփոխության են ենթարկել պետական և 
մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և 
տեղական համայնքների դերերն ու պարտականությունները` ի նպաստ սոցիալական և 
բնապահպանական տեսանկյունից կայուն զարգացման և թափանցիկությանն ու 
քաղաքացիների մասնակցությանն առնչվող ավելի մեծ ակնկալիքների: Իրենց սոցիալական և 
բնապահպանական պարտավորություններին լուրջ վերաբերելու հարցում 
կորպորացիաների վրա աճող ճնշմանը համահունչ ընդլայնվել են նաև առևտրային 
բանկային համակարգի և ֆինանսական միջնորդների դերերը: ԶԱՊ-երը գնալով ավելի խորն 
են գիատկցում սեփական չափանիշերը միջազգային լավագույն պրակտիկայի մակարդակին 
բարձրացնելու կարիքը, զարգացնում են գլոբալ և տարածաշրջանային բնապահպանական և 
սոցիալական ռիսկերին արձագանքելու կարողությունը, խրախուսում են սոցիալական և 
բնապահպանական տեսանկյունից կայուն աճը: Բացի այդ, մասնավոր հատվածի ծրագրերի 
կողմնակիցներն ավելի պատրաստակամորեն են որդեգրում ներդրումային առաջադիմական 
սովորույթները, որոնք պահանջում են սոցիալապես և բնապահպանորեն պատասխանատու 
մոտեցումներ և նրանք նույնիսկ կարող են դուրս գալ կարգերին պարզ 
համապատասխանության շրջանակից, եթե դա պահանջվի կոնկրետ բիզնես ծրագրի 
դեպքում:  
  
10. ԲՖՀ-երն վերանայում են իրենց բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականությունները` փոփոխվող կարիքներին այդ 
քաղաքականությունների համապատասխանությունը երաշխավորելու համար: 2005թ. 
Համաշխարհային Բանկը մեկնարկեց մի ծրագրի, որի նպատակն էր փորձարկել Բանկի 
աջակցած ծրագրերում երկրի սոցիալակն և բնապահպանական անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերի կիրառումը: 3  2008թ. հունվարին Համաշխարհային Բանկը 
հրապարակեց Երկրի համակարգերի կիրառման պիլոտային ծրագրի վերաբերյալ 
գնահատման հաշվետվություն:4 Այս հաշվետվությունից ելնելով` Համաշխարհային Բանկը 
հաստատեց ծրագրի շարունակությունը, որպեսզի աստիճանաբար ընդլայնի 
նախաձեռնությունը ծրագրայինից համապետական մակարդակի` նպատակ ունենալով 
ներգրավել փոխառուներին և զարգացման այլ գործընկերներին անվտանգության 
մեխանիզմների ավելի լայն շրջանակի կիրառման գործին և զարգացնել փոխառուների 
կարողություններն ավելի կայուն հիմքերով, քան դա հնարավոր է ծրագրի մակարդակով: 
Իրավիճակի փոփոխություններն արտացոլելու համար Համաշխարհային Բանկը վերանայել 
է նաև Բնիկ ժողովուրդների (2005թ.) և ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսների (2006թ.) 
վերաբերյալ իր անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունները: Մասնավոր 
հատվածի համար արդյունքահեն պահանջներ և լավագույն պրակտիկա ներդնելու 
նպատակով` 2006թ. Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (ՄՖԿ) ընդունեց 
Սոցիալական և բնապահպանական կայունության քաղաքականության և կատարողականի 
ստանդարտները 5 : Ծրագրերի ֆինանսավորման համար 60-ից ավելի առևտրային 
ֆինանսական հաստատություններ ընդունեցին ՄՖԿ կատարողականի նոր ստանդարտները: 
Նույն 2006 թ. Միջամերիկյան զարգացման բանկը հրապարակեց սեփական 
Բնապահպանական և անվտանգության մեխանիզմների համապատասխանության 

                                                
3  World Bank. 2005. Piloting the Use of Borrower System to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-

Supported Projects. Washington, DC.  
4  World Bank. 2008. Evaluation of the Initial Phase of the Pilot Program for Use of Country Systems for Environmental and 

Social Safeguards. Washington, DC.  
5  IFC. 2006. Policy and Performance Standards on Social and Environmental Sustainability. Washington, DC.  
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քաղաքականությունը 6 , որը նախատեսում է երկրի համակարգերի ընտրական կիրառում: 
2008թ. մայիսիսին Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ) ընդունեց իր 
Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականությունը7և դրան կից կատարողականի 10 
պահանջները, որը փոխարինում է Բանկի 2003թ. բնապահպանական քաղաքականությանը:  
ՎԶԵԲ-ի նոր քաղաքականությունն ու կատարողականի պահանջներն ապահովում են 
անվտանգության նույն մեխանիզմները, ինչ ՄՖԿ-ի անվտանգության մեխանիզմները, 
սակայն արտացոլում են ՎԶԵԲ-ի գործունեության տարածաշրջանին բնորոշ 
առանձնահատուկ հատկանիշերը և ՎԶԵԲ-ի ստորագրած եվրոպական բնապահպանական 
սկզբունքների շրջանակում դրա ստանձնած պարտավորությունները: 
   
11. Աստիճանաբար կարևորվում է երկրի համակարգերին դոնորների ներդաշնակեցման 
և համապատասխանեցման շեշտադրումը:. Օգնության արդյունավետության վերաբերյալ 
2005թ. Փարիզի հռչակագիրը սահմանեց աղքատությունը ու անհավասարությունը 
հաղթահարելու, աճը խթանելու, կարողություններն ամրապնդելու և Հազարամյակի 
զարգացման նպատակների իրագործումն արագացնելու գործում օգնության կառավարումն 
ու արդյունավետությունը բարելավելու դոնորների և գործընկեր պետությունների գլոբալ 
պարտավորությունները: Հռչակագիրն ունի հինգ սկզբունք. երկրի սեփականատիրության 
ապահովում, դոնորների ծրագրերի համապատասխանեցում պետությունների զարգացման 
ռազմավարություններին, գերակայություններին և ընթացակարգերին, դոնորների կողմից 
սեփական մոտեցումների և գործողությունների ներդաշնակեցում, զարգացման 
արդյունքների կառավարում, փոխադարձ հաշվետվողականություն: Այս սկզբունքները հզոր 
խթան են դոնորների համար սոցիալական և բնապահպանական նկատառումների ավելի 
խոր ինտեգրումը զարգացող գործընկեր պետությունների ռազմավարություններում ու 
գերակայություններում խրախուսելու և սոցիալական ու բնապահպանական խնդիրները 
հասցեագրելու մոտեցումների ներդաշնակեցմանն առնչվող իրենց ջանքերը շարունակելու և 
հզորացնելու համար: 2008թ. ընդունած Ակկրայի Գործողությունների օրակարգը 
վերահաստատեց այս սկզբունքները և լրացուցիչ ընդգծեց երկրի համակարգերի 
կարևորությունը: Հասարակ կապիտալ միջոցների (ՀԿՄ) փոխառուներին տրամադրվող 
աջակցությունը հզորացնելու ԱԶԲ-ի ջանքերի համատեքստում կազմակերպված 
խորհրդակցությունները ցույց տվեցին, որ պետական հատվածի հաճախորդներն ընդհանուր 
առմամբ համաձայն են ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների նպատակներին և 
սկզբունքներին, թեպետ ՀԿՄ-ի որոշ հաճախորդներ համոզված են, որ անվտանգության 
միասնական սկզբունքները կարող են ավելի լավ պահպանվեն իրենց պետական 
համակարգերի, քան ԱԶԲ-ի ընթացակարգերի միջոցով:  
 
12. Փոփոխվում է նաև ԱԶԲ-ի բիզնեսի բնույթը: Ի պատասխան Ասիական-
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում սպասվող տնտեսական աճին և զարգացման, 
օգնության ու ֆինանսական միջավայրի զգալի փոփոխություններին վերափոխման 
կենթարկվի նաև ԱԶԲ-ը` մարտահրավերներին դիմակայելու համար` միաժամանակ 
հավատարիմ մնալով իր գերակա նպատակին, որն է աղքատության հաղթահարումն 
Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում: ԱԶԲ-ը հետամուտ է լինելու իր 
տեսլականին և առաքելությանը` կենտրոնանալով համահավասար աճի, բնապահպանորեն 
կայուն աճի և տարածաշրջանային ինտեգրման շուրջ: ԱԶԲ-ի 2008-2020թթ. երկարաժամկետ 
ռազմավարական շրջանակը (Ռազմավարություն 2020) 8  կենտրոնանում է փոփոխության 

                                                
6  Inter-American Development Bank. 2006.  Environment and Safeguards Compliance Policy. Washington, DC. 
7  EBRD. 2008. EBRD Environmental and Social Policy. London. 
8  ADB. 2008. Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank 2008–2020. Manila. 
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հինգ մղիչ գործոնների վրա. (i) մասնավոր հատվածի զարգացում և գործառնություններ, (ii) 
պատշաճ կառավարում և կարողությունների զարգացում, (iii) գենդերային հավասարություն, 
(iv)գիտելիքահեն լուծումներ, (v) գործընկերություններ: ԱԶԲ-ը կվերակենտրոնացնի իր 
գործառնությունները հինգ հիմնական մասնագիտացումներով. (i) ենթակառուցվածքներ, (ii) 
բնապահպանություն, այդ թվում` կլիմայի փոփոխություն, (iii) տարածաշրջանային 
համագործակցություն և ինտեգրում, (iv) ֆինանսական ոլորտի զարգացում և (v) կրթություն: 
Մասնավոր հատվածի ծրագրի ընդարձակման, ներդրումների դիվերսիֆիկացման և 
ֆինանսական հատվածը ու կապիտալ շուկաները ներկայացնող հաճախորդների, 
խոշորածավալ ենթակառուցվածքային ծրագրերի թվաքանակի աճի (որոնց սոցիալակն և 
բնապահպանական ազդեցությունները կարող են լինել չափազանց բարդ և նուրբ) 
պայմաններում հարկ է վերանայել անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունները, որպեսզի երաշխավորվի ծրագրերի սոցիալական ու 
բնապահպանական կենսակայունությունը: Սա զարգացման դրական արդյունքների կարևոր 
բաղադրիչ է:  
 
13. 2004թ. օգոստոսին ԱԶԲ-ը հաստատեց համապարփակ բարեփոխումների օրակարգ և 
ներդրեց վարկավորման նոր մեթոդներ և գործիքներ` իր գործառնությունների զարգացման 
արդյունավետությունը հզորացնելու համար:  ԱԶԲ ընթացիկ նախաձեռնությունները 
(զարգացման արդյունքների կառավարում, նորարարության և արդյունավետության 
նախաձեռնություն, միջին եկամուտով երկրներին ու ՍԿՄ փոխառուներին ԱԶԲ-ի 
աջակցության հզորացում) զարգանում են օգնության արդյունավետությունը բարելավելու 
անհրաժեշտության վերաբերյալ միջազգային փոխըմբռնմանը զուգահեռ: Անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականությունների ներկա սերունդը մշակվել է այն ժամանակ, երբ 
զարգացման օժանդակության գերիշխող մեթոդն ուղղակի ծրագրային վարկավորումն էր:   
Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունները պետք է հարմարեցվեն ԱԶԲ-ի 
վարկավորման ապրանքների և ֆինանսավորման նորարարական մեթոդների ընդլայնվող 
շրջանակին, որոնք հաճախ պատշաճորեն չեն սպասարկվում ծրագրային մակարդակի 
անվտանգության մեխանիզմների ավանդական մոտեցմամբ: Վարկավորման նոր մեթոդներն 
ու ֆինանսավորման գործիքները, օրինակ բազմատրանշային ֆինանսավորման կառույցը 
(ԲՖԿ), ավելի են բարդացրել անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունների 
կիրառումն ու համապատասխանության ապահովումը: Նոր մեթոդներն ու նորարարությունը 
շարունակելու հավանականությունը, ինչպես նաև հաճախորդների փոփոխվող պայմանները 
վկայում են ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների համապատասխանությունն ու 
արդյունավետությունը բարելավելու անհրաժեշտության մասին:  
 

III. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ    ԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿ    ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸ    

A.     ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    քաղաքականություններըքաղաքականություններըքաղաքականություններըքաղաքականությունները        

14. ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    ԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության    համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը: : : : 
Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունները սովորաբար ընկալվում են 
որպես գործառնական քաղաքականություններ, որոնք ձգտում են կանխել, նվազագույնի 
հասցնել կամ մեղմացնել բնապահպանական և սոցիալական բացասական ազդցությունները, 
այդ թվում` պաշտպանել զարգացման գործընթացի հետևանքով հնարավոր ազդեցության 
կամ մարգինալացման ենթակա անձանց իրավունքները: ԱԶԲ-ի Անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականության համակարգը կազմված է գործառնական երեք 
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քաղաքականություններից` բնապահպանության 9 , Բնիկ ժողովուրդների և պարտադրված 
վերաբնակեցման: Դրանց ավելանում են ԱԶԲ Գործառնությունների 10 , Պարտադրված 
վերաբնակեցման11 և Բնիկ ժողովուրդների12 մեջ բնապահպանական նկատառումների մասին 
Գործառնությունների ձեռնարկի բաժինները: ԱԶԲ-ի Վերաբնակեցման մասին ձեռնարկը   
(ծանոթագրություն 2) և Բնապահպանական գնահատման ուղեցույցերը (2003) 
տեղեկություններ են տրամադրում անվտանգության մեխանիզմների իրականացման 
մոտեցումների լավագույն պրակտիկայի մասին: Բացի անվտանգության մեխանիզմների այս 
երեք քաղաքականություններից, մի շարք ոլորտների քաղաքականություններ (օրինակ` 
ջրային, էներգետիկ և անտառային) ունեն բնապահպանական անվտանգության 
մեխանիզմների տարրեր:  
 
15. ԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    պահանջներպահանջներպահանջներպահանջներ: Անվտանգության մեխանիզմների 
բոլոր երեք քաղաքականությունները ներառում են ազդեցության գնահատման, 
պլանավորման և ազդեցությունների մեղմացման կանոնավոր գործընթաց, որն ուղղված է 
ծրագրի ամբողջ ընթացքում ծրագրերի բացասական ազդեցությունները հասցեագրելուն:     
Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունները պահանջում են, որ (i) 
ազդեցությունները նույնականացվեն և գնահատվեն ծրագրի վաղ փուլում, (ii) մշակվեն և 
իրականացվեն հնարավոր բացասական ազդեցությունները կանխելու, նվազագույնի 
հասցնելու, մեղմելու կամ փոխհատուցելու պլաններ, (iii) ծրագրի նախապատրաստության և 
իրականացման ընթացքում տեղեկացվեն ազդեցության ենթակա անձիք և նկատի առնվի 
նրանց կարծիքը: Քաղաքականությունները կիրառելի են ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած բոլոր 
ծրագրերին, այդ թվում` մասնավոր հատվածի գործառնություններին, և ծրագրային բոլոր 
բաղադրիչներին: Ներքին ընթացակարգային պահանջները մանրամասնված են 
Գործառնությունների ձեռնարկի բաժիններում (ծանոթագրություններ 10-12) և ներառում են 
իրականացման հետևյալ գործընթացները. (i) հիմնական խնդիրների ուսումնասիրումը և 
սահմանումը սկսվում է այն պահից, երբ նույնականացվում են ԱԶԲ-ի ֆինանսավորման 
համար հնարավոր ծրագրերը և շարունակվում ծրագրի ամբողջ ընթացքում, (ii) գնահատվում 
են ազդեցությունները, մշակվում են մեղմացման միջոցառումներն ամփոփող 
անվտանգության մեխանիզմների պլաններ, մոնիթորինգի ծրագիր, ինստիտուցիոնալ 
պայմաններ, ինչպես նաև ստեղծվում են անվտանգության մեխանիզմները ծրագրի 
նախագծում և իրականացման մեջ ինտեգրելու մեխանիզմներ, (iii) ծրագրի 
նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում խորհրդակցություններ են կատարվում 
ազդեցության ենթակա անձանց հետ, իսկ տեղեկատվությունը տրամադրվում է նրանց 
համար մատչելի ձևով, եղանակով և լեզվով, (iv) անվտանգության մեխանիզմների պլանները 
հրապարակվում են հասարակության համար և ծրագրի տարբեր փուլերում 
տեղեկությունները թարմացվում են: 13  ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունները պահանջում են, թե ԱԶԲ-ի, թե ԶԱՊ-երի անվտանգության 
մեխանիզմների պահանջների պահպանում:  
 

                                                
9 Բնապահպանական քաղաքականությունը պարունակում է հինգ հիմնական տարրեր, բայց միայն հինգերորդն է 
առնչվում բնապահպանությանը անվտանգության մեխանիզմի տեսանկյունից (Integrating Environmental 

Considerations in ADB Operations, պարբերություններ 30 և 50–70):  
10 . 2006. Operations Manual. Բաժին F1: Environmental Considerations in ADB Operations. Manila. 
11 ADB. 2006. Operations Manual. Բաժին F2: Involuntary Resettlement. Manila. 
12 ADB. 2006. Operations Manual. Բաժին F3: Indigenous Peoples. Manila.  
13 ԱԶԲ-ի Հանրային տեղեկատվության քաղաքականությունը (2005) սահմանում է ԱԶԲ-ի զանազան 

գործողությունների, այդ թվում` անվտանգության մեխանիզմների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու 
պահանջները:  
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16. ԴերերԴերերԴերերԴերեր    ևևևև    պարտականություններպարտականություններպարտականություններպարտականություններ: : : : Անվտանգության մեխանիզմների գործող երեք 
քաղաքականությունների հիմնական սկզբունք այն է, որ քաղաքականությունների 
դրույթների իրականացումը փոխառուի/հաճախորդի պարտականությունն է: 
Փոխառուներից/հաճախորդներից պահանջվում է կատարել սոցիալական և 
բնապահպանական գնահատումներ, իրականացնել խորհրդակցություններ` ազդեցության 
ենթակա անձանց և համայնքների հետ, մշակել և իրականացնել անվտանգության 
մեխանիզմների պլաններ, կատարել այդ պլանների իրականացման մոնիթորինգ, 
պատրաստել և ներկայացնել մոնիթորինգի հաշվետվություններ: ԱԶԲ-ի դերն է բացատրել 
փոխառուներին/հաճախորդներին քաղաքականության պահանջները, կարողությունների 
ամրապնդման ծրագրերի միջոցով օգնել փոխառուներին/հաճախորդներին բավարարել այդ 
պահանջները ծրագրի մշակման և իրականացման ընթացքում, երաշխավորել 
պատշաճության գնահատում և ուսումնասիրություն, ապահովել մոնիթորինգ ու 
վերահսկողություն: Զգալի ուշադրություն է դարձվում ծրագրային ցիկլի ծրագրի մշակման և 
հաստատման փուլին, թեպետ ԱԶԲ-ի դերն անվտանգության մեխանիզմների պահպնման 
մոնիթորինգի հարցում շարունակվում է ծրագրի իրականացման ընթացքում: ԱԶԲ-ի ծրագրի 
ավարտման հաշվետվությունները և ծրագրի կատարողականի գնահատման 
հաշվետվություններն ընդգրկում են անվտանգության մեխանիզմների իրականացման 
ուսումնասիրություն:  
 
B.     ՀամապատասխանությանՀամապատասխանությանՀամապատասխանությանՀամապատասխանության    հսկողությունհսկողությունհսկողությունհսկողություն            

17. ՀամապատասխանությանՀամապատասխանությանՀամապատասխանությանՀամապատասխանության    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ:::: 2002թ. տեղի ունեցած վերակազմավորմանը 
հաջորդիվ14 ԱԶԲ-ը ստեղծեց իր անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականություններին 
ծրագրերի համապատասխանությունը մոնիթորինգի ենթարկելու մեխանիզմներ: 
Բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների բաժնի 
աջակցությամբ` ԱԶԲ-ի Համապատասխանության գծով գլխավոր պաշտոնյան պարտավոր է 
խորհրդատվություն տրամադրել կառավարման և գործառնությունների վարչություններին 
անվտանգության մեխանիզմների պահպանման և առնչվող գործառնական ընթացակարգերի 
ու ուղեցույցերի վերաբերյալ: Ծրագրի ամբողջ ցիկլի ընթացքում կատարվում է 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականություններին համապատասխանության 
մոնիթորինգ: Եթե որևէ ծրագիր առաջացնում է անհամապատասխանության ռիսկեր, ապա 
Ղեկավարության կողմից ուսումնասիրման նիստին հանձնարարվում են 
համապատասխանությունն ապահովող գործողություններ, իսկ ծրագրի 
համապատասխանությունը կրկին ուսումնասիրվում է Աշխատակազմի կողմից 
ուսումնասիրման կոմիտեի նիստին: Գործառնությունների վարչությունները քայլեր են 
ձեռնարկում նախքան տնօրենների խորհրդի հաստատումն անվտանգության մեխանիզմների 
չկատարված պահանջների բավարարումը երաշխավորելու ուղղությամբ: Ծրագրի 
իրականացման ընթացքում կազմակերպվում են ուսումնասիրության առաքելություններ, 
որոնք կատարում են իրավական պայմանագրերում տեղ գտած անվտանգության 
մեխանիզմների դրույթներին համապատասխանության մոնիթորինգ և պատշաճ 
գործողություններ ձեռնարկում, եթե առկա է ծրագրերի անհամապատասխանության վտանգ:    
 
18. ՀՀՀՀաշվետվողականությանաշվետվողականությանաշվետվողականությանաշվետվողականության    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ: : : : 2003թ. մայիսին ԱԶԲ-ն հաստատեց 
հաշվետվողականության նոր մեխանիզմ15, որի համաձայն ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած ծրագրերի 
հետևանքով բացասական ազդեցության ենթակա անձիք կարող են հայտնել իրենց 

                                                
14 ADB. 2001. Reorganization of the Asian Development Bank. Manila. 
15 ADB. 2003. Review of the Inspection Function: Establishment of a New ADB Accountability Mechanism. Manila.  



 

 

9 

 

դժգոհությունները, փնտրել լուծումներ և տեղեկացնել ԱԶԲ-ի գործառնական 
քաղաքականությունների և ընթացակարգերի, այդ թվում` անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունների ենթադրյալ խախտումների մասին: Հաշվետվողականության 
մեխանիզմը փոխարինեց ԱԶԲ-ի Տեսչական գործառույթը (1995): 16  ԱԶԲ-ի 
հաշվետվողականության մեխանիզմը բաղկացած է երկու առանձին, բայց փոխկապակցված 
գործառույթներից. (i) խորհրդակցություն, որը վարում է ԱԶԲ-ի ծրագրի հատուկ 
համակարգողը և, որի նպատակն է օժանդակել ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած ծրագրերի 
հետևանքով բացասական ազդեցության ենթակա անձանց գտնել իրենց հիմնահարցերի 
լուծումներ, և  (ii) ապահովել գործընթաց, որի միջոցով ծրագրերի հետևանքով բացասական 
ազդեցության ենթակա անձիք կարող են համապատասխանության ուսումնասիրություն 
կատարելու հայցեր ներկայացնել ԱԶԲ-ի Բողոքարկման խորհրդին:  
 
C.     ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներիիիի    քաղաքականություններիքաղաքականություններիքաղաքականություններիքաղաքականությունների    փորձըփորձըփորձըփորձը    

19. ՇրջակաՇրջակաՇրջակաՇրջակա    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայր:::: 1979թ. ԱԶԲ-ը պաշտոնապես ներդրեց բնապահպանական 
գնահատումն իր վարկավորման գործառնություններում: 17 Երբ 2002թ. ընդունվեց 
Բնապահպանական գործող քաղաքականությունը, ԱԶԲ-ը կուտակել էր բնապահպանական 
գնահատման և կառավարման ավելի քան երկու տասնամյակի փորձ: Այդ 
ժամանակահատվածում քաղաքականության սկզբունքները և բնապահպանական 
անվտանգության մեխանիզմների շրջանակն ընդլայնվել էին` տեխնիկական գնահատման և 
մեղմացման միջոցառումների վրա` սկզբնական կենտրոնացումից հասնելով համակողմանի 
բնապահպանական կառավարման պլան (ԲԿՊ) մշակելու և իրականացնելու շեշտադրմանը:    
ԲԿՊ-երի առանցքային տարրերն են մեղմացման միջոցառումները, մոնիթորինգի ծրագրերը, 
ծախսային նախահաշիվները, բյուջեները և իրականացման ինստիտուցիոնալ 
մեխանիզմները: Բացի այդ, բնապահպանական գնահատման գործընթացը շեշտադրում է 
հանրային քննարկումը, տեղեկությունների տրամադրումը և այլընտրանքների դիտարկումը:    
Թեպետ տարիների ընթացքում ընթացակարգային համապատասխանությունը բարելավվել 
է, համապատասխանության բովանդակային կողմերը (բնապահպանական գնահատման 
հավաքած փաստերի և առաջարկությունների ինտեգրումը ծրագրի նախագծում, ԲԿՊ-երի 
հանդեպ փոխառուների/հաճախորդների սեփականատիրության զգացումը և ԲԿՊ-երի 
արդյունավետ իրականացումը) մնում են խնդրահարույց:   
 
20. Գործառնությունների գնահատման վարչության (ԳԳՎ) 2006թ. կատարած 
Բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների մասին գնահատման հատուկ 
ուսումնասիրությունը (ԳՀՈՒ) 18  եզրակացրեց, որ ԱԶԲ-ի բնապահպանական 
քաղաքականության անվտանգության մեխանիզմների տարրը համարժեք է և արդյունավետ է 
եղել ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած ծրագրերի բնապահպանական լուրջ բացասական 
ազդեցությունները կանխարգելելու հարցում, թեպետ դրա գործառնական ծախսերը 
նվազեցրել են ծրագրի մշակման արդյունավետությունը: Ուսումնասիրության մեջ 
առաջարկվել է վերանայել Բնապահպանական քաղաքականությունը  հետևյալ 
նպատակներով` (i) վերակենտրոնացնել աշխատանքները «վարկի նախնական 
սպասարկումից և հաստատումից արդյունքների ապահովման» վրա,  (ii) առավել լավ 
ինտեգրել և համապատասխանեցնել երկրների համակարգերը և ընթացակարգերը 
բնապահպանական գնահատման քաղաքականությանը, (iii) ընդլայնել քաղաքականության 

                                                
16 ADB. 1995. Establishment of an Inspection Function. Manila. 
17 ADB. 1979. Environmental Considerations in ADB Operations. Manila.  
18 ADB. 2006. Special Evaluation Study on Environmental Safeguards. Manila. 
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կիրառման կենտրոնացումը ծրագրից կարողությունների ամրապնդման վրա,  (iv) ավելի լավ 
ինտեգրել բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության մեխանիզմները` 
ապահովելով ավելի լուրջ կենտրոնացում կայուն զարգացման վրա: Ուսումնասիրության մեջ 
առաջարկվեց նաև, որ ԱԶԲ-ը դիտարկի (i) երկրներում ԱԶԲ-ի գրասենյակների 
բնապահպանական փորձագիտության հզորացումը, (ii) մոնիթորինգի գործառույթում 
հասարակական կազմակերպությունների (ՀԿ-երի) դերի մեծացումը, (iii) բնապահպանական 
զգայունության B դասակարգին ծրագրերի դասակարգման դիմումի ուսումնասիրումը և A 
դասակարգի ծրագրերի համար տեղեկությունների հրապարակման 120-օրյա կանոնը, (iv) 
երկրների համակարգերի հզորացումը, (v) բնապահպանական քաղաքականությունն 
իրականացնելու գործողությունների ծրագրի մշակումը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով 
ԱԶԲ-ի կարողությունների և քաղաքականության պահանջների միջև պատշաճ 
համապատասխանության ապահովմանը:    
 
21. ՊարտադրվածՊարտադրվածՊարտադրվածՊարտադրված    վերաբնակեցումվերաբնակեցումվերաբնակեցումվերաբնակեցում:::: Պարտադրված վերաբնակեցման 
քաղաքականությունը ձևակերպվեց 1995 թվականին` հիմնվելով Համաշխարհային Բանկի 
պարտադրված վերաբնակեցման մասին քաղաքականության վրա: Երբ ԱԶԲ-ի 
ֆինանսավորած ծրագրերը դարձան ավելի բարդ` դրանցից պահանջվեց հասցեագրել 
ֆիզիկական վերաբնակեցման բացակայության դեպքում սեփական ազդեցությունները 
գույքի, ակտիվների և ապրուստի միջոցների կորստի վրա` մասնավորապես քաղաքային 
բնակավայրերում, որտեղ ապրում են բազմաթիվ անօրինական բնակիչներ: Այս 
քաղաքականության իրականացման փորձը հուշում է, որ դրա բազմաթիվ կողմեր կարող են 
բարելավվել, այդ թվում` (i) հողի սեփականության հստակ իրավունքներ չունեցող անձանց 
(օրինակ` ապօրինաբար տարածքներ զավթողների կամ այլ անօրինական բնակիչների) 
սպասարկումը, (ii) վերաբնակեցման փոխհատուցման շրջանակը, որը ֆինանսավորում է 
վերաբնակեցման համապատասխան ծախսերը, վերականգնումը և ապրուստի միջոցները,   
(iii) ազդեցության ենթակա և տեղահանված անձանց հստակ սահմանումը, (iv) 
ազդեցությունների գնահատման, վերաբնակեցման պլանավորման և իրականացման 
հարցում ԶԱՊ-երի կարողությունների զարգացումը: 
 
22. ԳԳՎ 2006թ. պարտադրված վերաբնակեցման անվտանգության մեխանիզմների 
մասին 19  ԳՀՈՒ-ը եզրակացրեց, որ Պարտադրված վերաբնակեցման քաղաքականությունն 
ընդհանուր առմամբ արդյունավետ է եղել ազդեցության ենթակա անձանց համար 
արդյունքներ ապահովելու և բազմաթիվ ԶԱՊ-երում վերաբնակեցման կարողություններ 
ձևավորելու հարցում: Սակայն դրա ներդրանքներն ու գործընթացները գնահատվել են որպես 
նվազ արդյունավետ, իսկ  հաշվի առնելով ԱԶԲ-ի և փոխառուների/հաճախորդների համար 
դրա գործառնական ծախսերը քաղաքականության ընթացիկ մոտեցումը գնահատվել է 
որպես կայուն լինելու քիչ հավանական: Հետևաբար ԳՀՈՒ-ն առաջարկում է, որ  ԱՄՔՎՓ 
ընթացքում ԱԶԲ-ը պետք է. (i) հարթի տարբերությունները 1995 թվականի Պարտադրված 
վերաբնակեցման քաղաքականության և Գործառնությունների ձեռնարկի միջև, ինչպես նաև 
հստակեցնի, թե արդյո՞ք քաղաքականության շրջանակն ընդգրկում է, թե ֆիզիկական, թե 
տնտեսական տեղահանումը, (ii) պարզաբանի ոչ հստակ կարևոր տերմինները և 
իրականացման պայմանները, այդ թվում` փոխարինման ծախսերը, փոխհատուցումը և 
տեղափոխման օժանդակությունը, անօրինական բնակիչների իրավունքները և հողի 
օտարման ընթացակարգերը, (iii) մշակի արդյունքահեն համակարգ` կատարողականի 
չափանիշերով, (iv) մեծացնի հողի օտարման և վերաբնակեցման անվտանգության 
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մեխանիզմների հարցում ԶԱՊ-երի կարողությունները և վստահությունը ներպետական 
համակարգերի հանդեպ, (v) ապահովի հստակ ուղեցույցեր և ընթացակարգեր պարտադրված 
վերաբնակեցման գործառնությունների համար: ԳՀՈՒ-ը նշել է նաև 
անհամապատասխանությունը քաղաքականության պահանջների և մատչելի մարդկային 
ռեսուսների միջև և առաջարկել, որ ԱՄՔՎՓ-ն ընդգրկի քաղաքականության իրականացման 
պլան: 
 
23. ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողովուրդներժողովուրդներժողովուրդներժողովուրդներ:::: 1998թ. ԱԶԲ-ն ընդունեց Բնիկ ժողովուրդների մասին 
քաղաքականությունը: Քաղաքականության մեջ Բնիկ ժողովուրդների ընդհանուր 
սահմանումը համապատասխանում է միջազգային փոխըմբռնմանը, որը ձևավորվել է վերջին 
տասնամյակներում, միջազգային կառույցների (օրինակ` Միավորված ազգերի 
կազմակերպության և Աշխտանաքի միջազգային կազմակերպության) Բնիկ ժողովուրդների 
ընդհանուր դասակարգմանը և միջազգային օրենքներով ճանաչված Բնիկ ժողովուրդների 
կարգավիճակին: Երկրների պատմության, մշակույթների, գաղափարախոսությունների, 
տնտեսական ռեսուրսների, ժողովրդագրության և քաղաքական-ինստիտուցիոնալ 
համակարգերի հսկայական տարբերությունների հետևանքով քաղաքականության 
կիրառումն առաջացնում է որոշակի բարդություններ տարածաշրջանում: Պետությունների 
ներպետական օրենսդրությունն ու Բնիկ ժողովուրդների սահմանումները, եթե դրանք 
գոյություն ունեն, շատ հազվադեպ են լիովին համընկնում ԱԶԲ-ի քաղաքականության հետ: 
Քաղաքականության իրականացման փորձը եղել է տարաբնույթ և դեռևս մնում են կարևոր 
մարտահրավերներ, որոնց թվում են. (i) Բնիկ ժողովուրդների մշակութային ինքնության և 
իրենց նախնիների հողերի ու ռեսուրսների հանդեպ նրանց իրավունքների ճանաչումը, (ii) 
ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների և մնացած հասարակության միջև 
զարգացման օգուտների արդարացի բաժնեկցումը, (iii) Բնիկ ժողովուրդների համայնքների  
իմաստալից և մշակութային առումով պատշաճ մասնակցությունն այն ծրագրերի 
պլանավորմանը և իրականացմանը, որոնք հավանաբար ազդեցություն են ունենալու նրանց 
կյանքերի վրա:  
 
24. ԳԳՎ 2007թ. Բնիկ ժողովուրդների անվտանգության մեխանիզմների մասին20 ԳՀՈՒ-ը 
եզրակացրեց, որ քաղաքականությունը համապատասխանում է ԱԶԲ-ին և իր 
փոխառուներին/հաճախորդներին, սակայն նվազ արդյունավետ է: ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած 
ծրագրերն ընդհանուր առմամբ կանխել կամ մեղմել են բացասական բոլոր 
ազդեցությունները, սակայն դա հիմնականում եղել է վերաբնակեցման և բնապահպանական 
կառավարման պլանների, այլ ոչ թե Բնիկ ժողովուրդներին վերաբերող պլանների 
արդյունքում: ԳՀՈՒ համաձայն` անվտանգության մեխանիզմների այլ պլանների 
առկայության պայմաններում, Բնիկ ժողովուրդների պլանների ավելացված արժեքի 
բացակայությունը դարձնում է քաղաքականության ընթացիկ մոտեցումը նվազ 
արդյունավետ, իսկ հաշվի առնելով ԱԶԲ-ի և փոխառուների/հաճախորդների համար դրա 
գործառնական ծախսերը` կայուն լինելու քիչ հավանականություն: ԳՀՈՒ-ն առաջարկում է, 
որ ԱՄՔՎՓ-ի ընթացքում ԱԶԲ-ը    (i) հստակեցնի Բնիկ ժողովուրդների քաղաքականության 
այն բնագավառները, որոնք թերըմբռնված կամ հստակ չեն, այդ թվում` Բնիկ ժողովուրդների 
սահմանումը, (ii) ներառի Բնիկ ժողովուրդների խնդիրները վերաբնակեցման պլաններում 
կամ ԲԿՊ-երում, եթե Բնիկ ժողովուրդներին սպառնացող ռիսկերն անմիջականորեն 
առնչվում են վերաբնակեցմանը կամ բնապահպանական վնասին, (iii) հստակեցնի ծրագրի 
նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում խորհրդակցական գործընթացին 
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առնչվող պահանջները, (iv) մշակի Բնիկ ժողովուրդների անվտանգության մեխանիզմների 
կիրառման հարցում կարողությունների զարգացման կանոնակարգված մոտեցում, (v) մշակի 
Բնիկ ժողովուրդներին վերաբերող անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունն 
իրականացնելու ծրագիր: Բնիկ ժողովուրդների անվտանգության մեխանիզմների մասին 
գնահատման հատուկ ուսումնասիրության, ինչպես նաև բնապահպանական ու 
պարտադրված վերաբնակեցման անվտանգության մեխանիզմների մասին գնահատման 
ուսումնասիրությունների վերաբերյալ ԱԶԲ-ի ղեկավարության արձագանքները և 
Տնօրենների խորհրդի Զարգացման արդյունավետության կոմիտեի առաջարկությունները 
տեղադրված են ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում:21  
 
25. ՓոխկապակցվածՓոխկապակցվածՓոխկապակցվածՓոխկապակցված    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ:::: Վերջին տարիներին ԱԶԲ-ի բնապահպանական և 
սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության իրականացման ներքին 
ուսումնասիրությունները նույնպես ընդգծել են կատարողականը բարելավելու 
անհրաժեշտությունը: Ծրագրի նախապատրաստմանն ու մշակմանն առնչվող խնդիրներն 
ընդգրկում են (i) քննարկումների ու տեղեկությունների տրամադրման որակը, (ii) ԶԱՊ-երի 
համակարգերի և կարողությունների համարժեք գնահատումը, (iii) ծրագրի ցիկլի ընթացքում 
անվտանգության մեխանիզմների պլանավորման օպտիմալ հաջորդականության 
սահմանումը, (iv) անվտանգության մեխանիզմների փաստաթղթերի փոփոխական որակը: 
Չափազանց կարևոր է նաև անվտանգության մեխանիզմների գծով բյուջետային 
հատկացումների համարժեքությունը: Իրականացման խնդիրները կենտրոնացել են (i) 
անվտանգության մեխանիզմների պահանջները բյուջետավորելու (նախագծի փոփոխություն, 
փոխհատուցման վճարումներ և նմանատիպ այլ հարցեր), (ii) մեղմացման միջոցառումներ 
իրականացնելու, (iii) ճարտարագիտական մանրամասն նախագծի և շրջանակի 
փոփոխությունների հիման վրա անվտանգության մեխանիզմների պլանների վերանայումը 
երաշխավորելու (iv) կապալառուի մակարդակով գործակալական հսկողությունը 
բարելավելու, (v) ԱԶԲ-ի համարժեք վերահսկողությունը և համապատասխանության 
մոնիթորինգը (հատկապես տեղում հսկողությունը) ապահովելու վրա:  
 

IV. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱՆԱՆԱՆ    ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ    ԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ        

A. ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության    ձևավորումըձևավորումըձևավորումըձևավորումը    ևևևև    շրջանակըշրջանակըշրջանակըշրջանակը    

26. ՀստաՀստաՀստաՀստակությանկությանկությանկության, , , , ներդաշնակությաններդաշնակությաններդաշնակությաններդաշնակության    ևևևև    հետևողականությանհետևողականությանհետևողականությանհետևողականության    բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում:::: Թեպետ 
անվտանգության մեխանիզմների երեք քաղաքականություններն ունեն ընդհանուր տարրեր 
և սկզբունքներ, ակնհայտ է որոշակի անհստակություն, կրկնողություն և 
անհետևողականություն: Օրինակ` (i) հարկ է հստակեցնել բնապահպանական գնահատման 
մեջ սոցիալական տարրերի ընդգրկումը, (ii) Բնիկ ժողովուրդների վերաբերյալ 
քաղաքականության որոշ տարրեր ընդգրկված են նաև Պարտադրված վերաբնակեցման 
քաղաքականության մեջ, (iii) բոլոր երեք քաղաքականությունները պահանջում են 
տեղեկությունների հրապարակում և քննարկումներ, սակայն պահանջները և 
գործընթացները կանոնակարգված չեն, (iv) քաղաքականությունների մեջ վարկավորման 
տարբեր գործիքների և դրանցում նախատեսած ընթացակարգային պատասխանների 
ընդգրկման աստիճանը տարբերվում են, (v) այժմ ընթացակարգային պահանջները խառնված 
են քաղաքականության առանցքային սկզբունքների հետ, ինչը, երբեմն, անհարկի 
շեշտադրում է համապատասխանությունն այն ընթացակարգերին, որոնք որոշիչ դեր չունեն 

                                                
21 ADB. OED Undertakes Independent Evaluation of ADB’s Safeguard Policies.  http://www.adb.org/Evaluation/safeguard-

policies.asp 
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քաղաքականությունների նպատակներին հասնելու հարցում, (vi) գործող 
քաղաքականությունները և գործառնական ընթացակարգերը միատեղում են նաև ԱԶԲ-ի 
աշխատակազմին տրված ուղեցույցերը և փոխառուներին/հաճախորդներին ներկայացվող 
պահանջները, ինչը, հաճախ, վերացնում է պատասխանատվությունների և 
հաշվետվողականության սահմանների հստակությունը: Անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունների միջև ավելի մեծ ներդաշնակությունը և փոխառուների/ 
հաճախորդների համար դրանց սկզբունքների, պահանջների և իրականացման ներքին 
ընթացակարգերի լիարժեք հստակությունը կօգնեն ԱԶԲ-ի աշխատակազմին և 
փոխառուներին/հաճախորդներին ավելի հստակ պատկերացնել իրենց անելիքն 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունների պահանջներին հասնելու համար, 
ինչպես նաև ավելի լավ ընկալել զարգացման արդյունքների որակը բարձրացնելու հարցում 
իրենց տարբերակված դերերն ու պատասխանատվությունները:  
 
27. ԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    տարանջատումըտարանջատումըտարանջատումըտարանջատումը    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ցանկալիցանկալիցանկալիցանկալի    
նպատակներիցնպատակներիցնպատակներիցնպատակներից: Անվտանգության մեխանիզմների երեք քաղաքականություններում 
անվտանգության մեխանիզմների «վնաս մի պատճառիր» տարրերն այժմ, տարբեր չափերով, 
խառնված են զարգացման ցանկալի նպատակներին: Օրինակ` ԱԶԲ-ի Բնապահպանական 
քաղաքականությունը պարունակում է հինգ հիմնական տարր. (i) աղքատությունը 
կրճատելու համար բնապահպանական միջամտությունների խրախուսում, (ii) 
բնապահպանական նկատառումների ընդգրկում տնտեսական աճում, (iii) գլոբալ և 
տարածաշրջանային կենսապահովման համակարգերի պահպանում, (iv) 
գործընկերությունների ձևավորում, (v) բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների 
ինտեգրում ԱԶԲ-ի գործառնություններին: Սակայն առաջին չորս տարրերը փոխկապակցված 
են ԱԶԲ-ի բնապահպանական կորպորատիվ ռազմավարությանը և միայն հինգերորդ տարրն 
է հասցեագրում բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների խնդիրները և 
գնահատումը ծրագրային մակարդակում: Ցանկության բնույթ կրող փոխկապակցված, 
թեմատիկ բնապահպանական խնդիրների առանձնացումը անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջներից հնարավորություն կտա հասցեագրել յուրաքանչյուր խնդիր այնպիսի 
մեթոդով, որը խթանում է կենտրոնացումը պատշաճ իրականացման վրա և ուշադրությունը 
վերջինիս հանդեպ: Դրան զուգահեռ Բնապահպանական քաղաքականության ցանկալի 
տարրերը կիրականացվեն կորպորատիվ մակարդակի բնապահպանական 
ռազմավարության միջոցով: Նույն օրինակով, Բնիկ ժողովուրդների քաղաքականության 
զարգացման ցանկությունների հասցեագրումն ավելի լայն ռազմավարական մակարդակով 
կլինի ավելի արդյունավետ, քան անվտանգության մեխանիզմներին համապատասխանելու 
սահմանափակ համատեքստում: Հետևաբար տեղին է համարվում ԱՄՔՓ-ի 
առանձնահատուկ կենտրոնացումն անվտանգության մեխանիզմների, այլ ոչ թե ավելի լայն  
ցանկալի նպատակների վրա: 
 
28. ԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանական    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    տարրերիտարրերիտարրերիտարրերի    հասցեագրումնհասցեագրումնհասցեագրումնհասցեագրումն    այլայլայլայլ    
քաղաքականություններումքաղաքականություններումքաղաքականություններումքաղաքականություններում    ևևևև    ռռռռազմավարություններումազմավարություններումազմավարություններումազմավարություններում:::: Բնապահպանությանն առնչվող 
խնդիրներ հասցեագրող անվտանգության մեխանիզմների մի շարք պահանջներ ցրված են 
ԱԶԲ-ի ոլորտային և թեմատիկ տարբեր քաղաքականություններում և 
ռազմավարություններում: 22  Այս քաղաքականություններում և ռազմավարություններում  
անվտանգության մեխանիզմների պահանջները ներկայացված են հատվածական եղանակով 
                                                
22  Դրանց շարքում են այնպիսի քաղաքականություններ, ինչպիսիք են Բանկի անտառային ոլորտի 

քաղաքականությունը (1995), Բանկի քաղաքականության նախաձեռնությունները էներգետիկ ոլորտի համար 

(1995) և Ասիական զարգացման բանկի ջրային քաղաքականությունը  (2001):   
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և մասամբ հիմնվում են ԱԶԲ-ի Բնապահպանական քաղաքականության իրականացման 
գործընթացների վրա: Դրանից բխող հատվածականությունը նվազեցնում է ծրագրի 
ազդեցությունների ամբողջական ընկալման հնարավորությունները: Բացի այդ, գործող 
Բնապահպանական քաղաքականության անվտանգության մեխանիզմների բաղադրիչը 
կենտրոնանում է բնապահպանական գնահատման սկզբունքների և ընթացակարգերի վրա: 
Քաղաքականությունը բացահայտորեն չի սահմանում աղտոտման կանխարգելման և դրա 
աստիճանի նվազեցման (այդ թվում` ջերմոցային գազի արտանետման), 
կենսաբազմազանության ու բնական ռեսուրսների կառավարման, ֆիզիկական մշակութային 
ռեսուրսների առնչությամբ ծրագրի ազդեցությունները և ռիսկերը հասցեագրող իր 
սկզբունքներն ու պահանջները: Ծրագրերի բնապահպանական գնահատումները 
հասցեագրում են այս խնդիրները չպլանավորած եղանակով: Հետևաբար ԱԶԲ-ը պետք է 
կոնսոլիդացնի ներկայումս ԱԶԲ-ի ոլորտային և թեմատիկ այլ քաղաքականություններում և 
ռազմավարություններում ընդգրկված բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների 
տարրերը: Հարկ է հստակ ձևակերպել բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների 
սկզբունքները և պահանջները, ներառելով ոլորտային խնդիրները և ընդգրկելով  (i) 
բնապահպանական գնահատումը, (ii) աղտոտման կանխարգելումն ու դրա մակարդակի 
նվազեցումը, (iii) կենսաբազմազանությունը և բնական ռեսուրսների կառավարումը, (iv) 
մասնագիտական և համայնքային առողջությունն ու անվտանգությունը, (v) ֆիզիկական 
մշակութային ռեսուրսները:   
 
29. ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    հարցերիհարցերիհարցերիհարցերի ( ( ( (օրինակօրինակօրինակօրինակ` ` ` ` աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    ստանդարտներիստանդարտներիստանդարտներիստանդարտների    ևևևև    
գենդերայինգենդերայինգենդերայինգենդերային    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների) ) ) ) ներառումներառումներառումներառում: : : : Շահագրգիռ որոշ կողմեր պահանջել են` որպես 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթղթի մաս ներդնել 
քաղաքականության դրույթներ աշխատանքի հիմնական ստանդարտների և գենդերային 
խնդիրների վերաբերյալ: Աշխատանքի հիմնական ստանդարտները և սոցիալական ավելի 
լայն պաշտպանության խնդիրներն արդեն իսկ ընդգրկվել են ԱԶԲ-ի Սոցիալական 
պաշտպանության ռազմավարությունում (2001): Սոցիալական հարցերը կարգավորվում են 
նաև Գործառնությունների ձեռնարկի ԱԶԲ-ի գործառնություններում սոցիալական հարցերն 
ընդգրկելու մասին բաժնի միջոցով:23 Գենդերային խնդիրներին արդեն իսկ հատուկ և մեծ 
ուշադրություն է դարձվում ԱԶԲ-ի գործառնություններում` ԱԶԲ-ի Գենդերային և 
զարգացման քաղաքականության (1998) և դրան փոխլրացնող Գործառնությունների 
ձեռնարկի գենդերային ու զարգացման բաժնում: 24  Սակայն հայտնի է, որ գենդերային 
նկատառումները պետք է արտացոլվեն նաև անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականություններում, որտեղ դրանք որոշապես փոխկապակցվում են անվտանգության 
մեխանիզմների ասպեկտներին:  
 
30. Քաղաքականության շրջանակի և գործադրման մեխանիզմների հստակության Քաղաքականության շրջանակի և գործադրման մեխանիզմների հստակության Քաղաքականության շրջանակի և գործադրման մեխանիզմների հստակության Քաղաքականության շրջանակի և գործադրման մեխանիզմների հստակության 
բարելավում: բարելավում: բարելավում: բարելավում: Պարտադրված վերաբնակեցման քաղաքականության և Բնիկ ժողովուրդների 
վերաբերյալ քաղաքականության իրականացման ԱԶԲ-ի փորձը ցույց է տալիս, որ 
անհրաժեշտ է լրացուցիչ հստակեցնել յուրաքանչյուր քաղաքականության շրջանակն ու 
գործադրման մեխանիզմները: Ինչպես ընդգծում է գնահատման հատուկ 
ուսումնասիրությունը (ծանոթագրություն 19)` հստակություն է պահանջվում բացատրելու 
համար, որ Պարտադրված վերաբնակեցման քաղաքականությունը գործադրվում է հողի և 
դրա գտնվող ակտիվների պարտադրված օտարումով, հողօգտագործման 
սահմանափակումներով և օրենքով սահմանված պահպանվող տարածքներ մուտքի 
                                                
23  ADB. 2007. Operations Manual. Section C3: Incorporation of Social Dimensions into ADB Operations. Manila. 
24  ADB. 2006. Operations Manual. Section C2: Gender and Development. Manila. 
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սահմանափակումներով: Հստակություն է պահանջվում նաև բացատրելու համար, որ գործող 
քաղաքականությունն ընդգրկում է, թե ֆիզիկական, թե տնտեսական տեղահանումը, իսկ այս 
տերմինները հարկ է հստակ սահմանել: Երբեմն ծրագրերը կարող են հանգեցնել բնական 
ռեսուրսների մատչելիության սահմանափակմանը, օրինակ`  գետի հունի ստորին 
հատվածների ձկնորսության տարածքներ մուտքի արգելմանը և ջրամատակարարման 
նվազմանը: Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունները պետք է ընդգրկեն 
այնպիսի ազդեցություններ, որոնք կարող են չբխել հողի օտարումից: Անհրաժեշտ է 
հստակեցնել, որ այս ազդեցությունները կկանխվեն, կհասցվեն նվազագույնի, կմեղմացվեն 
կամ կփոխհատուցվեն:     
 
31. Բնիկ ժողովուրդների վերաբերյալ քաղաքականությունն իր ընթացիկ ձևով չի 
ապահովում Բնիկ ժողովուրդների հստակ գործառնական սահմանում: Քաղաքականությունը 
կիրառելու նպատակով Բնիկ ժողովուրդներին նույնականացնելու բարդությունները 
խորացվում են իրավիճակային վերլուծության անհրաժեշտությամբ և իրենց նախնիների 
տարածքի ու համայնքային իրավունքների վերաբերյալ բնիկ համայնքներում առկա տարբեր 
ընկալումներով, հետևաբար, հարկ է հստակեցնել Բնիկ ժողովուրդներին նույնականացնելու 
համար կիրառվող բնութագրերը: Բացի այդ քաղաքականության գործադրման 
մեխանիզմները պետք է սահմանվեն` որպես ազդեցություններ Բնիկ ժողովուրդների 
արժանապատվության, մարդու իրավունքների, կենսապահովման համակարգերի, 
մշակույթի, նախնիների տարածքների և տարածքային, բնական ու մշակութային 
ռեսուրսների վրա:   
 
32. ԽորհրդակցությանԽորհրդակցությանԽորհրդակցությանԽորհրդակցության    ևևևև    մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության    հզորացումհզորացումհզորացումհզորացում: Խորհրդակցությունն ու 
մասնակցությունը կենտրոնական դեր ունեն անվտանգության մեխանիզմների պահանջների 
իրագործման համար: ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների գործող 
քաղաքականություններն ունեն խորհրդակացական տարբեր պահանջներ: Դրանք բոլորն էլ 
ենթադրում են ազդեցության ենթակա անձանց և համայնքների հետ անվտանգության 
մեխանիզմների պլանավորման համատեքստում նախնական ու տեղեկացված 
խորհրդակցության, իսկ ծրագրի իրականացման ընթացքում` առաջացող անվտանգության 
խնդիրների նույնականացման և հասցեգրման հարցերում օժանդակելու համար 
շարունական խորհրդակցության  անհրաժեշտությունը: ԱԶԲ-ը պետք է պարզորոշ նշի, որ 
փոխառուներից/հաճախորդներից պահանջելու է անվտանգության մեխանիզմների բոլոր 
երեք քաղաքականությունների իրականացման շուրջ իմաստալից խորհրդակցություն 
կազմակերպել ազդեցության ենթակա անձանց և համայնքների հետ: Բացի այդ ԱԶԲ կարիք 
ունի հստակեցնել «իմաստալից խորհրդակցության» նշանակությունը: Քաղաքականության 
կիրառման համար այն ակնարկում է գործընթաց, որը (i) սկսվում է ծրագրի 
նախապատրաստման վաղ փուլում և շարունակական հիմունքներով իրականացվում է 
ծրագրի ամբողջ ցիկլի ընթացքում, (ii) ապահովում է ժամանակին համապատասխան և 
համարժեք տեղեկատվության տրամադրում, որը հասկանալի և դյուրամատչելի է 
ազդեցության ենթակա անձանց, (iii) իրականացվում է սպառնալիքից կամ ճնշումից զերծ 
մթնոլորտում,  (iv) հաշվի է առնում գենդերային հավասարությունը և արձագանքումը, 
հարմարեցված է աղքատ և խոցելի խմբերի կարիքներին, (v) հնարավորություն է տալիս 
որոշումների կայացման ընթացքում հաշվի առնել ազդեցության ենթակա անձանց և 
շահագրգիռ այլ կողմերի բոլոր կարևոր տեսակետերը (օրինակ` ծրագրի նախագիծը, 
ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները), մասնակցել զարգացման օգուտներին ու 
հնարավորություններին և կիսել իրականացման խնդիրները: 
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33. 2007թ. սեպտեմբերին Միավորված Ազգերի կազմակերպության 61-րդ լիագումար 
նիստն ընդունեց Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հռչակագիրը (ՄԱԿԲԺԻՀ), որը 
հղում է կատարում «Բնիկ համայնքների ազատ, նախնական և տեղեկացված 
համաձայնության ձեռքբերմանը` նախքան նրանց վրա ազդեցություն ունեցող որևէ ծրագրի 
հաստատումը»: Այս ոչ իրավապարտադիր հռչակագիրը պաշտպանել են Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի բազմաթիվ պետություններ: Ի ճանաչումն սեփական 
զարգացման ուղին ընտրելու Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների և հաշվի առնելով ԱԶԲ 
տնօրենների խորհրդի քննարկումները` ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ խնդիրները. ստանալ ազդեցության ենթակա 
Բնիկ ժողովուրդների համայնքների համաձայնությունը ծրագրային հետևյալ 
գործողություններին, որոնց հետևանքով Բնիկ ժողովուրդների խմբերը համարվում են 
առանձնակի խոցելի` (i) Բնիկ ժողովուրդների մշակութային արժեքների և գիտելիքների 
առևտրային զարգացում,  (ii) Բնիկ ժողովուրդների ֆիզիկական տեղափոխում իրենց 
ավանդական և սովորական հողերից,   (iii) օգտագործվող ավանդական հողերի տարածքում 
բնական ռեսուրսների առևտրային զարգացում, որը կազդի հողերի կենսապահովման կամ 
մշակութային, ծիսական կամ հոգևոր նպատակներով օգտագործման ձևերի վրա, որոնք 
սահմանում են Բնիկ ժողովուրդների ինքնությունը և համայնքը: Քաղաքականության 
կիրառման նպատակներից ելնելով` առաջարկվում է, որ Բնիկ ժողովուրդների համայնքների 
համաձայնությունն ակնարկի  ծրագրային գործողություններին ազդեցության ենթակա Բնիկ 
ժողովուրդների համայնքների հավաքական լայն աջակցության արտահայտմանը, որը 
կատարվում է անհատների և/կամ նրանց ճանաչված ներկայացուցիչների միջոցով: 
Նմանօրինակ լայն համայնքային աջակցությունը կարող է գոյություն ունենալ նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ որոշ անհատներ կամ խմբեր առարկում են ծրագրային գործողություններին: 
 
B. ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության    կիրառմանկիրառմանկիրառմանկիրառման    ևևևև    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    ապահովմանապահովմանապահովմանապահովման    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ        

34. ՆախնականՆախնականՆախնականՆախնական    ընթացակարգայինընթացակարգայինընթացակարգայինընթացակարգային    պահանջներիպահանջներիպահանջներիպահանջների    հավասարակշռումըհավասարակշռումըհավասարակշռումըհավասարակշռումը` ` ` ` իրականացումովիրականացումովիրականացումովիրականացումով:::: 
Անվտանգության մեխանիզմների գործող քաղաքականությունները զգալի շեշտ են դնում 
ծրագրի մշակման ընթացքում ընթացակարգային պահանջները և ուղենիշերը բավարարելու 
վրա: Քաղաքականությունները պակաս ուշադրություն են դարձնում ծրագրի իրականացման 
ընթացքում վերահսկմանն ու արդյունքների ստացմանը: Նախնական ընթացակարգային 
պահանջների ժամանակացույցն ու հաջորդականությունը միշտ օպտիմալ չէ, իսկ այս 
պահանջների պարզ բավարարումը չի երաշխավորում անվտանգության մեխանիզմների 
բավարար արդյունքները: Օրինակ` ծրագրի մշակման ընթացքում և նախքան ծրագրի 
գնահատումը, զգալի ջանք է գործադրվում ծրագրի տեխնիկատնտեսական 
ուսումնասիրությունների հիման վրա վերաբնակեցման պլանների նախագծեր մշակելու 
համար, սակայն կարող է անհրաժեշտ լինել վերաբնակցման պլանավորման ու 
իրականացման ամենակարևոր գործողությունները կատարել` որպես նախագծման 
մանրամասն գործողությունների մաս, որոնք կարող են տեղի ունենալ ավելի ուշ` ծրագրի 
իրականացման ընթացքում: Աշխատակազմի զգալի ներդրանք է կատարվում նաև 
բնապահպանական գնահատման հաշվետվությունների ամփոփիչ նախագծերի 
նախապատրաստման համար, որպեսզի բավարարվեն բնապահպանական տեսանկյունից 
զգայուն ծրագրերի համար սահմանված տեղեկությունների հրապարակման պահանջները, 
սակայն առողջ ԲԿՊ-երի վերջնական պատրաստումն ու իրականացումը, որոնք հիմք են 
հանդիսանում ծրագրի իրականացման համար, արժանանում են զգալիորեն ավելի քիչ 
ուշադրության: Անվտանգության մեխանիզմների իրականացման ԱԶԲ-ի փորձը և ԳԳՎ 
ընթացիկ ԳՀՈՒ-ները ցույց տվեցին, որ զգալիորեն ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել 



 

 

17 

 

ծրագրի իրականացման ընթացքում  անվտանգության մեխանիզմներին: Քաղաքականության 
պահանջները պետք է ընդգրկեն նաև դրույթներ անվտնագության մեխանիզմների 
մասնագետների կողմից վերահսկողությունն ուժեղացնելու, բողոքները բավարարելու  
տեղական մեխանիզմներ ձևավորելու, մոնիթորինգի հաշվետվությունների վավերացման 
համար արտաքին փորձագետներ ներգրավելու և անկախ խորհրդատվական մարմիններին 
դիմելու մասին:  
 
35. ԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    հզորացումհզորացումհզորացումհզորացում:::: Անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերը, որոնք այժմ կիրառվում են ոլորտային 
փոխատվություններին և ԲՖԿ-երին (դրանք են` բնապահպանական գնահատման և 
ուսումնասիրության համակարգը, վերաբնակեցման համակարգը, Բնիկ ժողովուրդների 
պլանավորման համակարգը), ապահովում անվտանգության մեխանիզմների 
ուսումնասիրության, գնահատման, ինստիտուցիոնալ պայմանների և գործընթացների 
ուղեցույց, որին հարկ է հետևել այն ենթածրագրերի կամ հաջորդող տրանշների դեպքում, 
որոնք պատրաստվել են տնօրենների խորհրդի հաստատումից հետո: Անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերը սահմանում են նաև իրավասության չափորոշիչներ, որոնք 
երաշխավորում են որակյալ ենթածրագրերի նույնականացումն ու իրականացումը: Սակայն 
Պարտադրված վերաբնակեցման և Բնիկ ժողովուրդների մասին գործող 
քաղաքականությունները  չունեն համակարգերի կիրառման մասին հստակ դրույթներ, իսկ 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականություններից ոչ մեկը չի հասցեագրում ԲՖԿ 
պահանջները:  Բացի այդ, չկան ծրագրերի ոչ զգայուն բաղադրիչներին համակարգերը 
կիրառելու մասին պաշտոնական դրույթներ, իսկ դրանց մանրամասն մշակումը տեղի է 
ունենում տնօրենների խորհրդի հաստատումից հետո: Քաղաքականությունների այս բացերը 
հասցեագրվել են վերանայված քաղաքականության մեջ: Բացի այդ, այս մոտեցման 
առնչությամբ կարևոր է երաշխավորել, որ անվտանգության մեխանիզմների պլաններ 
մշակելու և իրականացնելու ընթացքում փոխառուները/հաճախորդները պատշաճորեն 
կկիրառեն անվտանգության մեխանիզմների համակարգերը տնօրենների խորհրդի 
հաստատումից հետո մշակվող ենթածրագրերին: Անվտանգության մեխանիզմների 
համակարգերի արդյունավետ կիրառումը երաշխավորելու համար ավելի մեծ ուշադրություն 
պետք է դարձնել փոխառուների/հաճախորդների ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
գնահատումներին, իսկ կարողությունների ամրապնդման մեխանիզմներն ու 
միջոցառումները պետք է մշակվեն և ներդրվեն ծրագրի նախագծում:  Ավելին, 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականություններին չհամապատասխանելու ռիսկը 
կանխելու նպատակով հարկ է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ենթածրագրերի 
մոնիթորինգին և վերահսկողությանը:  
 
36. ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական    միջնորդությանմիջնորդությանմիջնորդությանմիջնորդության    բնապահպանականբնապահպանականբնապահպանականբնապահպանական    ևևևև    սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական    ռիսկերիռիսկերիռիսկերիռիսկերի    
կառավարումըկառավարումըկառավարումըկառավարումը: : : : Ֆինանսական միջնորդների մասնակցությամբ ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած 
ծրագրերի փաթեթը մեծանում է, ինչը հիմնականում տեղի է ունենում իր մասնավոր 
հատվածի գործառնությունների համատեքստում: Ֆինանսական միջնորդությամբ ծրագրերն 
առանձնահատուկ մարտահրավերներ են առաջացնում անվտանգության մեխանիզմների 
տեսանկյունից: ԱԶԲ-ը չունի անմիջական հսկողություն կամ հզոր լծակներ ենթածրագրերի 
հանդեպ, քանի որ ֆինանսական միջնորդին (ՖՄ) գնահատելու պահին ենթածրագրերը 
հաճախ հայտնի չեն և ֆինանսական միջոցները լայնորեն հատկացվում են բազմաթիվ 
ենթածրագրերի, իսկ ֆինանսական միջնորդությամբ ֆինանսավորումը կարող է ունենալ 
միջնորդության մի քանի շերտեր, որոնք բարդացնում են սոցիալական և բնապահպանական 
ռիսկերի կառավարումը: Թեպետ գործող Բնապահպանական քաղաքականությունն ունի 
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ֆինանսական միջնորդության մասին որոշակի դրույթներ, Պարտադրված վերաբնակեցման և 
Բնիկ ժողովուրդների մասին քաղաքականությունները լռում են այդ մասին: Անհրաժեշտ է 
հասցեագրել քաղաքականության բացերը: Բացի այդ, հարկ է հստակեցնել և մանրամասնել (i) 
ՖՄ-ի և ենթածրագրերի մակարդակների պահանջները և (ii) ԱԶԲ-ի և ՖՄ-ի հաճախորդի 
դերերն ու պատասխանատվությունները: Ցանկալի է ադապտացնել ֆինանսական 
միջնորդներին ներկայացվող պահանջները հնարավոր սոցիալական և բնապահպանական 
ազդեցություններին և/կամ ռիսկերին: Սա կպահանջի ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսական 
միջնորդների բիզնես գործունեության և սոցիալական ու բնապահպանական կառավարման, 
դրանց կարողությունների պատշաճության գնահատման և ուսումնասիրության ուժեղացում: 
Բացի այդ, ֆինանսական միջնորդները կարող են համարել բնապահպանական և 
սոցիալական կառավարման ինտեգրված համակարգը (ԲՍԿՀ) ավելի օգտակար, քան երեք 
առանձին համակարգերը: Ի վերջո, չնայած այն հանգամանքին, որ ԱԶԲ-ն այժմ չի 
պահանջում արգելված ներդրումների ցանկ, նման պահանջի ներդրումը կլինի օգտակար: 
 
C. ԱրձագանքումըԱրձագանքումըԱրձագանքումըԱրձագանքումը    հաճախորդներիհաճախորդներիհաճախորդներիհաճախորդների    փոփոխվփոփոխվփոփոխվփոփոխվողողողող    պահանջներինպահանջներինպահանջներինպահանջներին    ևևևև    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    

մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    երկարաժամկետերկարաժամկետերկարաժամկետերկարաժամկետ    կայունությունըկայունությունըկայունությունըկայունությունը        
 
37. ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    հզորացումնհզորացումնհզորացումնհզորացումն    ուուուու    
կիրառումըկիրառումըկիրառումըկիրառումը: ՀԿՄ-ի փոխառուներին տրամադրվող աջակցությունը բարելավելու ԱԶԲ-ի 
գործադրվող ջանքերի համատեքստում իրականացված խորհրդակցությունները ցույց են 
տվել, որ բազմաթիվ փոխառուներ/հաճախորդներ համոզված են, որ ԱԶԲ-ի անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականություններին համապատասխանելու գործառնական ծախսերը 
չափազանց մեծ են, իսկ միջին եկամուտով երկրների ներկայացուցիչները համոզված են, որ 
անվտանգության մեխանիզմների միասնական սկզբունքները կարող են ավելի լավ 
պահպանվեն իրենց պետական համակարգերի, քան ԱԶԲ-ի ընթացակարգերի միջոցով: 
Նրանք համոզված են, որ ԱԶԲ-ի ընթացակարգերն ու մոտեցումները կարելի է բարելավել, 
որպեսզի դրանք ավելի լավ արտացոլեն տարբեր հաճախորդների կարիքներն ու 
անվտանգության մեխանիզմներն իրականացնելու ԶԱՊ-երի խիստ տարբերվող 
կարողությունները: ԱԶԲ-ը գիտակցում է, որ ԶԱՊ-երն ունեն անվտանգության 
մեխանիզմների կիրառման սեփական համակարգեր, և որ այդ համակարգերի հզորացմանն 
ու կիրառմանն ուղղված ԶԱՊ-երի ջանքերին աջակցելը կբարելավի պետության 
սեփականատիրության զգացումը, ընդլայնի զարգացման ազդեցությունները և նվազեցնի 
գործառնական ծախսերը:  Սա նաև համահունչ է Օգնության արդյունավետության 
վերաբերյալ Փարիզի հռչակագրի և Ակկրայի Գործողությունների օրակարգի շրջանակում 
պետության սեփականատիրության զգացումի և պետական համակարգերի հետ ավելի մեծ 
ներդաշնակեցման աստիճանաբար խորացող միտմանը: ԱԶԲ-ը պետք է մշակի սեփական 
մոտեցումը պետության անվտանգության մեխանիզմների համակարգերի (ՊԱՄՀ) 
հզորացմանը և դրանց կիրառմանը ԱԶԲ-ի ծրագրերում` հաշվի առնելով Համաշխարհային 
Բանկի փորձը ՊԱՄՀ-ի պիլոտային կիրառման հարցում: Հարկ է երաշխավորել, որ ԱԶԲ-ի 
անվտանգության մեխանիզմների սկզբունքները չեն թերացվում և ՊԱՄՀ-ին առնչվող 
ռիսկերը կառավարվում են: Հետևաբար մոտեցումը կլինի աստիճանական և կընդգրկի 
հետևյալ հատկանիշերը. (i) ՊԱՄՀ-ի կիրառման պայմանները, (ii) ՊԱՄՀ-ի գնահատումների 
մեթոդաբանությունը, (iii) խորհրդակցական և վավերացման գործընթացները, (iv) ԱԶԲ-ի և 
փոխառուների դերերն ու պարտականությունները, (v) ընթացակարգերը և առնչվող այլ 
պահանջները (օրինակ` բացերի լրացումը), (vi) պահանջվող ռեսուրսները:   
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38. ՆերդաշնակեցումնՆերդաշնակեցումնՆերդաշնակեցումնՆերդաշնակեցումն    այլայլայլայլ    ԲՖՀԲՖՀԲՖՀԲՖՀ----երիերիերիերի    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    
քաղաքականություններիքաղաքականություններիքաղաքականություններիքաղաքականությունների    հետհետհետհետ:::: Վերջին մոտ 5 տարվա ընթացքում մի շարք ԲՖՀ-եր 
վերանայել կամ վերանայում են անվտանգության մեխանիզմների իրենց 
քաղաքականությունները: Այս հաստատությունների քաղաքականության 
առաջխաղացումները և դրանց կողմից որդեգրած լավագույն փորձն արդիական են ԱԶԲ-ի 
գործառնությունների համար: ԱԶԲ-ի և այլ ԲՖՀ-երի անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականության սկզբունքների և պահանջների ներդաշնակեցումն անհրաժեշտ է նաև 
զարգացման ազդեցությունները բարելավելու, գործառնական ծախսերը կրճատելու և 
համագործակցային վարքագիծը խրախուսելու համար: ԲՖՀ-երը որոշակի առաջընթաց են 
արձանագրել բնապահպանական գնահատման սկզբունքների ընդհանուր համակարգ 
ձևավորելու հարցում 25 , սակայն հարկ է շարունակել ԲՖՀ-երում անվտանգության 
մեխանիզմների սովորույթների ներդաշնակեցումը: ԱԶԲ-ը համոզված է, որ այն պետք է 
ներդաշնակեցնի անվտանգության մեխանիզմների իր քաղաքականություններն այլ ԲՖՀ-
երին, հատկապես քաղաքականության կարևորագույն սկզբունքների առնչությամբ, իսկ ԲՖՀ-
երի ընթացակարգերը պետք է հարմարեցվեն տարբեր հաճախորդներին ու իրավիճակներին:   
Հետևաբար ԱՄՔՎՓ երաշխավորել է, որ բնապահպանությանը, պարտադրված 
վերաբնակեցմանը և Բնիկ ժողովուրդներին վերաբերող քաղաքականության սկզբունքներն ու 
պահանջները ձևակերպվեն այլ ԲՖՀ-երի, մասնավորապես Համաշխարհային Բանկի, ՄՖԿ-ի 
և ՎԶԵԲ-ի քաղաքականություններին համահունչ:   
 
39. ԱշխատանքըԱշխատանքըԱշխատանքըԱշխատանքը    մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    հատվածիհատվածիհատվածիհատվածի    հաճախորդներիհաճախորդներիհաճախորդներիհաճախորդների    հետհետհետհետ:::: ԱԶԲ-ի մասնավոր հատվածի 
ներդրումային ծրագիրն արագորեն ընդլայնվել է վերջին 5 տարվա ընթացքում: Մասնավոր 
հատվածի հաճախորդները տարաբնույթ խումբ են` բնապահպանական և սոցիալական տարբեր 
իրազեկվածությամբ և կարողություններով, իսկ նրանց ֆինանսավորած ծրագրերը կարող են 
տարբերվել իրենց ծավալներով և բնույթով, օրինակ` փոքրածավալ կամ միջին ծավալի 
էներգախնայողության կամ վերականգվող էներգետիկայի ձեռնարկություններից մինչև 
արդյունահանող, էներգետիկ և ենթակառուցվածքային խոշոր ընկերություններ: 
Աշխատանքային ցիկլը սովորաբար շատ ավելի կարճ է, քան պետական հատվածի ծրագրերում, 
իսկ անվտանգության մեխանիզմների պատշաճության գնահատումը պետք է սովորաբար 
կատարվի սեղմ ժամկետներում: Ֆինանսական բարդ կառույցները, օրինակ` արժեթղթավորման 
մասնագիտացված դուստր կազմակերպությունները կամ բազմաշերտ ֆինանսական 
միջնորդությունը, բարդ հարցեր են բարձրացնում ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների 
կիրառման մեթոդի վերաբերյալ: Թեպետ անվտանգության մեխանիզմների գործող 
ընթացակարգերը մնում են համարժեք ենթակառուցվածքների ավանդական ֆինանսավորման 
համար, մշտապես փոփոխվող գործարար միջավայրը, դիվերսիֆիկացված ֆինանսական 
ապրանքների մատչելիությունը և ֆինանսական ոլորտում ու կապիտալի շուկաներում ԱԶԲ-ի 
միջամտությունների խորացող բարդությունը կարող են պահանջել այլ մոտեցումներ: 
Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության սկզբունքները պետք է հավասարապես 
կիրառվեն պետական և մասնավոր հատվածների ծրագրերին` միաժամանակ գիտակցելով, որ 
ծրագրի մշակման ընթացակարգերը կարող են տարբերվել:  
 
40. ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    զարգացումըզարգացումըզարգացումըզարգացումը    ևևևև    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    բաշխմանբաշխմանբաշխմանբաշխման    օպտիմալացումըօպտիմալացումըօպտիմալացումըօպտիմալացումը:::: 
Անվտանգության մեխանիզմների արդյունավետության բարելավումները կպահանջեն ԱԶԲ-ի 
կարողությունների հզորացում, մասնավորապես` ավելի մեծ ջանքերի ներդրում ծրագրերի 
իրականացման, ՊԱՄՀ-ի գնահատման և ԶԱՊ-երի կարողությունների զարգացման գործում:     
                                                
25  Multilateral Financial Institutions Working Group on Environment. 2005. A Common Framework for Environmental   
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Դա կպահանջի ԱԶԲ-ի կարողությունների ամրապնդում` ԶԱՊ-երի անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերը առավել լավ ընկալելու, անվտանգության մեխանիզմների 
իրականացմանը հետևելու և փոխառուների/հաճախորդների հետ անվտանգության 
մեխանիզմների իրականացման իրողությունները հասցեագրելու համար: Ծրագրերի խմբերը 
պետք է, մասնավորապես, լավ տիրապետեն անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունների նպատակներին ու սկզբունքներին, քանի որ այդ խմբերն են 
գտնվում քաղաքականությունների կիրառումն ապահովելու առաջին գծում: Վերջին մի քանի 
տարիներին ԱԶԲ-ը կազմակերպել է աշխատակազմի վերապատրաստման ծրագրեր 
անվտանգության մեխանիզմների բոլոր երեք քաղաքականությունների վերաբերյալ և հարկ է 
շարունակել նման վերապատրաստումը կենտրոնական գրասենյակում ու երկրների 
տեղական գրասենյակներում: Միաժամանակ հարկ է օպտիմալացնել անվտանգության 
մեխանիզմների իրականցման գծով գործառնական վարչությունների ու Տարածաշրջանային 
և կայուն զարգացման վարչության աշխատակազմի ռեսուրսները, որպեսզի երաշխավորվի 
համարժեք ուշադրությունը ծրագրի իրականացմանն ու վերահսկմանը` միաժամանակ 
ապահովելով ծրագրի մշակման կարիքները և պատշաճության գնահատման պահանջները: 
Չափազանց կարևոր է համոզվել, որ տեղական գրասենյակները պատշաճորեն ապահովված 
են անվտանգության մեխանիզմների գծով համապատասխան փորձագիտությամբ, 
հատկապես բարդ և զգայուն ծրագրերի լայնածավալ փաթեթներ ունեցող ԶԱՊ-երի դեպքում:  
Անվտանգության մեխանիզմների բարելավված իրականացման համար կենտրոնական տեղ 
շարունակելու է զբաղեցնել քաղաքականության իրականացման և մոնիթորինգի համար 
ռեսուրսների օպտիմալ հատկացումը:  
 
41. ԳործառնականԳործառնականԳործառնականԳործառնական    ծախսերիծախսերիծախսերիծախսերի    կրճատումկրճատումկրճատումկրճատում:::: Թեպետ անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականություններին հատկացված ուշադրության շնորհիվ ԱԶԲ-ի աջակցած ծրագրերի 
արդյունավետությունը զգալիորեն բարելավվել է` որոշ փոխառուներ/հաճախորդներ 
բարձրացրել են ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականություններին 
համապատասխանելու գործառնական ծախսերի չափազանց մեծ դառնալու կամ ԱԶԲ-ի ու 
ընդունող երկրների զուգահեռ պահանջների հետևանքով անհարկի ծախսերի ներդրման 
հարցը: Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունների իրականացման ծախսերն 
ու օգուտները վերլուծող ուսումնասիրությունները եզրակացրել են, որ այս 
քաղաքականությունները ծրագրի կայունությունը երաշխավորող կառուցողական գործիքներ 
են: 26  Երբ անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունների իրականացումն 
անարդյունավետ է և առաջացնում է անհարկի ծախսեր, ապա դա հիմնականում հետևանք է  
(i) փոխառուի իրականացման կարողությունները գերազանցող պահանջների ներկայացման, 
(ii) քաղաքականության առանցքային պահանջներում առկա անհստակության, (iii) 
անվտանգության մեխանիզմների պլանները հաստատելու հարցում անորոշության և 
ուշացման, (iv) կիրառման հարցում ճկունության բացակայության (մասնագիտական 
դատողության փոխարեն քաղաքականության «իրավական» մեկնաբանություն), (v) 
կարողությունների պակաս (որը բխում է «շուրջկողմյա ցանկապատման» մոտեցումից): 
Առաջարկությունները կենտրոնացել առավել ռազմավարական մոտեցման շուրջ, նպատակ 
ունենալով բարելավել քաղաքականությունների զարգացման ազդեցությունը և կրճատել 
ծախսերը (i) հստակեցնելով ԲՖՀ և փոխառուի պատասխանատվությունները` հատուկ 
ուշադրություն դարձնելով բարձր ռիսկայնության գործառնություններին, (ii) հասցեագրելով 
քաղաքականություններում առկա անհստակությունները, (iii) ներդաշնակեցնելով 
քաղաքականություններն այլ ՄՖՀ-երի քաղաքականություններին` շփոթությունը 

                                                
26 World Bank. 2001. Cost of Doing Business. Washington, DC. 
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նվազեցնելու համար, (iv) ապահովելով համարժեք ռեսուրսներ ներքին հմտությունների 
բարելավման և ծրագրերի խորացված վերահսկման համար, (v) ապահովելով 
անվտանգության մեխանիզմների վերլուծությունն ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելու 
խթաններ, (v) ամրապնդելով փոխառուների կարողությունները և գործադրելով 
պետությունների համակարգերը: Նմանատիպ փաստեր և առաջարկություններ են 
ներկայացվել ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունների վերաբերյալ 
ԳԳՎ կատարած գնահատման հատուկ ուսումնասիրություններում: Այս նկատառումները 
հաշվի են առնվել վերանայված ԱՄՔՓ-ում և հասցեագրվել են այդ փաստաթղթի հինգ 
նպատակների միջոցով (պարբերություն 2): 
 

V. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ    ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ    ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ        

A. ՀամապարփակՀամապարփակՀամապարփակՀամապարփակ    փաստաթուղթփաստաթուղթփաստաթուղթփաստաթուղթ    ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    պարտավորությանպարտավորությանպարտավորությանպարտավորության    ևևևև    քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության    
սկզբունքներիսկզբունքներիսկզբունքներիսկզբունքների    մասինմասինմասինմասին        

42. ԱԶԲ-ն վերահաստատում է, որ բնապահպանական և սոցիալական կայունությունը 
Ասիական և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական աճի և աղքատության 
կրճատման անկյունաքար է: Այդ պատճառով ԱԶԲ-ի Ռազմավարություն 2020-ում շեշտվում է 
բնապահպանական տեսանկյունից կայուն և ներառական տնտեսական աճին հետամուտ 
լինելու համար ԶԱՊ-երին օժանդակելու կարևորությունը: Բացի այդ, ԱԶԲ-ը պարտավորված 
է երաշխավորել իր աջակցած ծրագրերի սոցիալական և բնապահպանական կայունությունը:  
Այս համատեքստում ԱՄՔՓ-ի նպատակն է խրախուսել ծրագրի արդյունքների 
կենսակայունությունը` պաշտպանելով մարդկանց և շրջակա միջավայրը ծրագրերի 
հնարավոր անբարենպաստ ազդեցություններից: 
 
43. ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների նպատակներն են`   
 

(i) հնարավորության սահմաններում կանխել ծրագրերի բացասկան 
ազդեցությունները շրջակա միջավայրի և ազդեցության ենթակա անձանց վրա. 

(ii) եթե կանխելը հնարավոր չէ` նվազագույնի հասցնել և/կամ մեղմել ծրագրի 
անբարենպաստ ազդեցությունները շրջակա միջավայրի և ազդեցության 
ենթակա անձանց վրա և/կամ փոխհատուցել դրանց դիմաց.  

(iii) օգնել փոխառուներին/հաճախորդներին հզորացնել անվտանգության 
մեխանիզմների իրենց համակարգերը և զարգացնել բնապահպանական ու 
սոցիալական ռիսկերը կառավարելու կարողությունները:  

 
44. ԱԶԲ-ը հավատարիմ է մնում անվտանգության մեխանիզմների նպատակներին և 
դրանց իրագործմանը: ԱԶԲ-ը պատասխանատվություն է ստանձնում ԱՄՔՓ-ում 
ամրագրված սկզբունքներին և պահանջներին համահունչ ծրագրային ցիկլի ամբողջ 
ընթացքում իրականացնել ծրագրերի պատշաճության գնահատում և ուսումնասիրություն, 
մոնիթորինգ և վերահսկողություն: Հավատարիմ մնալով իր սոցիալական և 
բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմներին ԱԶԲ-ը բարելավում է իր 
գործողությունների և որոշումների կայացման կանխատեսելիությունը, թափանցիկությունը և 
հաշվետվողականությունը, օգնում է փոխառուներին/հաճախորդներին կառավարել 
սոցիալական և բնապահպանական ազդեցություններն ու ռիսկերը, խրախուսում է 
ներդրումների երկարաժամկետ կենսակայունությունը: Տեղերում այս պարտավորության 
վերափոխումն արդյունքների կախյալ է ԱԶԲ-ի և իր փոխառուների/հաճախորդների 
համատեղ, բայց տարբերակված  ջանքերից:   
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45. ԱԶԲ-ի ԱՄՔՓ-ը սահմանում է անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 
նպատակները, շրջանակը, գործադրման մեխանիզմները և սկզբունքներն անվտանգության 
մեխանիզմների երեք առանցքային ոլորտների համար`   
 

(i) բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմներ,  
(ii) պարտադրված վերաբնակեցման անվտանգության մեխանիզմներ, 
(iii) Բնիկ ժողովուրդների անվտանգության մեխանիզմներ: 

 
46. Քաղաքականության նպատակներին հասնելու և քաղաքականության սկզբունքներն 
իրագործելու նպատակով ԱԶԲ-ն իրականացնում է հաջորդող ենթաբաժնում նկարագրված 
գործողությունները («B. Քաղաքականության իրագործման գործընթաց»): 
Փոխառուներին/հաճախորդներին և դրանց ծրագրերին ցանկալի արդյունքների հասնելու  
հարցում օգնելու նպատակով ԱԶԲ-ն ընդունում է անվտանգության մեխանիզմների հատուկ 
պահանջներ, որոնք փոխառուները/հաճախորդները պարտավոր են բավարարել 
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններն ու ռիսկերը հասցեագրելու 
ընթացքում: ԱԶԲ-ի աշխատակազմը` պատշաճության գնահատման, ուսումնասիրության և 
վերահսկողության միջոցով, կերաշխավորի փոխառուների/հաճախորդների կողմից այս 
պահանջների կատարումը ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում: 
Անվտանգության մեխանիզմների այս պահանջները հետևյալներն են`   
 

(i) Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1. Շրջակա միջավայր 
(Հավելված 1), 

(ii) Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 2. Պարտադրված 
վերաբնակեցում (Հավելված 2), 

(iii) Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 3. Բնիկ ժողովուրդներ 
(Հավելված 3), 

(iv) Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 4. Ֆինանսավորման տարբեր 
մեթոդներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ (Հավելված 4): 

 
47. ԱԶԲ-ը չի ֆինանսավորելու իր անվտանգության մեխանիզմների փաստաթղթին 
չհամապատասխանող ծրագրերը, ինչպես նաև չի ֆինանսավորելու այն ծրագրերը, որոնք չեն 
համապատասխանում ընդունող պետության սոցիալական և բնապահպանական 
օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերին, ներառյալ այն օրենքները, որոնցով 
իրականացվում են միջազգային օրենքով նախատեսված ընդունող պետության 
պարտավորությունները: Բացի այդ, ԱԶԲ-ը չի ֆինանսավորելու արգելված ներդրումային 
գործողությունների ցանկում ընդգրկված գործողությունները (Հավելված 5): 
  
48. Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության սույն փաստաթուղթը 
կիրառվում է ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած և/կամ ԱԶԲ-ի կառավարման տակ գտնվող պետական և 
ոչ պետական բոլոր ծրագրերին և դրանց բաղադրիչներին` անկախ ֆինանսավորման 
աղբյուրից, այդ թվում` փոխառությամբ և/կամ դրամաշնորհով և/կամ այլ միջոցներով 
(օրինակ` կապիտալ և/կամ երաշխիքներ) ֆինանսավորվող ներդրումային ծրագրերին 
(այսուհետ` ծրագրեր):   
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1. ԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանական    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ        

ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ`̀̀̀ Երաշխավորել ծրագրերի բնապահպանական ողջամտությունն ու կայունությունը և աջակցել 
բնապահպանական նկատառումների ինտեգրումը ծրագրի որոշումների կայացման գործընթացում:   

ՇրջանակՇրջանակՇրջանակՇրջանակ    ևևևև    գործադրմանգործադրմանգործադրմանգործադրման    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ` ` ` ` Բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմները գործադրվում են, եթե 
հավանական է, որ ծրագիրը կունենա բնապահպանական ռիսկեր և ազդեցություններ:  
ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության    սկզբունքներսկզբունքներսկզբունքներսկզբունքներ`̀̀̀ 
1. Առաջարկվող յուրաքանչյուր ծրագրի դեպքում հնարավորինս վաղ սկսել սքրինինգի գործընթաց` 
բնապահպանական համապատասխան գնահատման ծավալն ու տեսակը որոշելու համար, որպեսզի 
իրականացվող համապատասխան ուսումնասիրությունները համաչափ լինեն հնարավոր ազդեցությունների և 
ռիսկերի կարևորությանը:  

2. Առաջարկվող յուրաքանչյուր ծրագրի դեպքում իրականացնել բնապահպանական գնահատում` ծրագրի 
ազդեցության տարածքի համատեքստում ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալտնտեսական (այդ թվում` 
բնապահպանական միջավայրի միջոցով ապրուստի միջոցների, առողջության և անվտանգության, խոցելի խմբերի 
և գենդերային խնդիրների վրա ազդեցությունները) և ֆիզիկական մշակույթի ռեսուրսների վրա հնարավոր 
ուղղակի, անուղղակի, ընդհանուր և առաջացած ազդեցությունները և ռիսկերը նույնականացնելու նպատակով: 
Գնահատել հնարավոր անդրսահմանային և գլոբալ ազդեցությունները, այդ թվում` կլիմայի փոփոխությունը: 
Հավուր պատշաճի կիրառել ռազմավարական բնապահպանական գնահատում:  

3. Քննության առնել ծրագրի տեղանքի, նախագծի, տեխնոլոգիայի և բաղադրիչների հնարավոր այլընտրանքները և 
դրանց հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները, հիմնավորել առաջարկված կոնկրետ 
այլընտրանքն ընտրելու տրամաբանությունը: Դիտարկել նաև ծրագրին այլընտրանք չլինելու տարբերակը:  

4. Բնապահպանական պլանավորման և կառավարման միջոցով կանխել, իսկ կանխելն անհնար լինելու դեպքում` 
նվազագույնի հասցնել, մեղմել և/կամ փոխհատուցել անբարենպաստ ազդեցությունները և խթանել դրական 
ազդեցությունները: Պատրաստել բնապահպանական կառավարման պլան (ԲԿՊ), որն ընդգրկում է առաջարկվող 
մեղմացման միջոցառումներ, բնապահպանական մոնիթորինգի և հաշվետվականության պահանջներ, առնչվող 
ինստիտուցիոնալ կամ կազմակերպական մեխանիզմներ, կարողությունների զարգացման և վերապատրաստման 
միջոցառումներ, իրականացման ժամանակացույց, ծախսային նախահաշիվներ և կատարողականի ցուցանիշեր:  
ԲԿՊ-ի նախապատրաստման առանցքային նկատառումներն ընդգրկում են հնարավոր անբարենպաստ 
ազդցությունների նվազեցումը` երրորդ կողմին զգալի վնաս չհասցնելու մակարդակի, և «աղտոտողը վճարում է» 
սկզբունքը: 

5. Իրականացնել իմաստալից խորհրդակցություն ազդեցության ենթակա անձանց հետ և կազմակերպել նրանց 
տեղեկացված մասնակցությունը: Ապահովել կանանց մասնակցությունը խորհրդակցական գործընթացին: Ծրագրի 
վաղ փուլից ներգրավել շահագրգիռ կողմերին, այդ թվում` ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ 
հասարակական կազմակերպություններին, և ապահովել, որ նրանց կարծիքներն ու մտահոգությունները հայտնի 
և հասկանալի դառնան որոշումներ կայացնողներին և հաշվի առնվեն նրանց կողմից: Ըստ անհրաժեշտության, 
ծրագրի իրականացման ամբողջ ընթացքում շարունակել խորհրդակցությունները շահագրգիռ կողմերի հետ`   
բնապահպանական գնահատմանն առնչվող խնդիրները հասցեագրելու համար: Ստեղծել բողոքները 
բավարարելու մեխանիզմ` ծրագրի բնապահպանական կատարողականի վերաբերյալ ազդեցության ենթակա 
անձանց մտահոգություններն ու բողոքները ստանալու և դրանց լուծումը կազմակերպելու համար:    

6. Ազդեցության ենթարկված անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի համար մատչելի վայրում և հասկանալի ձևաչափով 
ու լեզվով(լեզուներով) ժամանակին (նախքան ծրագրի գնահատումը) հրապարակել բնապահպանական 
գնահատման (ներառյալ` ԲԿՊ-ի) նախագիծը: Ազդեցության ենթարկված անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերին 
տրամադրել բնապահպանական գնահատման վերջնական տարբերակը և դրա վերանայումները (եթե այդպիսիք 
կան): 

7. Իրականացնել ԲԿՊ-ը և կատարել դրա արդյունավետության մոնիթորինգ: Փաստաթղթագրել մոնիթորինգի 
արդյունքները, այդ թվում` ուղղիչ գործողությունների մշակումն ու իրականացումը, և հրապարակել մոնիթորինգի 
հաշվետվությունները:  

8. Չիրականացնել ծրագրային գործողություններ կարևորագույն հաբիթաթների տարածքներում, բացառությամբ, եթե   
(i) չկան չափելի անբարենպաստ ազդեցություններ կարևորագույն հաբիթաթի վրա, որոնք կարող են վնաս հասցնել 
դրա գործելու ունակությունը, (ii) չկա հայտնի կրիտիկապես վտանգված կամ վտանգված տեսակների 
պոպուլյացիայի կրճատում, (iii) պակաս կարևոր բոլոր ազդեցությունները մեղմացված են: Եթե ծրագրի տարածքը 
գտնվում է օրենքով սահմանված պահպանվող տարածքում, ապա պետք է իրականացվեն պահպանվող տարածքի 
պահպանման նպատակները խրախուսող և խթանող լրացուցիչ ծրագրեր: Բնական հաբիթաթների տարածքում 
հարկ է բացառել որևէ զգալի փոփոխություն կամ դեգրադացում, բացառությամբ եթե (i) չկան այլընտրանքներ, (ii) 
ծրագրի ընդհանուր օգուտներն էապես գերազանցում են բնապահպանական վնասները, (iii) որևէ փոփոխություն 
կամ դեգրադացում պատշաճորեն մեղմված է: Կիրառել կանխարգելիչ մոտեցում վերականգնվող բնական 
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ռեսուրսների օգտագործման, զարգացման և կառավարման հանդեպ:   
9. Կիրառել աղտոտման կանխարգելման և հսկողության տեխնոլոգիաներ և սովորույթներ, որոնք համահունչ են 
միջազգային լավագույն փորձին, որն արտացոլված է միջազգային ճանաչում ունեցող ստանդարտներում օրինակ` 
Համաշխարհային Բանկի Խմբի Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության ուղեցույցերում: 
Որդեգրել մաքուր արտադրության գործընթացներ և էներգախնայողության լավագույն սովորույթները: Կանխել 
աղտոտումը, իսկ կանխելն անհնար լինելու դեպքում նվազագույնի հասցնել կամ վերահսկել աղտոտող 
արտանետումների և բացթողումների (այդ թվում` ջերմոցային գազերի ուղղակի և անուղղակի արտանետումների, 
թափոնների գոյացման և վտանգավոր նյութերի բացթողումը` սկսած դրանց արտադրությունից, տեղափոխումից, 
մշակումից մինչև պահեստավորում) ինտենսիվությունը կամ բեռը: Կանխել միջազգային արգելքների կամ 
օգտագործումից աստիճանաբար հանման ենթակա վտանգավոր նյութերի օգտագործումը: Ձեռք բերել, 
օգտագործել և հսկել թունաքիմիկատները հետևելով վնասատուների դեմ պայքարի ինտեգրված մոտեցումներին և 
նվազեցնել կախվածությունը սինթետիկ թունաքիմիկատներից:   

10. Աշխատողների համար ապահովել անվտանգ և առողջ աշխատանքային պայմաններ և կանխարգելել վթարները, 
վնասվածքները և հիվանդությունները: Հաստատել կանխարգելիչ և արտակարգ իրավիճակներին 
պատրաստվածության ու արձագանքման միջոցառումներ` տեղական համայնքների առողջության և 
անվտանգության վրա անբարենպաստ ազդեցությունները և դրանց համար ռիսկերը կանխելու, իսկ կանխելն 
անհնար լինելու դեպքում` դրանք նվազագույնի հասցնելու նպատակով:   

11. Բնապահպանական գնահատման ընթացքում որակավորված և փորձառու փորձագետների մասնակցությամբ 
տեղանքի հետազոտություններ կատարելու միջոցով պահպանել ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսները և 
կանխել դրանց քանդումը կամ վնասվելը: Նախատեսել «պատահական հայտնաբերման» ընթացակարգերի 
կիրառումը, որոնք ընդգրկում են կառավարման և պահպանման նախապես հաստատված մոտեցում այն 
նյութերին, որոնք կարող են հայտնաբերվել ծրագրի իրականացման ընթացքում:  

 
 

 

2.     ՊարտադրվածՊարտադրվածՊարտադրվածՊարտադրված    վերաբնակեցմանվերաբնակեցմանվերաբնակեցմանվերաբնակեցման    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ        

ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ`̀̀̀  Որտեղ հնարավոր է կանխել պարտադրված տեղահանումը, նվազեցնել պարտադրված տեղահանումը 
բացահայտելով ծրագրի և նախագծի այլընտարնքները, բարելավել տեղահանված բոլոր անձանց ապրուստի միջոցներն 
իրական արտահայտությամբ կամ, առնվազն, վերականգնել դրանք` հասցնելով նախածրագրային մակարդակին, 
բարելավել տեղահանված աղքատների և խոցելի այլ խմբերի կենսամակարդակը:  
ՇրջանակՇրջանակՇրջանակՇրջանակ    ևևևև    գործադրմանգործադրմանգործադրմանգործադրման    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ` ` ` ` Պարտադրված վերաբնակեցման անվտանգության մեխանիզմներն 
ընդգրկում են (i) hողի պարտադրված օտարման կամ (ii) հողօգտագործման կամ օրենքով սահմանված պարկերի և 
պահպանվող տարածքների մատչելիության պարտադրված սահմանափակումների արդյունքում ֆիզիկական 
տեղահանումը (տեղափոխում, տնամերձ հողի կորուստ կամ բնակտարածքի կորուստ) և տնտեսական տեղահանումը 
(հողի, ակտիվների, ակտիվների մատչելիության, եկամուտի աղբյուրների կամ ապրուստի միջոցների կորուստ): 
Դրանք ընդգրկվում են անկախ այն հանգամանքից, թե այդ կորուստները և պարտադրված սահմանափակումները 
բացարձակ են կամ մասնակի, մշտական են կամ ժամանակավոր:  
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ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության    սկզբունքներսկզբունքներսկզբունքներսկզբունքներ`̀̀̀ 
1. Պարտադրված վերաբնակեցման նախկին, ընթացիկ և ապագա ազդեցություններն ու ռիսկերը նույնականացնելու 
նպատակով կատարել ծրագրի սքրինինգ վաղ փուլում: Որոշել վերաբնակեցման պլանավորման շրջանակը 
տեղահանված անձանց հետազոտության և/կամ հարցման միջոցով, ներառելով գենդերային վերլուծություն, որը, 
մասնավորապես, վերաբերում է վերաբնակեցման ազդեցություններին ու ռիսկերին: 

2. Ազդեցության ենթարկված անձանց, ընդունող համայնքների և շահագրգիռ հասարակական 
կազմակերպությունների հետ կազմակերպել իմաստալից խորհրդակցություններ: Տեղահանված բոլոր անձանց 
տեղեկացնել իրենց իրավունքների և վերաբնակեցման տարբերակների մասին: Երաշխավորել նրանց 
մասնակցությունը վերաբնակեցման ծրագրերի պլանավորմանը, իրականացմանը և մոնիթորինգին:  Հատուկ 
ուշադրություն դարձնել խոցելի խմբերի (հատկապես աղքատության շեմից ներքև գտվող անձանց, հողազուրների, 
տարեցների, կանանց և երեխաների, Բնիկ ժողովուրդների և հողի սեփականության իրավունք չունեցող անձանց) 
կարիքներին և երաշխավորել նրանց մասնակցությունը խորհրդակցություններին: Ստեղծել բողոքները 
բավարարելու մեխանիզմ` ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգությունները ստանալու և դրանց լուծումը 
կազմակերպելու համար: Աջակցել տեղահանված անձանց և նրանց ընդունած ազգաբնակչության սոցիալական և 
մշակութային հաստատություններին: Երբ պարտադրված վերաբնակեցման ազդեցություններն ու ռիսկերը 
չափազանց բարդ են ու զգայուն, փոխհատուցման և վերաբնակեցման մասին որոշումներին պետք է նախորդի 
սոցիալական նախապատրասոտւթյան փուլ:  

3. Բարելավել կամ առնվազն վերականգնել տեղահանված բոլոր անձանց ապրուստի միջոցները (i) 
հողահատկացման վրա հիմնված վերաբնակեցման ռազմավարությունների միջոցով, երբ, հնարավորության 
դեպքում, ազդեցության ենթակա անձանց կատարվում է հողահատկացում, կամ վերաբնակեցման արժեքի չափով 
հողի դիմաց դրամական փոխհատուցման միջոցով, երբ հողի կորուստը վնաս չի հասցնում ապրուստին, (ii) 
ակտիվների արագ փոխարինման միջոցով` ապահովելով համարժեք կամ ավելի մեծ արժեքով ակտիվների 
մատչելիությունը, (iii) այն ակտիվների փոխարինման լրիվ արժեքի արագ փոխհատուցման միջոցով, որոնք չեն 
կարող վերականգնվել, (iv) հնարավորության դեպքում լրացուցիչ եկամուտների և ծառայությունների միջոցով` 
օգուտների բաժնեկցման սխեմաներով:  

4. Ֆիզիկապես և տնտեսապես տեղահանված անձանց ապահովել անհրաժեշտ օժանդակություն, որն ընդգրկում է 
հետևյալները. (i) տեղափոխման դեպքում` տեղափոխված հողի ապահով տիրապետում, վերաբնակեցման 
վայրերում ավելի բարեկարգ բնակելի պայմաններ և զբաղվածության ու արտադրության հնարավորությունների 
համադրելի մատչելիություն, վերաբնկեցված անձանց սոցիալական և տնտեսական ինտեգրում իրենց ընդունած 
համայնքներում, ծրագրի օգուտների տարածում ընդունող համայնքների վրա,  (ii) անցումային աջակցություն և 
զարգացման օժանդակություն (օրինակ` հողի բարելավում, վարկային հնարավորություններ, վերապատրաստում 
կամ զբաղվածության հնարավորություններ) (iii) ըստ պահանջի` քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ և 
համայնքնային ծառայություններ: 

5. Բարելավել տեղահանված աղքատների և խոցելի այլ խմբերի (այդ թվում` կանանց) կենսամակարդակը` 
հասցնելով այն առնվազն ազգային նվազագույն չափանիշերին: Գյուղական տարածքներում ապահովել նրանց 
համար հողի և ռեսուրսների օրինական և ֆինանսապես հասանելի մատչելիություն, իսկ քաղաքային 
բնակավայրերում ապահովել նրանց համապատասխան եկամուտի աղբյուրներ և բնակտարածքի օրինական ու 
ֆինանսապես հասանելի մատչելիություն:  

6. Ընթացակարգերը մշակել թափանցիկ, հետևողական և արդար եղանակով, եթե հողի օտարումը տեղի է ունենում 
բանակցված հաշտեցման միջոցով, որպեսզի երաշխավորվի բանակցված հաշտեցում կնքող անձանց համար նույն 
կամ ավելի բարձր եկամուտի և կենսամակարդակի պահպանումը: 

7. Երաշխավորել, որ հողի սեփականության իրավունք կամ ճանաչման ենթակա օրինական այլ իրավունքներ 
չունեցող տեղահանված անձիք իրավունք ունենան օգտվել վերաբնակեցման օժանդակությունից և ոչ հողային 
ակտիվների կորստի դիմաց փոխահատուցումից:  

8. Պատրաստել վերաբնակեցման պլան, որը մանրամասնում է տեղահանված անձանց իրավունքները, եկամուտների 
և կենսամակարդակի վերականգնման ռազմավարությունը, ինստիտուցիոնալ պայմանները, մոնիթորինգի և 
հաշվետվականության համակարգը, բյուջեն և իրականացման ժամանակացույցը:   

9. Ազդեցության ենթարկված անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի համար մատչելի վայրում և հասկանալի ձևաչափով 
ու լեզվով(լեզուներով) ժամանակին (նախքան ծրագրի գնահատումը) հրապարակել վերաբնակեցման պլանի 
նախագիծը և խորհրդակցական գործընթացի փաստաթղթերը: Ազդեցության ենթարկված անձանց և շահագրգիռ 
այլ կողմերին տրամադրել վերաբնակեցման պլանի վերջնական տարբերակը և դրա վերանայումները (եթե 
այդպիսիք կան):  

10. Դիտարկել և իրականացնել պարտադրված վերաբնակեցումը` որպես զարգացման ծրագրի մաս: Վերաբնակեցման 
բոլոր ծախսերը ներառել ծրագրի ծախսերի և օգուտների ներկայացման մեջ: Պարտադրված վերաբնակեցման զգալի 
ազդեցություններ ունեցող ծրագրի դեպքում, դիտարկել ծրագրի պարտադրված վերաբնակեցման բաղադրիչի 
իրականացումը` որպես առանձին գործառնություն:  

11. Վճարել փոխհատուցում և տրամադրել վերաբնակեցման այլ իրավունքներ` նախքան ֆիզիկական և տնտեսական 
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տեղահանումը: Ծրագրի իրականացման ամբողջ ընթացքում վերաբնակեցման պլանն իրականացնել խիստ 
վերահսկողությամբ:  

12. Կատարել վերաբնակեցման արդյունքների, տեղահանված անձանց կենսամակարդակի վրա դրանց  ազդեցությունների, 
ինչպես նաև վերաբնակեցման պլանի նպատակների իրագործման մոնիթորինգ և գնահատում` հաշվի առնելով 
ելակետային պայմանները և վերաբնակեցման մոնիթորինգի արդյունքները: Հրապարակել մոնիթորինգի 
հաշվետվությունները: 

    

3.     ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ            

ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ`̀̀̀ Մշակել և իրականացնել ծրագրեր այնպիսի եղանակով, որը խրախուսում է Բնիկ ժողովուրդների կողմից 
սահմանված Բնիկ ժողովուրդների ինքնության, արժանապատվության, մարդու իրավունքների, կենսապահովման 
համակարգերի և մշակութային բացառիկության հանդեպ լիարժեք հարգանք, որպեսզի նրանք (i) ստանան մշակութային 
առումով պատշաճ սոցիալական և տնտեսական օգուտներ, (ii) ծրագրերի արդյունքում չկրեն անբարենպաստ 
ազդեցություններ, (iii) կարողանան ակտիվորեն մասնակցել իրենց վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրերին:  
ՇրջանակՇրջանակՇրջանակՇրջանակ    ևևևև    գործադրմանգործադրմանգործադրմանգործադրման    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ`̀̀̀ Բնիկ ժողովուրդների անվտանգության մեխանիզմները գործադրվում են, եթե 
ծրագիրը` ուղղակի կամ անուղղակի, ազդեցություն է թողնում Բնիկ ժողովուրդների արժանապատվության, մարդկային 
իրավունքների, կենսապահովման համակարգերի և մշակույթի վրա կամ ազդում է այն տարածքների կամ բնական, կամ 
մշակութային ռեսուրսների վրա, որոնք սեփականության իրավունքով պատկանում են, օգտագործվում, զբաղեցվում 
Բնիկ ժողովուրդներին կամ նրանց պնդմամբ պատկանում են իրնեց նախնիների տարածքներին կամ հանդիսանում են 
ակտիվ: Բնիկ ժողովուրդներ հասկացությունը, ընդհանրական իմաստով, օգտագործվում է առանձին, խոցելի, 
սոցիալական և մշակութային խմբին հղում կատարելու համար, որը տարբեր չափերով ունի հետևյալ հատկանիշերը. (i) 
խմբի անդամներ ինքնանույնականացնում են իրենց` որպես առանձին բնիկ մշակութային խմբի անդամներ և այլոք 
ընդունում են այդ ինքնությունը, (ii) ծրագրի տարածքում խմբային կցվածություն աշխարհագրորեն առանձնացող 
հաբիթաթներին կամ նախնիների տարածքներին և այդ հաբիթաթների ու տարածքների բնական ռեսուրսներին, (iii) 
մշակութային, տնտեսական, սոցիալական կամ քաղաքական ավանդական ինստիտուտներ, որոնք տարբերվում են 
գերիշխող հասարակության և մշակույթի ինստիտուտներից, (iv) առանձին լեզու, որը հաճախ տարբերվում է 
պետության կամ տարածաշրջանի պաշտոնական լեզվից: Այս հատկանիշերը դիտարկելիս հաշվի են առնվում 
ներպետական օրենսդրությունը, սովորական իրավունքը և միջազգային բոլոր այն հռչակագրերը, որոնց միացել է տվյալ 
պետությունը:   Խումբը, որը բռնի խզման հետևանքով կորցրել է ծրագրի տարածքում խմբային կցվածությունն 
աշխարհագրորեն առանձնացող հաբիթաթներին կամ նախնիների տարածքներին իրավասու է ընդգրկվել սույն 
քաղաքականության շրջանակում:  
ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության    սկզբունքներսկզբունքներսկզբունքներսկզբունքներ`̀̀̀ 
1. Վաղ փուլում կատարել սքրինինգ պարզելու համար (i) թե արդյո՞ք ծրագրային տարածքում կան Բնիկ ժողովուրդներ 
կամ առկա է նրանց խմբային կցվածությունը տվյալ տարածքին, (ii) թե արդյո՞ք հավանական են ծրագրի 
ազդեցությունները Բնիկ ժողովուրդների վրա: 

2. Նախաձեռնել մշակութային առումով պատշաճ և գենդերային նրբությունները հաշվի առնող սոցիալական 
ազդեցությունների գնահատում կամ կիրառել նմանօրինակ մեթոդներ` Բնիկ ժողովուրդների վրա ծրագրի թե 
դրական, թե բացասական հավանական ազդեցությունները գնահատելու համար: Ծրագրի օգուտների տրամադրման 
և մեղմացուցիչ միջոցառումների մշակման հարցում լիարժեք հաշվի առնել ազդեցության ենթակա Բնիկ 
ժողովուրդների նախընտրած տարբերակները: Նույնականացնել Բնիկ ժողովուրդների համար սոցիալական և 
տնտեսական օգուտներ, որոնք մշակութային առումով պատշաճ են և գենդերային ու սերունդների 
փոխկապակցվածության տեսանկյունից ներառական, ինչպես նաև մշակել Բնիկ ժողովուրդների վրա 
անբարենպաստ ազդեցությունները կանխելու, նվազագույնին հասցնելու և/կամ մեղմացնելու միջոցառումներ: 

3. Կազմակերպել իմաստալից խորհրդակցություններ ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների և 
Բնիկ ժողովուրդների շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ` (i) անբարենպաստ ազդեցությունները կանխելու, 
իսկ կանխելն անհնար լինելու դեպքում` այդ ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու, մեղմելու կամ դրանց 
դիմաց փոխհատուցելու միջոցառումների մշակմանը, իրականացմանն ու մոնիթորինգին, և (ii) ազդեցության 
ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքներին ծրագրի օգուտները մշակութային տեսանկյունից պատշաճ եղանակով 
ադապտացնելու գործընթացին նրանց մասնակցությունը ապահովելու համար: Բնիկ ժողովուրդների ակտիվ 
մասնակցությունը խթանելու համար` նրանց վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրերը կնախատեսեն 
կարողությունների զարգացում, որը մշակութային առումով պատշաճ է և գենդերային տեսանկյունից` ներառական:  
Ձևավորել բողոքների բավարարման մշակութային առումով պատշաճ և գենդերային տեսանկյունից ներառական 
մեխանիզմ` Բնիկ ժողովուրդների մտահոգությունները ստանալու և դրանց լուծումը կազմակերպելու համար:    

4.  Ապահովել ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների համաձայնությունը ծրագրային հետևյալ 
գործողություններին, որոնց հետևանքով Բնիկ ժողովուրդների խմբերը համարվում են առանձնակի խոցելի` (i) Բնիկ 
ժողովուրդների մշակութային արժեքների և գիտելիքների առևտրային զարգացում,  (ii) Բնիկ ժողովուրդների 
ֆիզիկական տեղահանում իրենց ավանդական և սովորական հողերից,   (iii) օգտագործվող ավանդական հողերի 
տարածքում բնական ռեսուրսների առևտրային զարգացում, որը կազդի հողերի կենսապահովման կամ 
մշակութային, ծիսական կամ հոգևոր նպատակներով օգտագործման ձևերի վրա, որոնք սահմանում են Բնիկ 
ժողովուրդների ինքնությունը և համայնքը: Քաղաքականության կիրառման նպատակներից ելնելով առաջարկվում է, 
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որ Բնիկ ժողովուրդների համայնքների համաձայնությունն ակնարկի  ծրագրային գործողություններին ազդեցության 
ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների հավաքական լայն աջակցության արտահայտմանը, որը կատարվում է 
անհատների և/կամ նրանց ճանաչված ներկայացուցիչների միջոցով: Համայնքային լայն աջակցությունը կարող է 
գոյություն ունենալ նույնիսկ այն դեպքում, երբ որոշ անհատներ կամ խմբեր առարկում են ծրագրային 
գործողություններին: 

5. Հնարավորինս կանխել պահպանվող տարածքների և բնական պաշարների մատչելիության սահմանափակումը և 
այդ տարածքներից ֆիզիկական տեղահանումը: Եթե կանխելն անհնար է` ապահովել ազդեցության ենթակա Բնիկ 
ժողովուրդների համայնքների մասնակցությունը նման տարածքների և բնական պաշարների կառավարման 
մեխանիզմների մշակմանը, իրականացմանը, մոնիթորինգին ու գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց օգուտների 
արդարացի բաշխմանը:   

6. Որակյալ և փորձառու փորձագետների օգնությամբ պատրաստել Բնիկ ժողովուրդների պլան (ԲԺՊ), որը հիմնված է 
սոցիալական ազդեցության գնահատման վրա և օգտագործում է ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների տեղական գիտելիքներն ու մասնակցությունը: ԲԺՊ-ն ընդգրկում է ծրագրի իրականացման ընթացքում 
ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների հետ շարունակական խորհրդակցության համակարգ, 
սահմանում է Բնիկ ժողովուրդների կողմից մշակութային տեսանկյունից պատշաճ օգուտների ստացումը 
երաշխավորող միջոցառումներ, սահմանում է ծրագրի անբարենպաստ ազդեցությունները կանխելու, նվազագույնին 
հասցնելու, մեղմելու կամ դրանց դիմաց փոխհատուցելու միջոցառումներ, բողոքների բավարարման մշակութային 
տեսանկյունից պատշաճ ընթացակարգեր, մոնիթորինգի և գնահատման մեխանիզմներ, բյուջե և պլանավորած 
միջոցառումներն իրականացնելու գործողությունների ժամանակացույց:  

7. Ազդեցության ենթարկված Բնիկ ժողովուրդների համայնքների և շահագրգիռ այլ կողմերի համար մատչելի վայրում 
և հասկանալի ձևաչափով ու լեզվով(լեզուներով) ժամանակին (նախքան ծրագրի գնահատումը) հրապարակել ԲԺՊ-ի 
նախագիծը և խորհրդակցական գործընթացի փաստաթղթերը: Ազդեցության ենթարկված Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքներին և շահագրգիռ այլ կողմերին կտրամադրվի նաև ԲԺՊ-ի վերջնական տարբերակը և դրա 
վերանայումները: 

8. Պատրաստել հողերի և տարածքների կամ նախնիների տեղանքների հանդեպ ավանդական իրավունքների իրավական 
ճանաչման գործողությունների ծրագիր, եթե ծրագիրն ընդգրկում է (i) գործողություններ, որոնք պայմանավորված են 
ավանդապես Բնիկ ժողովուրդներին պատկանող կամ նրանց կողմից ավանդապես օգտագործվող կամ զբաղեցրած 
հողերի և տարածքների հանդեպ օրենքով ճանաչված իրավունքները հաստատելով, կամ  (ii) նման հողերի 
պարտադրված օտարում:  

9. Կատարել ԲԺՊ-ի իրականացման մոնիթորինգ` ներգրավելով որակյալ և փորձառու փորձագետներ, ուր հնարավոր է 
որդեգրել մասնակցային մոնիթիրինգի մոտեցում, գնահատել արդյո՞ք ԲԺՊ-ը հասել է իր նպատակին ու ցանկալի 
արդյունքին` հաշվի առնելով ելակետային պայմանները և ԲԺՊ-ի մոնիթորինգի արդյունքները: Հրապարակել 
մոնիթորինգի հաշվետվությունները:  

    

B. ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության    իրագործմանիրագործմանիրագործմանիրագործման    գործընթացգործընթացգործընթացգործընթաց    

1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    պահանջներպահանջներպահանջներպահանջներ    

49. ՍքրինինգՍքրինինգՍքրինինգՍքրինինգ    ևևևև    դասակարգումդասակարգումդասակարգումդասակարգում:::: Ծրագրի նախապատրաստման վաղ փուլում ԱԶԲ-ը 
կիրականացնի ծրագրի սքրինինգ և դասակարգում, երբ դրա համար մատչելի կլինեն 
բավարար տեղեկություններ: Սքրինինգը և դասակարգումը նախաձեռնվում են (i) ծրագրի 
հնարավոր ազդեցությունների ու ռիսկերի կարևորությունն արտացոլելու, (ii) 
անվտանգության մեխանիզմների գնահատման և ինստիտուցիոնալ ռեսուրսների 
պահանջվող մակարդակը որոշելու, (iii) տեղեկությունների տրամադրման պահանջները 
որոշելու համար:  
 
50. ԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանական    դասակարգումդասակարգումդասակարգումդասակարգում: Ծրագրի հնարավոր բնապահպանական 
ազդեցությունների կարևորությունը ներկայացնելու նպատակով ԱԶԲ-ը կիրառում է 
դասակարգման համակարգ: Ծրագրի դասակարգը որոշվում է բնապահպանական 
տեսանկյունից դրա առավել զգայուն բաղադրիչի դասակարգով, հաշվի առնելով ծրագրի 
ազդեցության տարածքում ուղղակի, անուղղակի, ընդհանուր և առաջացրած ազդեցությունները: 
Ծրագրի յուրաքանչյուր բաղադրիչ մանրամասն ուսումնասիրվում է` դրա տեսակից, վայրից, 
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մասշտաբից, զգայունությունից և հնարավոր բնապահպանական ազդեցությունների չափերից 
ելնելով: Ծրագրերին տրվում է հետևյալ չորս դասակարգերից մեկը`  
 

(i) ԴասակարգԴասակարգԴասակարգԴասակարգ A:  A:  A:  A: Առաջարկվող ծրագիրը դասակարգվում է` որպես դասակարգ 
A-ին պատկանող, եթե մեծ է հավանականությունը, որ այն կունենա զգալի 
անբարենպաստ բնապահպանական ազդեցություններ, որոնք անդառնալի են, 
տարաբնույթ կամ աննախադեպ: Այս ազդեցությունները կարող են տարածվել 
ֆիզիկական աշխատանքների առարկա հանդիսացող տարածքներից կամ 
օբյեկտներից դուրս: Բնապահպանական ազդեցության գնահատումը 
պարտադիր է:      

(ii) ԴասակարգԴասակարգԴասակարգԴասակարգ B:  B:  B:  B: Առաջարկվող ծրագիրը դասակարգվում է` որպես դասակարգ 
B-ին պատկանող, եթե անբարենպաստ բնապահպանական ազդեցություններ 
ունենալու դրա հավանականությունն ավելի քիչ է, քան դասակարգ A-ի 
ծրագրերինը: Այդ ազդեցությունները սահմանափակվում են կոնկրետ վայրով, 
դրանց մի քանիսն անդառնալի է (կամ անդառնալի ազդեցություններ չկան) և 
շատ դեպքորում ավելի դյուրին է մշակել մեղմացման միջոցառումներ, քան 
դասակարգ A-ի ծրագրերի դեպքում: Պահանջվում է նախնական 
բնապահպանական ուսումնասիրություն: 

(iii) ԴասակարգԴասակարգԴասակարգԴասակարգ C: C: C: C: Առաջարկվող ծրագիրը դասակարգվում է` որպես դասակարգ 
C-ին պատկանող, եթե մեծ է հավանականությունը, որ այն կունենա 
նվազագույն անբարենպաստ բնապահպանական ազդեցություններ կամ չի 
ունենա այդպիսիք: Բնապահպանական գնահատում չի պահանջվում, թեպետ 
բնապահպանական հետևանքները պետք է ուսումնասիրվեն:  

(iv) ԴասակարգԴասակարգԴասակարգԴասակարգ    ՖՄՖՄՖՄՖՄ:::: Առաջարկվող ծրագիրը դասակարգվում է` որպես դասակարգ 
ՖՄ-ին պատկանող, եթե դրանով նախատեսվում է ԱԶԲ-ի ֆինանսական 
միջոցների ներդրում ՖՄ-ում կամ դրա միջոցով (պարբերություններ 65-67):  

 
51. ՊարտադրվածՊարտադրվածՊարտադրվածՊարտադրված    վերաբնակեցումվերաբնակեցումվերաբնակեցումվերաբնակեցում:::: ԱԶԲ-ը կատարելու է բոլոր ծրագրերի սքրինինգ 
պարզելու համար, թե արդյո՞ք դրանք ենթադրում են պարտադիր վերաբնակեցում: 
Պարտադիր վերաբնակեցում ընդգրկող ծրագրի դեպքում նախապատրաստվում է 
վերաբնակեցման պլան, որը համաչափ է ազդեցությունների չափերին և աստիճանին: 
Ազդեցությունների աստիճանը որոշվում է (i) ֆիզիկական և տնտեսական տեղահանման 
մասշտաբով, (ii) ազդեցության ենթակա անձանց խոցելիությամբ: ՖՄ ծրագրերի համար` տես 
պարբերություններ 65-67: 
 
52. ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողժողժողժողովուրդներովուրդներովուրդներովուրդներ:::: ԱԶԲ-ը կատարելու է բոլոր ծրագրերի սքրինինգ պարզելու 
համար, թե արդյո՞ք դրանք ենթադրում են հնարավոր ազդեցություն Բնիկ ժողովուրդների 
վրա: Բնիկ ժողովուրդների վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրերի դեպքում 
նախապատրաստվում է Բնիկ ժողովուրդների պլան: Պլանի մանրամասնման ու 
համապարփակության մակարդակը համաչափ է ազդեցությունների աստիճանին: 
Ազդեցությունների աստիճանը որոշվում է` գնահատելով (i) Բնիկ ժողովուրդների 
հողօգտագործման և հողի ու բնական ռեսուրսների մատչելիության ավանդական 
իրավունքների, սոցիալտնտեսական կարգավիճակի, մշակութային և համայնքային 
ամբողջականության, առողջության, կրթության, կենսապահովման համակարգերի, 
սոցիալական ապահովության կամ տեղական գիտելիքների վրա ազդեցության չափերով, (ii) 
ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների խոցելիությամբ: ՖՄ ծրագրերի համար` տես 
պարբերություններ 65-67:   
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53. ՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում:::: ԱԶԲ-ի Հանրային տեղեկատվության 
քաղաքականությանը համահունչ` ԱԶԲ-ը պարտավորություն է ստանձնել 
փոխառուի/հաճախորդի հետ համատեղ ապահովել ազդեցության ենթակա անձանց և 
շահագրգիռ այլ կողմերի (այդ թվում` լայն հասարակության) համար մատչելի վայրում և 
հասկանալի ձևաչափով ու լեզվով(լեզուներով) սոցիալական և բնապահպանական 
անվտանգության մեխանիզմների մասին համապատասխան տեղեկությունների (դրական 
կամ բացասական) ժամանակին հրապարակումը, որպեսզի նրանք հնարավորություն 
ունենան իմաստալից ներդրանք կատարել ծրագրի նախագծմանը և իրկանացմանը: ԱԶԲ-ն 
իր համացանցային կայքում կտեղադրի անվտանգության մեխանիզմների հետևյալ 
փաստաթղթերը` 
 

(i) Բնապահպանական դասակարգ A-ի ծրագրերի դեպքում բնապահպանական 
ազդեցության գնահատման հաշվետվություն` տնօրենների խորհրդի 
քննարկումից առնվազն  120 օր առաջ.  

(ii) Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության համակարգի 
նախագիծ, վերաբնակեցման շրջանակների և/կամ պլանների նախագծեր` 
նախքան ծրագրի գնահատումը.  

(iii) Բնապահպանական ազդեցության գնահատման վերջնական կամ 
վերանայված տարբերակները և/կամ բնապահպանական նախնական 
ուսումնասիրությունները, վերաբնակեցման պլանները և Բնիկ ժողովուրդների 
պլանները` դրանք ստանալուց հետո.   

(iv) Ծրագրի իրականացման ընթացքում փոխառուների/հաճախորդների 
ներկայացրած բնապահպանական, պարտադրված վերաբնակեցման և Բնիկ 
ժողովուրդների մոնիթորինգի հաշվետվությունները` դրանք ստանալուց հետո:   

 
54. ԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցություն    ևևևև    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն:::: ԱԶԲ-ը պարտավորություն է ստանձնել 
փոխառուների/հաճախորդների հետ համատեղ իրականացնել իմաստալից 
խորհրդակցության գործընթաց: Քաղաքականության կիրառման տեսանկյունից իմաստալից 
խորհրդակցությունը գործընթաց է, որը (i) սկսվում է ծրագրի նախապատրաստման վաղ 
փուլում և շարունակական հիմունքներով իրականացվում է ծրագրի ամբողջ ցիկլի 
ընթացքում, (ii) ապահովում է ժամանակին համապատասխան և համարժեք 
տեղեկատվության տրամադրում, որը հասկանալի և դյուրամատչելի է ազդեցության ենթակա 
անձանց, (iii) իրականացվում է սպառնալիքից կամ ճնշումից զերծ մթնոլորտում,  (iv) հաշվի է 
առնում գենդերային հավասարությունը և արձագանքումը, հարմարեցված է աղքատ և խոցելի 
խմբերի կարիքներին, (v) հնարավորություն է տալիս որոշումների կայացման ընթացքում 
հաշվի առնել ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի բոլոր կարևոր 
տեսակետերը (օրինակ` ծրագրի նախագիծը, ազդեցությունների մեղմացման 
միջոցառումները), մասնակցել զարգացման օգուտներին և հնարավորություններին և  
իրականացման խնդիրներին: ԱԶԲ-ը պահանջելու է փոխառուներից/հաճախորդներից 
տեղեկատվության հրապարակման, խորհրդակցության և տեղեկացված մասնակցության 
միջոցով աշխատանքներ տանել առաջարկվող ծրագրերի ազդեցությանը ենթակա 
համայնքների, խմբերի կամ անձանց և քաղաքացիական հասարակության հետ` 
ազդեցության ենթակա համայնքների վրա ազդեցություններին կամ սպառնացող ռիսկերին 
համարժեք եղանակով: Բնապահպանական, պարտադրված վերաբնակեցման կամ Բնիկ 
ժողովուրդների վրա անբարենպաստ ազդեցություններ ունեցող ծրագրերի դեպքում ԱԶԲ-ի 
ծրագրային թիմերը կմասնակցեն խորհրդակցական գործողություններին, որպեսզի 
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հասկանան ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգությունները և երաշխավորեն այդ 
մտահոգությունների հասցեագրումը ծրագրի նախագծում և անվտանգության մեխանիզմների 
պլաններում:   
 
55. Բացի այդ, ԱԶԲ-ը գիտակցում է, որ Բնիկ ժողովուրդները կարող են հատկապես 
խոցելի լինել ծրագրի որոշակի հանգամանքներում: Հետևաբար իմաստալից 
խորհրդակցության միջոցով կերաշխավորվի Բնիկ ժողովուրդների համայնքների 
համաձայնության ստացումը ծրագրային հետևյալ գործողություններին` (i) Բնիկ 
ժողովուրդների մշակութային արժեքների և գիտելիքների առևտրային զարգացում,  (ii) Բնիկ 
ժողովուրդների ֆիզիկական տեղափոխում իրենց ավանդական և սովորական հողերից,   (iii) 
օգտագործվող ավանդական հողերի տարածքում բնական ռեսուրսների առևտրային 
զարգացում, որը կազդի հողերի կենսապահովման կամ մշակութային, ծիսական կամ հոգևոր 
նպատակներով օգտագործման ձևերի վրա, որոնք սահմանում են Բնիկ ժողովուրդների 
ինքնությունը և համայնքը: Քաղաքականության կիրառման նպատակներից ելնելով 
առաջարկվում է, որ ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների 
համաձայնությունն ակնարկի  ծրագրային գործողություններին ազդեցության ենթակա Բնիկ 
ժողովուրդների համայնքների հավաքական լայն աջակցության արտահայտմանը, որը 
կատարվում է անհատների և/կամ նրանց ճանաչված ներկայացուցիչների միջոցով: 
Նմանօրինակ լայն համայնքային աջակցությունը կարող է գոյություն ունենալ նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ որոշ անհատներ կամ խմբեր առարկում են ծրագրային գործուղություններին: 
Փոխառուն/հաճախորդը կբացահայտի, թե արդյո՞ք ազդեցության ենթակա Բնիկ 
ժողովուրդների համայնքներն ապահովում են իրենց լայն աջակցությունը ծրագրային 
գործողություններին և որտեղ է առկա նման լայն համայնքային աջակցություն, իսկ ԲԺՊ-ը 
հստակ կփաստաթղթագրի խորհրդակցական գործընթացը: ԱԶԲ-ը կուսումնասիրի 
մասնակցային գործընթացի վերաբերյալ փոխառուի/հաճախորդի փաստաթղթային 
հիմնավորումը և, ի հավելումն, սեփական քննության միջոցով կհամոզվի, որ ազդեցության 
ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքները լայն համայնքային աջակցություն են 
ցուցաբերել ծրագրային գործողություններին: Նմանօրինակ լայն համայնքային աջակցության 
բացակայության դեպքում ԱԶԲ-ը չի ֆինանսավորի ծրագիրը: 
  
56. ՊատշաճՊատշաճՊատշաճՊատշաճ    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    ևևևև    ուսումնասիրությունուսումնասիրությունուսումնասիրությունուսումնասիրություն: Ֆինանսավորման առաջարկված 
ծրագրերի համար ԱԶԲ-ը կիրականացնի անվտանգության մեխանիզմների 
ուսումնասիրություն, այդ թվում, որպես իր ընդհանուր պատշաճության գնահատման մաս, 
փոխառուի/հաճախորդի անվտանգության մեխանիզմների փաստաթղթերի 
ուսումնասիրություններ: Ի հավելումն անվտանգության մեխանիամների փաստաթղթերի, 
ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների պատշաճության գնահատումն ու 
ուսումնասիրությունը շեշտադրում են բնապահպանական ու սոցիալական 
ազդեցությունների գնահատումները և պլանավորման գործընթացը: Պատշաճ գնահատումը 
և ուսումնասիրությունն ընդգրկում են դաշտային այցելություններ, ինչպես նաև 
գրասենյակային ուսումնասիրություններ: Նմանօրինակ պատշաճության գնահատման և 
ուսումնասիրության միջոցով ԱԶԲ-ը հավաստում է, որ  (i) նույնականացվել են ծրագրի 
հնարավոր սոցիալական և բնապահպանական բոլոր առանցքային ազդեցություններն ու 
ռիսկերը, (ii) անվտանգության մեխանիզմների պլաններում և ծրագրի նախագծում ներառվել 
են անբարենպաստ ազդեցությունները կանխելու, նվազագույննի հասցնելու, մեղմելու կամ 
դրանց դիմաց փոխհատուցելու արդյունավետ միջոցառումներ, (iii) փոխառուն/հաճախորդը 
հասկանում է ԱԶԲ-ի անտանգության մեխանիզմների սկզբունքները և պահանջները, որոնք 
սահմանված են Անվտանգության մեխանիզմների 1-4 պահանջներում և ունի սոցիալական ու 
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բնապահպանական ազդեցությունները և/կամ ռիսկերը համարժեքորեն կառավարելու 
անհարաժեշտ նվիրում և կարողություններ, (iv) անվտանգության մեխանիզմների 
պլաններում պատշաճորեն սահմանված է երրորդ կողմից դերը (v) ազդեցության ենթակա 
անձանց խորհրդակցություններն իրականացվել են ԱԶԲ-ի պահանջների համաձայն: Այն 
դեպքերում, երբ գնահատման և պլանավորման գործընթացը կամ անվտանգության 
մեխանիզմների փաստաթղթերը չեն բավաարում ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջները` փոխառուից/հաճախորդից կպահանջվի իրականացնել լրացուցիչ 
գնահատում և/կամ բարելավել անվտանգության մեխանիզմների պլանները: Եթե 
փոխառուն/հաճախորդը չունի առաջարկվող ծրագրի անվտանգության մեխանիզմների 
պլաններն իրականացնելու համարժեք կարողություններ, ապա ծրագիրը կընդգրկի այդ 
կարողությունները հզորացնելու բաղադրիչ(ներ): ԱԶԲ-ի կողմից չափազանց բարդ և զգայուն 
համարվող ծրագրերի դեպքում 27 ԱԶԲ-ը կպահանջի փոխառուից/հաճախորդից ծրագրի 
նախապարտարստման ու իրականացման ընթացքում ներգրավել անկախ խորհրդատվական 
մարմին:    
 
57. ՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգ    ևևևև    հաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականություն:::: Թե փոխառուն/հաճախորդը, թե ԱԶԲ-ն ունեն 
մոնիթորինգի` իրենց առանձին պարտականությունները: Մոնիթորինգի գործողությունների 
ծավալը, այդ թվում` դրանց շրջանակն ու պարբերականությունը, կհամապատասխանի 
ծրագրի ռիսկերին և ազդեցություններին: Փոխառուներից/հաճախորդներից պահանջվում է 
իրականացնել իրավական պայմանագրերը և դրանցով նախատեսված անվտանգության 
համապատասխան պլանները, ինչպես նաև ներկայացնել մոնիթորինգի պարբերական 
հաշվետվություններ դրանց իրականացման կատարողականի վերաբերյալ: ԱԶԲ-ը 
փոխառուներից/հաճախորդներից պահանջելու է`  
 

(i) ձևակերպել և պահպանել անվտանգության մեխանիզմների պլանների 
իրականացման առաջընթացի մոնիթորինգի ընթացակարգեր,  

(ii) հավաստել համապատասխանությունն անվտանգության մեխանիզմների 
միջոցառումներին և դրանց առաջընթացը նախատեսված արդյունքների 
ուղղությամբ,   

(iii) փաստաթղթագրել և հրապարակել մոնիթորինգի արդյունքները և 
մոնիթորինգի պարբերական հաշվետվություններում նույնականացնել ուղղիչ 
և կանխարգելման գործողությունները, 

(iv) հետամուտ լինել այս գործողություններին` ցանկալի արդյունքների 
ուղղությամբ առաջընթացը երաշխավորելու համար, , 

(v) ներգրավել որակյալ և փորձառու արտաքին փորձագետներ 28  կամ 
որակավորված ՀԿ-ներ` զգալի ազդեցություններ և ռիսկեր ունեցող ծրագրերի 
դեպքում մոնիթորինգի տեղեկությունները հավաստելու համար,   

(vi) ներգրավել անկախ խորհրդատվական մարմիններ` չափազանց բարդ և 
զգայուն ծրագրերի իրականացման մոնիթորինգ կատարելու համար, 

(vii) ներկայացնել անվտանգության մեխանիզմների միջոցառումների մոնիթորինգի 
պարբերական հաշվետվություններ` ըստ ԱԶԲ-ի հետ ձեռք բերված 
համաձայնության:  

                                                
27  Չափազանց բարդ և զգայուն են այն ծրագրերը, որոնք ԱԶԲ-ը համարում է չափազանց ռիսկային կամ 

հակասական կամ ծրագրեր, որոնք ներգրավում են լուրջ և բազմակողմ և սովորաբար փոխկապակցված 
սոցիալական և/կամ բնապահպանական հնարավոր ազդեցություններ: 

28  «Արտաքին փորձագետներ» նշանակում է փորձագետներ, որոնք ներգրավված չեն ծրագրի ամենօրյա 

իրականացմանը կամ վերահսկողությանը:  
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58. ԱԶԲ-ն ուսումնասիրում է ծրագրի կատարողականը փոխառուների/հաճախորդների 
պարտավորությունների դիմաց` ըստ իրավական փաստաթղթերում ձեռք բերված 
համաձայնության: ԱԶԲ-ի մոնիթորինգի և վերահսկողության գործողությունների ծավալը 
կհամապատասխանի ծրագրի ռիսկերին և ազդեցություններին: Սոցիալական և 
բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների մոնիթորինգն ու վերահսկողությունն 
ինտեգրված են ծրագրի կատարողականի կառավարման համակարգում: ԱԶԲ-ը կկատարի 
ծրագրերի մոնիթորինգ շարունակական հիմունքներով` մինչև ծրագրի ավարտման 
հաշվետվության պատրաստումը: Ծրագրի իրականացման վերահսկողության համար ԱԶԲ-ը 
կիրականացնի մոնիթորինգի հետևյալ գործողությունները` 
 

(i) անբարենպաստ բնապահպանական կամ սոցիալական ազդեցություններ 
ունեցող ծրագրերի դեպքում իրականացնել տեղանքի պարբերական 
այցելություններ.  

(ii) անբարենպաստ բնապահպանական կամ սոցիալական ազդեցություններ 
ունեցող ծրագրերի դեպքում իրականացնել ԱԶԲ-ի անվտանգության 
մեխանիզմների մասնագետների/պաշտոնյաների կամ խորհրդատուների 
վերահսկողական առաքելություններ` մանրամասն ուսումնասիրությամբ. 

(iii) ուսումնասիրել փոխառուների/հաճախորդների ներկայացրած պարբերական 
մոնիթորինգի հաշվետվությունները` երաշխավորելու համար, որ 
անբարենպաստ ազդեցությունները և ռիսկերը մեղմվում են` ըստ 
պլանավորածի և ԱԶԲ-ի հետ ձեռք բերված համաձայնության.  

(iv) աշխատել փոխառուների/հաճախորդների հետ հնարավոր սահմաններում 
բոլոր թերությունները վերացնելու համար` իրավական պայմանագրերով 
ստանձած անվտանգության մեխանիզմների իրենց պարտավորությունները 
կատարելու նպատակով, և գործադրել միջոցներ` համապատասխանությունը 
հավուր պատշաճի վերահաստատելու համար. 

(v) պատրաստել ծրագրի ավարտման հաշետվություն, որը գնահատում է, թե 
արդյո՞ք իրագործվել են անվտանգության մեխանիզմների պլանների նպատակը 
և ցանկալի արդյունքները` հաշվի առնելով ելքային պայմանները և 
մոնիթորինգի արդյունքները:   

 
59. ԲողոքներիԲողոքներիԲողոքներիԲողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    տեղականտեղականտեղականտեղական    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ:::: ԱԶԲ-ը պահանջում է, որ 
փոխառուն/հաճախորդը ձևավորի և պահպանի բողոքների բավարարման մեխանիզմ` 
ծրագրի մակարդակով փոխառուի/հաճախորդի սոցիալական և բնապահպանական 
կատարողականի վերաբերյալ ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգությունները և 
բողոքները ստանալու և դրանց լուծումը կազմակերպելու համար: Բողոքների բավարարման 
մեխանիզմը պետք է ադապտացվի ծրագրի ռիսկերին և ազդեցություններին: Այն պետք է 
արագ հասցեագրի ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգությունները և բողոքները` 
կիրառելով հասկանալի և թափանցիկ գործընթաց, որը արձագանքող է, մշակութային 
տեսանկյունից պատշաճ և դյուրահասանելի ազդեցության ենթակա անձանց բոլոր 
հատվածներին:  
 
60. ՀաշվետվողականությանՀաշվետվողականությանՀաշվետվողականությանՀաշվետվողականության    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ::::    Ծրագրի ազդեցությանը ենթարկված անձիք 
կարող են նաև բողոքներ ներկայացնել ԱԶԲ-ի Հաշվետվողականության մեխանիզմին: 
Հաշվետվողականության մեխանիզմն անկախ ֆորում է և գործընթաց, որի միջոցով ԱԶԲ-ի 
ֆինանսավորած ծրագրերի անբարենպաստ ազդեցության ենթակա անձիք կարող են 
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բարձրաձայնել իրենց խնդիրները և փնտրել դրանց լուծումները, ինչպես նաև տեղեկացնեն 
ԱԶԲ-ի գործառնական քաղաքականությունների և ընթացակարգերի ենթադրյալ 
խախտումների մասին: Հաշվետվողականության մեխանիզմը բաղկացած է երկու առանձին, 
բայց փոխկապակցված գործառույթներից. (i) խորհրդակցություն, որը վարում է ԱԶԲ-ի 
ծրագրի հատուկ համակարգողը, ով անմիջականորեն զեկուցում է ԱԶԲ-ի նախագահին, և ում 
նպատակն է օժանդակել ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած ծրագրերի հետևանքով բացասական 
ազդեցության ենթակա անձանց գտնել իրենց հիմնահարցերի լուծումներ, և  (ii) 
համապատասխանության ուսումնասիրություն, որը ղեկավարում է տնօրենների խորհրդին 
զեկուցող երեք հոգուց բաղկացած խորհուրդ: Բողոքարկման խորհրդը քննում է Տնօրենների 
խորհրդի սահմանած ԱԶԲ-ի ընթացակարգային քաղաքականությունների և 
ընթացակարգերի, այդ թվում` անվտանգության մեխանիզմների ենթադրյալ խախտումները, 
որոնք հանգեցրել են կամ հավանաբար կհանգեցնեն ծրագրի ազդեցության ենթակա անձանց 
համար ուղղակի անբարենպաստ ազդեցության և նյութական վնասի և առաջարկում է այդ 
քաղաքականություններին ու ընթացակարգերին ծրագրի համապատասխանությունը 
երաշխավորելու ուղիներ:  
 

2. ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    պահանջներպահանջներպահանջներպահանջներ    

61. Բացի ստանդարտ ծրագրային վարկերից, որոնք ղեկավարվում են 49-ից 60-րդ 
պարբերություններում սահմանված պահանջներով` մի շարք առանձնահատուկ դեպքերում 
պահանջվում են սոցիալական և բնապահպանական ազդեցություններ և ռիսկեր 
հասցեագրելու համար ադապտացված մոտեցումներ: Հավելված 4-ում սահմանվում են 
լրացուցիչ պահանջներ ծրագրային վարկավորման, ոլորտային վարկավորման, 
բազմատրանշային ֆինանսավորման կառույցների, արտակարգ օժանդակության 
փոխատվությունների, գոյություն ունեցող կառույցների, ֆինանսական միջնորդների և 
ընդհանուր կորպորատիվ ֆինանսավորման համար: Երբ մշակվեն վարկավորման նոր 
մեթոդներ Հավելված 4-ը կվերանայվի դրանք հասցեագրելու համար:  
 

aaaa.... ԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգությանԱնվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերհամակարգերհամակարգերհամակարգեր        

62. Անվտանգության մեխանիզմների համակարգերը կիրառվում են ոլորտային վարկերի, 
ԲՖԿ-երի, արտակարգ օժանդակության փոխատվությունների և վարկավորման այլ 
մեթոդների միջոցով իրականացվող ծրագրերին, ներառյալ ծրագրերը, որտեղ ենթածրագրերը 
կամ ծրագրի բաղադրիչները մշակվել են տնօրենների խորհրդի հաստատումից հետո:  
Անվտանգության մեխանիզմների որևէ համակարգի նպատակն է երաշխավորել, որ 
ենթածրագրերը կամ ծրագրի բաղադրիչները, որոնք իրականացվել են համակարգի 
շրջանակում համապատասխանեն ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների նպատակներին, 
սկզբունքներին և պահանջներին: Անվտանգության մեխանիզմների համակարգերը (այդ 
թվում` բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության համակարգերը, 
վերաբնակեցման համակարգերը և Բնիկ ժողովուրդների պլանավորման համակարգերը) 
պետք է ներդրվեն նախքան ծրագրի հաստատումը` տնօրենների խորհրդի կողմից 
հաստատվելուց հետո մշակված ենթածրագրերի և/կամ բաղադրիչների դեպքում սքրինինգի և 
դասակարգման, գնահատման, պլանավորման, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների և 
գործընթացների հարցերում ուղղություն հաղորդելու համար: Ազդեցության գնահատումներն 
ու անվտանգության մեխանիզմների պլանները պատրաստվում են ենթածրագրի կամ 
բաղադրիչի մշակման ընթացքում` ԱԶԲ-ի և փոխառուի/հաճախորդի միջև համաձայնեցված 
անվտանգության մեխանիզմների համակարգերին համապատասխան: Անվտանգության 
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մեխանիզմների համակարգերը չեն օգտագործվելու ոլորտային վարկերի կամ ԲՖԿ-երի 
ոլորտային վարկերի տրանշների չափազանց բարդ և զգայուն ենթածրագրերի դեպքում:     
 
63. Անվտանգության մեխանիզմների համակարգեր կմշակվեն անվտանգության 
մեխանիզմների յուրաքանչյուր բնագավառի համար և  
  

(i) լիարժեք կարտացոլեն քաղաքականության նպատակները և 
քաղաքականության համապատասխան սկզբունքներն ու անվտանգության 
մեխանիզմների պահանջները, որոնցով ղեկավարվում են ենթածրագրերի 
և/կամ բաղադրիչների նախապատրաստումն ու մշակումը.  

(ii) կբացատրեն առաջարկվող ծրագրի շրջանակում ֆինանսավորելիք 
ենթածրագրերի և/կամ բաղադրիչների սպասվող հիմնական 
ազդեցությունները.  

(iii) կսահմանի այն պահանջները, որոնց հարկ է հետևել ենթածրագրերի 
սքրինինգի և դասակարգման, գնահատման և պլանավորման ընթացքում (այդ 
թվում` տեղեկությունների հրապարակման, իմաստալից խորհրդակցության 
գործընթացում խոցելի խմբերին, այդ թվում կանանց ներգրավելու 
միջոցառումների, բողոքների բավարարման մեխանիզմի և, ըստ 
կիրառելիության, ենթածրագրերի և/կամ բաղադրիչների ընտրության համար 
կիրառելիք անվտանգության մեխանիզմների չափորոշիչների պայմանները). 

(iv) կնկարագրի իրականացման ընթացակարգերը, ներառյալ` բյուջեները, 
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները և կարողությունների զարգացման 
պահանջները.  

(v) կսահմանի մոնիթորինգի և հաշվետվականության պահանջները. 
(vi) կսահմանի փոխառուի/հաճախորդի, ԱԶԲ-ի և պետական համապատասխան 

մարմինների այն պարտականությունները և լիազորությունները, որոնք 
առնչվում են ենթածրագրերի անվտանգության մեխանիզմների 
փաստաթղթերի մշակմանը, ներկայացմանը, վերանայմանը և հաստատմանը, 
ինչպես նաև անվտանգության մեխանիզմների պլանի իրականացման 
մոնիթորինգին և վերահսկմանը: 

 
64. ԱԶԲ-ը կգնահատի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններն ու ռիսկերը 
կառավարելու և ներպետական օրենքներն ու ԱԶԲ-ի պահանջներն իրավակիրառկելու 
փոխառուի/հաճախորդի կարողությունները` որոշելու համար, թե արդյո՞ք անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերի կիրառումը պատշաճ է: Եթե ԱԶԲ-ի անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերի և պետությունների օրենսդրությունների միջև առկա են 
տարբերություններ կամ ակնհայտ են փոխառուների կարողությունների թերություններ, 
անվտանգության մեխանիզմների համակարգերը պետք է ընդգրկեն թերությունների 
վերացման առանձնահատուկ պահանջների մանրամասները, որպեսզի երաշխավորվի 
քաղաքականության սկզբունքների և անվտանգության մեխանիզմների պահանջների 
իրագործումը:  
 

bbbb.... ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական    միջնորդներմիջնորդներմիջնորդներմիջնորդներ        

65. Այն ծրագրերի դեպքում, որոնք նախատեսում են ԱԶԲ-ի ֆինանսական միջոցների 
տրամադրում ֆինանսական միջնորդներին (ՖՄ) կամ դրանց միջոցով, ԱԶԲ-ն 
իրականացնում է անվտանգության մեխանիզմների պատշաճության գնահատում` ՖՄ-երի 
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ընթացիկ և հավանական ապագա պորտֆելին առնչվող բնապահպանական և սոցիալական 
հնարավոր ազդեցություններն ու ռիսկերը և սոցիալական ու բնապահպանական 
կառավարման գծով դրանց պարտավորվածությունն ու կարողությունները գնահատելու 
համար: Բոլոր ՖՄ-երը պետք է երաշխավորեն, որ իրենց ներդրումները 
համապատասխանում են կիրառելի ներպետական օրենքներին և ենթաօրենսդրական 
ակտերին և այդ ներդրումները կիրառելու են արգելված ներդրումային գործողությունների 
ցանկը (Հավելված 5) ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած ենթածրագրերին: Երբ ՖՄ-երի ներդրումները 
կունենան բնապահպանական կամ սոցիալական նվազագույն անբարենպաստ ռիսկեր կամ 
այդ ռիսկերը կբացակայեն` ՖՄ-ի ծրագիրը կհամարվի դասակարգ C-ի ծրագիր և կարիք չի 
լինի կիրառել որևէ այլ հատուկ պահանաջ: Մյուս բոլոր ՖՄ-երից կպահանջվի ունենալ կամ 
ձևավորել ՖՄ-ների  հավանական ապագա պորտֆելի բնույթին և ռիսկերին համարժեք 
բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պատշաճ համակարգ (ԲՍԿՀ), որը պետք 
է պահպանվի որպես ՖՄ-երի կառավարման ընդհանուր համակարգի մաս:   
 
66. ԲՍԿՀ-ը կընդգրկի հետևյալ տարրերը` (i) բնապահպանական և սոցիալական 
քաղաքականություններ, (ii) սքրինինգի, դասակարգման և վերանայման ընթացակարգ, (iii) 
կազմակերպական կառուցվածք և կադրային համալրում, այդ թվում` բնապահպանական և 
սոցիալական ոլորտների հմտություններ և գիտելիքներ, (iv) վերապատրաստման 
պահանջներ, (v) մոնիթորինգ և հաշվետվականություն: Համակարգը պետք է ունենա 
հիմնավորող փաստաթղթեր և համաձայնեցվի ԱԶԲ-ի ու ՖՄ-ի միջև: Երբ վարկային գծի, այլ 
փոխատվությունների, կապիտալի, երաշխիքի կամ ֆինանսական այլ գործիքների միջոցով 
ԱԶԲ-ի ֆինանսավորելիք ՖՄ-ի ենթածրագրերն ունեն բնապահպանական ու սոցիալական 
զգալի ազդեցությունների հավանականություն` ՖՄ-ից կպահանջվի ապահովել, որ նման 
ենթածրագրերը բավարարեն ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 
պահանջները, ներառյալ` Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-3-ում 
սահմանվածները: ՖՄ-ի գործողությունների համար ԱԶԲ-ը կարող է նաև սահմանել 
լրացուցիչ պահանջներ, որոնք ավելի ընդհանուր կախվածություն ունեն ՖՄ-ի պորտֆելից և 
ընդունող պետության անվտանգության մեխանիզմների համակարգերից: ԱԶԲ-ը 
կիրականացնի ՖՄ-ի կատարողականի մոնիթորինգ` վերջինիս բնապահպանական և 
սոցիալական կառավարման համակարգի հիման վրա:   
 
67. ԱԶԲ-ը կգնահատի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները և ռիսկերը 
կառավարելու ՖՄ-ի կարողությունների համարժեքությունը: ՖՄ-ի կարողություններում 
թերությունների առկայության դեպքում ԱԶԲ-ը և ՖՄ-ը կձևավորեն բացահայտված 
թերությունները վերացնելու պլան` ժամանակացույցով: ԱԶԲ-ն աշխատանք կկատարի 
հաճախորդների հետ` բնապահապանական և սոցիալական ռիսկերը հասցեագրելու նրանց 
ընդհանուր կարողությունները բարելավելու համար: 
 

cccc.... ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    
հզորացումհզորացումհզորացումհզորացում    ևևևև    կիրառումկիրառումկիրառումկիրառում        

68. ԱԶԲ-ը գիտակցում է, որ ԶԱՊ-երը մշակել են տարբեր մակարդակներ ունեցող 
անվտանգության մեխանիզմների կիրառման սեփական համակարգեր և որ այդ 
համակարգերի հզորացմանն ու արդյունավետ կիրառմանն ուղղված ԶԱՊ-երի ջանքերին 
աջակցելը կբարելավի պետության սեփականատիրության զգացումը, կկրճատի 
գործառնական ծախսերը և կընդլայնի զարգացման երկարաժամկետ ազդեցությունները: 
ԱԶԲ-ը պատրաստակամ է աջակցել ԶԱՊ-երի պետության անվտանգության մեխանիզմների 
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համակարգերի (ՊԱՄՀ) հզորացմանը և արդյունավետ կիրառմանը` կենտրոնանալով 
փոխառուների կարողությունների զարգացման շուրջ: Միաժամանակ ԱԶԲ-ին պետք է 
երաշխավորել, որ ԱԶԲ-ի ծրագրերում պետության անվտանգության մեխանիզմների 
համակարգերի (ՊԱՄՀ) կիրառումը չի խաթարում ԱԶԲ-ի քաղաքականության սկզբունքների 
և նպատակների իրագործումը: ՊԱՄՀ հզորացման և կիրառման ԱԶԲ-ի ռազմավարությունն 
ունի հետևյալ հատկանիշերը և շեշտադրում է փուլային մոտեցում`  
 

(i) ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում:::: ՊԱՄՀ-ն ակնարկում է պետության իրավական և 
ինստիտուցիոնալ համակարգին, որը բաղկացած է ազգային, ենթաազգային և 
ոլորտային իրականացնող կազմակերպություններից և համապատասխան 
օրենքներից, կարգերից, կանոնակարգերից և ընթացակարգերից, որոնք 
առնչվում են բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականության բնագավառներին:  

(ii) ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    կիրառմանկիրառմանկիրառմանկիրառման    
նախապայմաններընախապայմաններընախապայմաններընախապայմանները` ` ` ` համարժեքությանհամարժեքությանհամարժեքությանհամարժեքության    ևևևև    ընդունելիությանընդունելիությանընդունելիությանընդունելիության    գնահատումներգնահատումներգնահատումներգնահատումներ:  :  :  :  
ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած ծրագրերում ՊԱՄՀ-ի կիրառումն ինքնաբերաբար կամ 
պարտադիր չէ: ԱԶԲ-ը կարող է դիտարկել փոխառուի ՊԱՄՀ-ի կիրառումը` 
ազգային, ենթաազգային, ոլորտային կամ գործակալության մակարդակով 
ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած ծրագրերին առնչվող սոցիալական և 
բնապահպանական ռիսկերը նույնականացնելու և կառավարելու համար, 
պայմանով որ (ա) ՊԱՄՀ-ը համարժեք է ԱԶԲ-ի համակարգին 
(համարժեքության գնահատում), այսինքն` ՊԱՄՀ-ը մշակվել է ԱՄՔՓ-ում 
սահմանված նպատակներն իրագործելու և քաղաքականության շրջանակին, 
գործադրման մեխանիզմներին ու համապատասխան սկզբունքներին 
հավատարիմ մնալու համար (էջեր 22-26), և (բ) փոխառուն ունի 
իրականացման ընդունելի պրակտիկա, պատմություն և կարողություններ 
(ընդունելիության գնահատում) և կիրառելի օրենքները, կանոնակարգերը, 
կարգերը և ընթացակարգերը երկրում, կոնկրետ ոլորտում կամ 
համապատասխան գործակալությունում գործադրելու հավատարմություն:  

(iii) ՊԱՄՀՊԱՄՀՊԱՄՀՊԱՄՀ----ըըըը    հզորացնելուհզորացնելուհզորացնելուհզորացնելու    ևևևև    կարողություններըկարողություններըկարողություններըկարողությունները    զարգացնելուզարգացնելուզարգացնելուզարգացնելու    կարիքներիկարիքներիկարիքներիկարիքների    
հասցեագրումհասցեագրումհասցեագրումհասցեագրում: : : : Եթե սույն ԱՄՔՓ-ում (էջեր 22-26) սահմանված նպատակներն 
իրագործելու և քաղաքականության շրջանակին, գործադրման 
մեխանիզմներին ու համապատասխան սկզբունքներին հավատարիմ մնալու 
համար փոխառուն պետք է հզորացնի իր ՊԱՄՀ-ը և պարտավորություն է 
ստանձնում կատարել դա` իրականացնելով կոնկրետ միջոցառումներով 
գործողությունների ծրագիր, ապա ԱԶԲ-ը կարող է (համարժեքությունը 
որոշելուց հետո) հաշվի առնել այդ միջոցառումները: Նմանապես, եթե 
փոխառուին անհրաժեշտ է հզորացնել իր իրականացման պրակտիկան ու 
կարողությունները և նա պարտավորություն է ստանձնում կատարել դա` 
իրականացնելով կոնկրետ միջոցառումներով գործողությունների ծրագիր, 
ապա ԱԶԲ-ը կարող է, ընդունելիությունը որոշելուց հետո, հաշվի առնել այդ 
միջոցառումները: Նման միջոցառումները պետք է իրականացվեն նախքան 
փոխառուն կսկսի ծրագրի համապատասխան գործողությունների 
իրականացումը, և դրանք կարող են ընդգրկել ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող 
աշխատանքներ:       

(iv) ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարհամակարհամակարհամակարգերիգերիգերիգերի    կիրառմանկիրառմանկիրառմանկիրառման    
շրջանակըշրջանակըշրջանակըշրջանակը: : : : Քանի որ համարժեքության և ընդունելիության աստիճանը կախյալ 
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է կոնկրետ անվտանգության մեխանիզմներից, ՊԱՄՀ-ի գնահատումների 
արդյունքներից ելնելով, ցանկացած պետություն, ոլորտ կամ գործակալություն 
կարող է մեկ, երկու կամ բոլոր երեք բնագավառներում որակավորվել ՊԱՄՀ-ի 
մոտեցման համար:  

(v) ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    բացառումբացառումբացառումբացառում: : : : 
ՊԱՄՀ-ը չի կիրառվում ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած չափազանց բարդ և զգայուն 
ծրագրերին:    

(vi) ՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում    ևևևև    խորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցություն: : : : Ազգային, 
ենթաազգային, ոլորտային կամ գործակալության մակարդակով 
համարժեքության և ընդունելիության գնահատումները (ներառյալ` 
թերություններ վերացնելու միջոցառումները) ավարտելուց հետո` դրանց 
նախագծերը կփաստաթղթագրվեն և կտեղադրվեն ԱԶԲ-ի համացանցային 
կայքում` հանրության մեկնաբանության համար: ԱԶԲ-ը կկազմակերպի 
ներպետական խորհրդակցական սեմինարներ` շահագրգիռ կողմերի, այդ 
թվում` կառավարությունների և ՀԿ-ների մեկնաբանությունները և 
կարծիքները  ստանալու համար: Համարժեքության և ընդունելիության 
գնահատումները (ներառյալ` թերություններ վերացնելու միջոցառումները) 
ավարտելուց հետո` դրանց վերջնական տարբերակները կտեղադրվեն ԱԶԲ-ի 
համացանցային կայքում: Ծրագրի մակարդակով ընդունելիության 
գնահատումներին առնչվող տեղեկությունների հրապարակումը և 
խորհրդակցությունը կընթանա ծրագրի նախապատրաստման համար 
նախաձեռնվող անվտանգության մեխանիզմների փաստաթղթի 
հրապարակման և խորհրդակցության բնականոն գործընթացով, որը 
սահմանված է 53-ից 55-րդ պարբերություններում:  

(vii) ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    դերըդերըդերըդերը    ևևևև    պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները:::: ԱԶԲ-ը պատասխանատու է ՊԱՄՀ-ի 
համարժեքությունը և փոխառուի իրականացման պրակտիկայի ու 
կարողությունների ընդունելիությունը գնահատելու և որոշելու համար: 
Համարժեքության և ընդունելիության գնահատումները նախապատրաստելու 
ընթացքում ԱԶԲ-ը սերտորեն համակարգում է աշխատանքները զարգացման 
այլ հնարավոր գործընկերների հետ 29 : ՊԱՄՀ կիրառող ծրագրերի դեպքում 
անվտանգության մեխանիզմների ուսումնասիրության և պատշաճության 
գնահատման ԱԶԲ-ի պարտականությունները մնում են նույնը` ինչ ԱԶԲ-ի 
ֆինանսավորած ցանկացած այլ ծրագրի դեպքում: Պատշաճ գնահատումը և 
ուսումնասիրությունը կհիմնվեն ՊԱՄՀ-ի պահանջների և գործողությունների 
համաձայնեցված պլանի վրա (այլ ոչ թե ԱԶԲ-ի պահանջների վրա): 
Տնօրենների խորհրդի կողմից ՊԱՄՀ կիրառող ծրագիր հաստատելուց հետո` 
ԱԶԲ-ի վերահսկողությունը կառաջնորդվի նույն ընթացակարգերով, ինչ ԱԶԲ-
ի ֆինանսավորած ցանկացած այլ ծրագրի դեպքում:  

(viii) ՓոխառուիՓոխառուիՓոխառուիՓոխառուի    դերըդերըդերըդերը    ևևևև    պարտավորություններըպարտավորություններըպարտավորություններըպարտավորությունները: : : : Փոխառուն պատասխանատու է 
ԱԶԲ-ի գնահատումներին համապատասխանող համարժեքության հասնելու և 
պահպանելու, ինչպես նաև իրականացման ընդունելի պրակտիկա, 
պատմություն և կարողություններ ձևավորելու համար: Կոնկրետ ծրագրի 
համար փոխառուն նույնականացնում է ՊԱՄՀ-ի այն դրույթները, որոնք 

                                                
29 Կարող են օգտագործվել զարգացման այլ գործընկերների կատարած վերջին վերլուծական աշխատանքներն ու 
ախտորոշիչ գնահատումները, որոնք ըստ պահանջի թարմացվում են: Խրախուսելի են զարգացման այլ 
գործընկերների հետ համատեղ գնահատումները:   
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անհրաժեշտ են ԱՄՔՓ-ում սահմանված քաղաքականության նպատակների և 
սկզբունքների իրագործումը երաշխավորելու համար:Այդ դրույթները կարող 
են տարբերվել ծրագրից ծրագիր` ելնելով այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են 
ՊԱՄՀ կառուցվածքը և գործառնության տեսակը: Բոլոր դեպքերում, այս 
դրույթները և լրացուցիչ բոլոր միջոցառումները, որոնք փոխառուն պետք է 
իրականացնի համարժեքություն ու իրականացման ընդունելի 
կարողություններ ապահովելու և պահպանելու համար, դառնում են 
փոխառուի պայմանագրային պարտավորությունների մաս և ԱԶԲ-ի 
բնականոն պայամանգրային իրավական պաշտպանության միջոցների 
առարկա:  

(ix) ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    հաշվետվողականությանհաշվետվողականությանհաշվետվողականությանհաշվետվողականության    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ: : : : ՊԱՄՀ-ի կիրառումը չի 
փոփոխում ԱԶԲ-ի հաշվետվողականության մեխանիզմի դերը: 

(x) ՓուլայինՓուլայինՓուլայինՓուլային    մոտեցումմոտեցումմոտեցումմոտեցում: : : : ՊԱՄՀ-ի կիրառումը կընդգրկի սահմանափակ թվով ԶԱՊ-
եր` քաղաքականության ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող առաջին 3 տարվա 
ընթացքում կենտրոնանալով ենթաազգային, ոլորտային կամ գործակալական 
մակարդակների վրա: Քաղաքականության ուժի մեջ մտնելուց 3 տարի անց 
կիրականացվի ՊԱՄՀ կիրառման և օգտագործման արդյունավետության 
գործառնական ուսումնասիրություն:     

69. Հավելված 6-ը ներկայացնում է ՊԱՄՀ-ի հզորացման և կիրառման մոտեցման 
մանրամասները:    
 

dddd.... ՀամաֆինանսավորմամբՀամաֆինանսավորմամբՀամաֆինանսավորմամբՀամաֆինանսավորմամբ    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր        

70. ԱԶԲ-ը կհամագործակցի փոխառուի/հաճախորդի և համաֆինանսավորողների հետ` 
սոցիալական ու բնապահպանական գնահատման և պլանավորման միասնական գործընթաց 
և անվտանգության մեխանիզմների փաստաթղթերի, խորհրդակցության, տեղեկատվության 
ու հրապարակման միասնական պահանջներ ընդունելու համար, որոնք կբավարարեն ԱԶԲ-
ի և համաֆինանսավորողների անվտանգության մեխանիզմների սկզբունքները և 
պահանջները: 
 
C. ԴերերԴերերԴերերԴերեր    ևևևև    պարտականությունպարտականությունպարտականությունպարտականություններներներներ            

1. ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    դերերըդերերըդերերըդերերը    ևևևև    պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները        

71. ԱԶԲ-ը պատասխանատու է. ծրագրերի սքրինինգի համար, որպեսզի սահմանի ԱԶԲ-ի 
անվտանգության մեխանիզմների պահանջները, պատշաճության գնահատում 
իրականացնելու համար, փոխառուի/հաճախորդի սոցիալական և բնապահպանական 
գնահատումներն ու պլաններն ուսումնասիրելու համար, որպեսզի երաշխավորվի ԱԶԲ-ի 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության սկզբունքներին և Անվտանգության 
մեխանիզմների 1-ից 4-րդ պահանջներին համապատասխան սոցիալական և 
բնապահպանական անբարենպաստ ազդեցություններն ըստ հնարավորության կանխելու, 
նվազագույնին հասցնելու, մեղմելու և դրանց դիմաց փոխհատուցելու անվտանգության 
մեխանիզմների առկայությունը, ԱԶԲ-ի ֆինանսավորման իրագործելիությունը որոշելու 
համար, անվտանգության մեխանիզմներն իրականացնելու կարողություններն ամրապնդելու 
հարցում փոխառուին/հաճախորդին օգնելու համար, ծրագրի ամբողջ ցիկլի ընթացքում 
փոխառուի/հաճախորդի սոցիալական և բնապահպանական կատարողականի մոնիթորինգ և 
վերահսկողություն կատարելու համար: ԱԶԲ-ը հրապարակում է անվտանգության 
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մեխանիզմների պլանները և համակարգերը, այդ թվում` սոցիալական և բնապահպանական 
գնահատումները և մոնիթորինգի հաշվետվություններն իր համացանցային կայքում:      
 
72. Եթե փոխառուն/հաճախորդը չի կատարում անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջների վերաբերյալ իրավական պայմանագրերը, այդ թվում` անվտանգության 
մեխանիզմների պլաններում և համակարգերում նկարագրված պահանջները, ապա ԱԶԲ-ը 
կդիմի ուղղիչ միջոցառումների և աշխատանք կտանի փոխառուի/հաճախորդի հետ` 
վերջինիս համապատասխանությունը վերականգնելու համար: Եթե փոխառուն/հաճախորդը 
ձախողում է վերականգնել համապատասխանությունը, ապա ԱԶԲ-ը կարող է կիրառել 
իրավական պաշտպանության միջոցներ, այդ թվում` սառեցում, դադարեցում կամ մարման 
ժամկետի կրճատում, որոնք մատչելի են ԱԶԲ-ի իրավական պայմանագրերի շրջանակում:  
Նախքան նման միջոցների դիմելը` ԱԶԲ-ը կիրառում է իրավական պայմանագրերի բոլոր 
կողմերը բավարարող եղանակով իրավիճակը կարգավորելու համար մատչելի այլ միջոցներ, 
այդ թվում նախաձեռնում է երկխոսություն շահագրգիռ կողմերի հետ` իրավական 
պայմանագրերին համապատասխանության հասնելու համար: 
 

2. ՓոխառուներիՓոխառուներիՓոխառուներիՓոխառուների////հաճախորդներիհաճախորդներիհաճախորդներիհաճախորդների    դերերըդերերըդերերըդերերը    ևևևև    պարտավորություններըպարտավորություններըպարտավորություններըպարտավորությունները    

73. Առաջնորդվելով քաղաքականության բոլոր սկզբունքներով և անվտանգության 
մեխանիզմների պահանջներով` փոխառուն/հաճախորդը պատասխանատու է ծրագրերը և 
դրանց բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունները գնահատելու, 
անվտանգության մեխանիզմների պլանները պատրաստելու և տեղեկությունների 
հրապարակման, խորհրդակցության և տեղեկացված մասնակցության միջոցով ազդեցության 
ենթակա համայնքները ներգրավելու համար: Փոխառուն/հաճախորդն ԱԶԲ-ի 
ուսումնասիրությանն է ներկայացնում պահանջվող բոլոր տեղեկությունները, այդ թվում` 
գնահատման հաշվետվությունները, անվտանգության մեխանիզմների 
պլանները/համակարգերը և մոնիթորինգի հաշվետվությունները: Փոխառուն, հաճախորդը 
պետք է ապահովի ընդունող պետության օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի և 
ստանդարտների, ներառյալ միջազգային օրենքների շրջանակում ընդունող պետության 
ստանձնած պարտավորությունների, պահպանումը: Ավելին, փոխառուն/հաճախորդը պետք 
է իրականացնի ԱԶԲ-ի հետ համաձայնեցրած անվտանգության մեխանիզմների 
միջոցառումներ` քաղաքականության սկզբունքները գործադրելու և Անվտանգության 
մեխանիզմների 1-ից 4-րդ պահանջներում սահմանված պահանջները բավարարելու համար:   
Կապալառուների կողմից համաձայնեցված միջոցառումների պատշաճ իրականացումը 
երաշխավորելու նպատակով փոխառուն/հաճախորդը մրցույթի փաստաթղթերում և 
շինարարական աշխատանքների պայմանագրերում ընդգրկում է անվտանգության 
մեխանիզմների պահանջները: Երբ անվտանգության մեխանիզմների ներպետական 
քաղաքականությունները և կարգերը տարբերվում են ԱԶԲ-ի անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթղթից (այդ թվում` Անվտանգության 
մեխանիզմների 1-ից 4-րդ պահանջներից)` ԱԶԲ-ը և փոխառուն/հաճախորդը կձևակերպեն և 
կհամաձայնեցնեն հատուկ միջոցառումներ, որոնք կերաշխավորեն ԱԶԲ-ի անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականության սկզբունքների և պահանջների լիարժեք պահպանումը:       
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VI. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՊԱՀԱՆՋՎՈՂՊԱՀԱՆՋՎՈՂՊԱՀԱՆՋՎՈՂՊԱՀԱՆՋՎՈՂ    ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ        

A. ԻրականացումԻրականացումԻրականացումԻրականացում    ևևևև    մոնիթորինգմոնիթորինգմոնիթորինգմոնիթորինգ        

74. ԱՄՔՓ-ի իրականացումը կորպորատիվ նակարդակով ղեկավարվում է 
գործողությունների 3-ամյա միջնաժամկետ պլաններով` սկսած 2010-2012թթ 
ժամանակահատվածից: Գործողությունների պլանները պետք է մշակվեն հետևյալ 
առանցքային տարրերի հիման վրա. (i) անվտանգության մեխանիզմների իրականացման 
գծով փոխառուների/հաճախորդների կարողությունների զարգացման աջակցում, (ii) ԱՄՔՓ-
ի իրականացմանն օժանդակող միջոցների և գործիքների (օրինակ` ուղեցույցերի և 
ձեռնարկների) մշակում և պահպանում, (iii) ԱՄՔՓ-ի իրականացման համար ԱԶԲ-ի 
կազմակերպական կարողությունների և ռեսուրսների ապահովում, (iv) ԱԶԲ-ի ներքին 
ուսումնասիրության ու մոնիթորինգի համակարգի բարելավում և պահպանում: Լարցում 2-
ում ներկայացված է 2010-2012թթ. գործողությունների ծրագիրը, որն ընդգրկում է 
առաջարկվող գործողությունները, առնչվող արդյունքները և պահանջվող ռեսուրսները: 
 
75. ԱԶԲ-ը կկատարի անվտանգության մեխանիզմների սեփական ընդհանուր 
կատարողականի մոնիթորինգ և գնահատում` ԱՄՔՓ-ի նպատակների համեմատ: ԱԶԲ-ը 
կպահպանի ներքին ուսումնասիրության և համապատասխանության մոնիթորինգի 
համակարգ` ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթղթին 
առնչվող համաբանկային և ծրագրային մակարդակի կատարողականը գնահատելու համար:  
    
B. ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ    

76. ԱՄՔՓ-ի իրականացումը երաշխավորելու համար ԱԶԲ-ը կհատկացնի համարժեք 
ռեսուրսներ: Ռեսուրսների օգտագործումն ու հատկացումն օպտիմալացնելու նպատակով 
հետևյալ նկատառումների համատեքստում ուսումնասիրվել են զանազան տարբերակներ. (i) 
ռեսուրսների աճող պահանաջների արդյունավետ և օգտավետ բաշխում ներքին վարչական 
բյուջեների, տեխնիկական օժանդակության և փոխատվությունների միջև, որը որոշվում է 
ԱԶԲ-ի և փոխառուի/հաճախորդի պարտականությունների սահմանազատումով, (ii) 
արդյունավետության միջոցներ և կանոնակարգված ներքին ընթացակարգային պահանջներ , 
որոնք իրագործում են ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների նպատակները և 
հավատարիմ են մնում ԱՄՔՓ-ի սկզբունքներին, (iii) արդյունավետության միջոցառումներ, 
որոնք կընդգրկեն հմտությունների համակազմի և գիտելիքների բարելավում, կենտրոնական 
գրասենյակում և տեղական գրասենյակներում անվտանգության մեխանիզմների գծով 
մասնագետների քանակի օպտիմալացում և ոլորտային մասնագիտացման ու 
մասնագետների ռեսուրսների համախմբում:    
 
77. ԱՄՔՓ-ը կարևոր շեշտ է դնում ԶԱՊ-երին անվտանգության մեխանիզմների 
սեփական համակարգերը հզորացնելու և դրանք գործադրելու կարողությունները 
զարգացնելու հարցում օժանդակելու անհրաժեշտության վրա: Կարողությունների նման 
զարգացումը կիրականացվի երկկողմ և բազմակողմ գործընկերների հետ` ելնելով ԶԱՊ-երի 
պահանջարկից: Արտաքին ռեսուրսներ մոբիլիզացնելու համար հավատարմագրային 
կառավարման հիմնադրամ ստեղծելու միջոցով միջնաժամկետ կտրվածքով կպահանջվեն 80-
ից 100 միլիոն նպատակային ռեսուրսներ, որպեսզի (i) աջակցել ԶԱՊ-երին իրենց 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունները, իրավական համակարգերը, 
կանոնակարգերը, կարգերն ու ընթացակարգերը հզորացնելու հարցում, (ii) աջակցել ԶԱՊ-
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երի պետական գործակալությունների, փոխառուների/հաճախորդների և քաղաքացիական 
հասարակությունների կարողությունների զրգացմանը` ազգային, ենթաազգային, ոլորտային, 
գործակալական և ծրագրային մակարդակներով, (iii) աշխատել ԶԱՊ-երի հետ ՊԱՄՀ-ի 
համարժեքության և ընդունելիության գնահատում և ըստ պահանջի աշխտորոշում 
կատարելու համար:  
 
78. Վերջին տարիներին ԱԶԲ-ը արձանգրել է անվտանգության մեխանիզմների գծով 
մասնագետներ հավաքագրելու կանոնավոր առաջընթաց: 2002 թվականից հետո, երբ 
հաստատվեց Բնապահպանական քաղաքականությունը և ԱԶԲ-ն արդեն ուներ 
բնապահպանական 19 մասնագետ (18 մասնագետ և 1 ազգային պաշտոնյա), ավելացել է 
բնապահպանական ևս 14 մասնագետ (8 մասնագետ և 6 ազգային պաշտոնյա): 1995 
թվականին Պարտադրված վերաբնակեցման քաղաքականությունը և 1998 թվականին դրան 
հաջորդած Բնիկ ժողովուրդների վերաբերյալ քաղաքականությունը հաստատելուց հետո 
սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների փորձագիտությամբ աշխատակիցների թիվն 
ավելացել է միայն 1 մասնագետից մինչև 22 մասնագետ և 9 ազգային պաշտոնյա` 2009 թ. 
մայիսին: Այժմ ԱԶԲ-ն ունի անվտանգության մեխանիզմների աշխատանքն ուսումնասիրելու 
ընդհանուր թվով 48 մասնագետի աշխատատեղ, այդ թվում` 26 բնապահպանական 
մասնագետի և 22 սոցիալական մասնագետի աշխատատեղ:30 ԱԶԲ-ն ունի անվտանգության 
մեխանիզմների գծով 17 լրացուցիչ տեղական աշխատատեղ, այդ թվում` բնապահպանական 
8 պաշտոնյայի և 9 սոցիալական անվտանության մեխանիզմների գծով պաշտոնյայի 
աշխատատեղ, որոնցից 12 աշխատատեղը տեղաբաշխված են 7 տեղական գրասենյակներում:  
 
79. Ռեսուրսային պահանջներն ուսումնասիրվել են ներքին հետազոտությունների և 
ԱԶԲ-ի ներսում պատշաճության գնահատման, ուսումնասիրության ու վերահսկողության 
աշխատանքներին անձ-շաբաթ գործակիցների կիրառման համատեքստում: Հաշվարկները 
հուշում են, որ կարճաժամկետից միջնաժամկետ կտրվածքով (2010-2012թթ.) 
անվտանգության մեխանիզմների ուսումնասիրության աշխատանքների համար կպահանջվի 
լրացուցիչ 1253-ից 1749 անձ-շաբաթ տարեկան: 31  Անվտանգության մեխանիզմների գծով 
կադրային ռեսուրսների հաշվարկած աճը հիմնականում պայմանավորված է վերջին մի 
քանի տարվա ընթացքում գործառնությունների ծավալի արագ աճով, ինչպես նաև 
Ընդհանուր կապիտալի հինգերորդ ավելացման համատեքստով: Այս հաշվարկները կախյալ 
են անվտանգության մեխանիզմների ուսումնասիրության ներքին ընթացակարգերի, ԱԶԲ-ի 
ներսում կադրային ռեսուրսների տեղաբաշխման, անվտանգության մեխանիզմների համար 
աշխատակազմի փաստացի ժամանակային ներդրանքների, ինչպես նաև, ծրագրային 
փաթեթի բաղադրության և համակազմի վերաբերյալ ենթադրություններից: 32  Լրացուցիչ 
ռեսուրսները 3-ամյա միջնաժամկետ ժամանակահատվածում կտրամադրվեն 
աշխատակազմի տեղերի (մասնագետներ և ազգային պաշտոնյաներ) և աշխատակազմի 
խորհրդատուների համադրությամբ: Աշխատակազմի կարողությունները մեծացնելու 
                                                
30 Այս աշխատակիցները չեն աշխատում բացառապես անվտանգության մեխանիզմների գծով և նրանց ժամանակի 

հատկացումն անվտանգության մեխանիզմներին տատանվում է 30-ից 90%-ի միջև:  
31 Պահանջվող կադրային ռեսուրսների հաշվարկը հիմնվում է վերլուծության վրա, որը կատարվել է (i) նոր 

քաղաքականության մեջ պահպանվելիք անվտանգության մեխանիզմների գործող պահանջներն 

իրականացնելու համար կադրային ռեսուրսների համարժեքությունը գնահատելու, (ii) անվտանգության 

մեխանիզմների վերանայված քաղաքականության ռեսուրսային պահանջները որոշելու, (iii) անվտանգության 

մեխանիզմների գծով աշխատանքի համար առկա կադրային ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործումն 

ապահովող տարբերակները սահմանելու նպատակով:  
32 Ռեսուրսների հաշվարկ կատարելու համար օգտագործված փաթեթում ծրագրերի սպասվող քանակը հիմնված է 
Ծրագրերի մշակման տեղեկատվական համակարգի (ԾՄՏՀ) տվյալների վրա: 
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առաջնահերթությունը կարող է, հավուր պատշաճի, տրվել տեղական գրասենյակներին: 
Ազգային պաշտոնյաների դերը կընդլայնվի համապատասխան վերապատրաստման 
ծրագրերին զուգահեռ: Նրանցից պահանվելու է համապատասխանություն երեք հիմնական 
բնագավառների. (i) քաղաքականության գործող այն պահանջների իրականացումը, որոնք 
ուժի մեջ կմնան ԱՄՔՓ-ի շրջանակում, (ii) համայնքի ներգրավման վերաբերյալ նոր 
պահանջների իրականացում, (iii) զգալի ազդեցություններ և ռիսկեր ունեցող ծրագրերի 
դեպքում ծրագրի իրականացման ընթացքում անվտանգության մեխանիզմների լրացուցիչ 
ուսումնասիրությունների նախաձեռնում: Բացի այդ, Գլխավոր խորհրդականի գրասենյակին 
կարող են պահանջվել իրավական փորձագիտության լրացուցիչ ռեսուրսներ` 
անվտանգության մեխանիզմների իրականացման իրավական կողմերը հասցեագրելու և 
ՊԱՄՀ-ի համարժեքության գնահատումներն ուսումնասիրելու համար:  
 
80. Միջնաժամկետ կտրվածքով կլինեն ՊԱՄՀ-ին առնչվող լրացուցիչ ծախսեր: Ըստ 
պահանջի ՊԱՄՀ համարժեքության գնահատում կատարելու համար յուրաքանչյուր տարի 
կարող են պահանջվել մասնագիտական աշխատակազմի լրացուցիչ շաբաթներ: Դա կարող է 
ներառել 5-12 անձ-շաբաթ համարժեքության յուրաքանչյուր գնահատման և լրացուցիչ անձ-
շաբաթներ ընդունելիության գնահատման համար: Ռեսուրսների հնարավոր մեծացած 
պահանջները կարող են մասամբ բավարարվել` կարիքիներից ելնելով ներգրավելով 
աշխատակազմի խորհրդատվությունը: Բացի այդ, Համաշխարհային Բանկը զգալի դեր է 
խաղում ՊԱՄՀ-ի ախտորոշման մեթոդաբանություններ մշակելու ու կիրառելու հարցում և 
մեծ հետաքրքրություն կա այս բնագավառում համատեղ աշխատանք կատարելու հանդեպ:  
Համաշխարհային Բանկի կարգի գործընկեր հաստատությունների հետ աշխատելը թույլ 
կտա նաև բարելավել արդյունավետությունը և երաշխավորել լրացուցիչ ռեսուրսների 
օգտավետությունը:  
 
C. ՈւժիՈւժիՈւժիՈւժի    մեջմեջմեջմեջ    մտնելումտնելումտնելումտնելու    ժամկետժամկետժամկետժամկետ    ևևևև    անցումայինանցումայինանցումայինանցումային    շրջանշրջանշրջանշրջան        

81. ԱՄՔՓ-ը և 1-6 Հավելվածներն ուժի մեջ են մտնում տնօրենների խորհրդի 
հաստատման ամսաթվից 6 ամիս անց: ԱՄՔՓ-ը և 1-6 Հավելվածներն կիրառվում են այն 
ծրագրերին, որոնք նախաձեռնում են նախապատրաստում քաղաքականության ուժի մեջ 
մտնելուց հետո: Այն ծրագրերը, որոնք ուժի մեջ մտնելու պահին արդեն իսկ անցել են 
Ղեկավարության կողմից ուսումնասիրման նիստով կամ ավարտել են որևէ տրանշ` գործող 
ԲՖԿ-ի շրջանակներում, որի համար կատարվել է Ղեկավարության ուսումնասիրություն կամ 
լրացվել է պարբերական ֆինանսավորման հայտ, ենթակա են ԱԶԲ-ի Պարտադրված 
վերաբնակեցման քաղաքականության (1995), Բնիկ ժողովուրդների վերաբերյալ 
քաղաքականության (1998) և Բնապահպանական քաղաքականության (2002) կիրառման:      
 
D. ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության    ուսումնասիրությունուսումնասիրությունուսումնասիրությունուսումնասիրություն        

82. Ուսումնասիրությունը կկատարվի Անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականության փաստաթղթի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 5 տարի անց` ԱԶԲ-ի 
անվտանգության մեխանիզմների նպատակներն իրագործելու դրա արդյունավետությունը 
գնահատելու համար: Բացի այդ, քաղաքականության ուժի մեջ մտնելուց 3 տարի անց 
կկատարվի գործառնական ուսումնասիրություն և հատուկ շեշտ կդրվի (i) ՊԱՄՀ-ի 
կիրառման առաջընթացը և ՊԱՄՀ-ի արդյունավետությունը, (ii) ՖՄ-ի ծրագրերում 
անվտանգության մեխանիզմների պահանջների իրականացումը և և նման պահանջների 
արդյունավետությունը գնահատելու վրա: Թե 3-ամյա, թե 5-ամյա ուսումնասիրությունները 
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կիրականացնի Անկախ գնահատման վարչությունը, իսկ արդյունքնում պատրաստված 
հաշվետվությունները կներկայացվեն տնօրենների խորհրդին և ԱԶԲ-ի ղեկավարությանը: 
Հաշվի առնելով 3-ամյա ուսումնասիրության առաջարկությունները և տնօրենների խորհրդի 
Զարգացմանն արդյունավետության կոմիտեի տեսակետերը` ԱԶԲ-ի ղեկավարությունը 
Խորհրդի հաստատմանը կներկայացնի ՊԱՄՀ-ի կիարառման և ՖՄ-ի ծրագրերում 
անվտանգության մեխանիզմների պահանջների իրականացման մասին փաստաթուղթ: 
Ղեկավարությունը մեկ այլ փաստաթուղթ կներկայացնի 5-ամյա ուսումնասիրության 
արդյունքներով: 
  

VII. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ    

83. Նախագահն առաջարկում է տնօրենների խորհրդին, սույն փաստաթղթում 
նկարագրվածի համաձայն, հաստատել ԱԶԲ-ի Անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականության փաստաթուղթը, ներառյալ V և VI գլուխները և 1-ից 6-րդ Հավելվածները, 
որը կփոխարինի Պարտադրված վերաբնակեցման քաղաքականությանը (1995), Բնիկ 
ժողովուրդների վերաբերյալ քաղաքականությանը (1998), Բնապահպանական 
քաղաքականությանը (2002) և Հանրային տեղեկատվության քաղաքականության (2005) 73-րդ 
պարբերության երկրորդ նախադասությունը, 77-ից 85-րդ և 92-րդ պարբերությունները:  
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ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ    ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 1.  1.  1.  1. ՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱՇՐՋԱԿԱ    ՄԻՋԱՎԱՅՐՄԻՋԱՎԱՅՐՄԻՋԱՎԱՅՐՄԻՋԱՎԱՅՐ    
    

ԱԱԱԱ. . . .     ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն        
 
1. Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-ն ուրվագծում է այն պահանջները, 
որոնք պարտավոր են բավարարել փոխառուները/հաճախորդները, երբ իրականացնում են 
Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) աջակցած ծրագրերի բնապահպանական 
անվտանգության մեխանիզմները: Այն քննարկում է կիրառման նպատակներն ու շրջանակը, 
ընդգծում բնապահպանական գնահատման գործընթաց նախաձեռնելու պահանջները: Այս 
պահանջներն ընդգրկում են ազդեցությունների գնահատում, ազդեցությունների մեղմացման 
միջոցառումների պլանավորում և կառավարում, բնապահպանական գնահատման 
հաշվետվությունների պատրաստում, տեղեկությունների հրապարակում և 
խորհրդակցության կազմակերպում, բողոքների բավարարման մեխանիզմի ստեղծում, 
մոնիթորինգ և հաշվետվականություն: Փաստաթուղթն ընդգրկում է նաև բնապահպանական 
անվտանգության մեխանիզմների հատուկ պահանջներ, որոնք առնչվում են 
կենսաբազմազանության պահպանմանը և բնական պաշարների կայուն կառավարմանը, 
աղտոտման կանխարգելմանը և նվազեցմանը, մասնագիտական և համայնքային 
առողջությանն ու անվտանգությանը, ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսների 
պահպանմանը: Առանձին պահանջների կիրառելիությունը որոշվում է բնապահպանական 
գնահատման գործընթացի, իսկ համապատասխանությունը պահանջներին իրագործվում է 
ԱԶԲ-ի ու փոխառուի/հաճախորդի միջև համաձայնեցված բնապահպանական կառավարման 
պլանների իրականացման միջոցով:  
    
ԲԲԲԲ. . . .     ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ    
    
2. Նպատակները պետք է երաշխավորեն ծրագրերի բնապահպանական 
հուսալիությունն ու կայունությունը և աջակցեն բնապահպանական նկատառումների 
ինտեգրումը ծրագրի որոշումների կայացման գործընթացում:    
 
ԳԳԳԳ....    ԿիրառմանԿիրառմանԿիրառմանԿիրառման    շրջանակըշրջանակըշրջանակըշրջանակը    
 
3. Պահանջները կիրառվում են ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած և/կամ ԱԶԲ-ի կառավարման 
տակ գտնվող պետական և ոչ պետական բոլոր ծրագրերին և դրանց բաղադրիչներին` 
անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից, այդ թվում` փոխառությամբ և/կամ դրամաշնորհով 
և/կամ այլ միջոցներով (օրինակ` կապիտալ և/կամ երաշխիքներ) ֆինանսավորվող 
ներդրումային ծրագրերին (այսուհետ` ծրագրեր):  
    
ԴԴԴԴ. . . .     ՊահաջներՊահաջներՊահաջներՊահաջներ    
 

1. 1. 1. 1.     ԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանական    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում 
 
4. Բնապահպանական գնահատումն ընդհանուր հասկացություն է, որն օգտագործվում է 
բնապահպանական վերլուծության գործընթաց նկարագրելու համար, որի նպատակն է 
հասցեագրել ծրագրին փոխկապակցված բնապահպանական ազդեցություններն ու ռիսկերը: 
Ծրագրի նախապատրաստման վաղ փուլում փոխառուն/հաճախորդը` խորհրդակցելով 
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շահագրգիռ կողմերի (այդ թվում` ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ ՀԿ-ների) 
հետ, կնույնականացնի ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալտնտեսական և ֆիզիակական 
մշակութային ռեսուրսների վրա հնարավոր բնապահպանական ուղղակի, անուղղակի, 
ընդհանուր և առաջացող ազդեցությունները և դրանց սպառնացող ռիսկերը, կորոշի դրանց 
կարևորությունը և շրջանակը: Եթե նույնականացվել են հնարավոր անբարենպաստ 
բնապահպանական ազդեցություններ և ռիսկեր, ապա ծրագրի ցիկլի հնարավորինս վաղ 
փուլում փոխառուն/հաճախորդը նախաձեռնում է բնապահպանական գնահատում: 
Տարաբնույթ, անդառնալի կամ աննախադեպ հնարավոր զգալի անբարենպաստ 
ազդեցություններ ունեցող ծրագրերի դեպքում փոխառուն/հաճախորդը քննության կառնի 
ծրագրի տեղանքի, նախագծի, տեխնոլոգիայի և բաղադրիչների հնարավոր այլընտրանքները, 
որոնք կկանխեն, իսկ եթե կանխելն անհնար է, նվազագույնի կհասցնեն  բնապահպանական 
ազդեցությունները և ռիսկերը: Ծրագրի որոշակի տեղանք, նախագիծ, տեխնոլոգիա և 
բաղադրիչներ ընտրելու տրամաբանությունը պատշաճորեն կհիմնավորվի, ներառելով 
ծախսերի և օգուտների վերլուծություն և հաշվի առնելով դիտարկված զանազան 
այլընտրանքների բնապահպանական ծախսերն ու օգուտները: Կդիտարկվի նաև ծրագրին 
այլընտրանք չլինելու տարբերակը:  
 
5. Գնահատման գործընթացը կհիմնվի ընթացիկ տեղեկությունների, որոնք կընդգրկեն 
ծրագրի ճշգրիտ նկարագրությունը, և համապատասխան բնապահպանական ու 
սոցիալական ելքային տվյալների վրա: Բնապահպանական գնահատումը, ինտեգրված 
եղանակով, կդիտարկի ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալտնտեսական 
(մասնագիտական և համայնքային առողջության ու անվտանգության, խոցելի խմբերի և 
գենդերային խնդիրների, բնապահպանական միջավայրի միջոցով ապրուստի միջոցների 
[Հավելված 2, պարբ. 6]) և ֆիզիակական մշակութային ռեսուրսների վրա ծրագրի բոլոր 
հնարավոր ազդեցությունները և ռիսկերը: Ծրագրի հնարավոր բնապահպանական 
ազդեցությունները և ռիսկերն ուսումնասիրվելու են սույն փաստաթղթում ներկայացված 
պահանջների և այն իրավազորությունների շրջանակում բնապահպանական խնդիրներին 
առնչվող կիրառելի օրենքների ու կարգերի, այդ թվում` միջազգային օրենքի շրջանակում 
ընդունող պետության ստանձնած պարտավորությունների համեմատ, որոնցում գործում է 
ծրագիրը:   
 
6. Ազդեցություններն ու ռիսկերը կվերլուծվեն ծրագրի ազդեցության տարածքի 
համատեքստում: Ազդեցության տարածքն ընդգրկում է (i) ծրագրի հիմնական տեղանքը(ները) 
և հարակից օբյեկտները, որոնք զարգացնում կամ հսկում է փոխառուն/հաճախորդը (այդ 
թվում` դրա կապալառուները), օրինակ` բարձր լարման գծերի միջանցքները, 
խողովակաշարերը, կանալները, թունելները, մատույցային ճանապարհները, հանքերը և 
աղբավայրերը, շինարարների ժամանակավոր կացարանները, (ii) առնչվող օբյեկտները, 
որոնք չեն ֆինանսավորվում ծրագրով (ֆինանսավորումը կարող է առանձին տրամադրել 
փոխառուն/հաճախորդը կամ երրորդ կողմը) և որոնց կենսունակությունն ու գոյությունը 
կախյալ են բացառապես ծրագրից, իսկ ապրանքները կամ ծառայությունները կենսական են 
ծրագրի հաջող գործունեության համար, (iii) տարածքներ և համայնքներ, որոնք ենթակա են 
գնահատման պահին իրատեսորեն սահմանված ծրագրի պլանավորած հետագա 
զարգացման ընդհանուր ազդեցությունների, աշխարհագրական տարածքում նմանօրինակ 
ազդեցությունների այլ աղբյուրների, գոյություն ունեցող որևէ ծրագրի կամ վիճակի կամ 
ծրագրին առնչվող ցանկացած զարգացման հնարավոր ազդեցության, (iv) տարածքներ և 



 Հավելված 1            46 

համայնքներ, որոնք ենթակա են ավելի ուշ փուլում կամ այլ վայրում ծրագրի հետևանքով 
առաջացած չպլանավորած, բայց կանխատեսելի զարգացումների հնարավոր ազդեցության: 
Ազդեցության տարածքը չի ընդգրկում այն հնարավոր ազդեցությունները, որոնք կարող են 
առաջանալ առանց ծրագրի կամ ծրագրից անկախ: Բնապահպանական ազդեցություններն ու 
ռիսկերը կվերլուծվեն նաև ծրագրի ցիկլի բոլոր համապատասխան փուլերի, այդ թվում` 
շինարարությանը նախորդող, շինարարության, գործառնությունների, շահագործումից 
հանելու և փակմանը հաջորդող գործողությունների (վերականգնման կամ վերանորոգման) 
համար:  
 
7. Գնահատումը կնույնականացնի հնարավոր անդրսահմանային ազդեցությունները, 
օրինակ` օդի աղտոտումը, միջազգային ջրուղիների լրացուցիչ օգտագործումը կամ 
ախտահարումը, ինչպես նաև գլոբալ ազդեցությունները, օրինակ` ջերմոցային գազի 
արտանետումները կամ ազդեցությունները վտանգված տեսակների կամ հաբիթաթների վրա:   
 
8. Բնապահպանական գնահատումը կուսումնասիրի, թե արդյո՞ք իրենց չքավոր կամ 
խոցելի կարգավիճակի հետևանքով առանձին անհատներ կամ խմբեր (մասնավորապես` 
աղքատները, կանայք և երեխաները, Բնիկ ժողովուրդները) կարող են տարբեր կերպով կամ 
անհամաչափորեն ենթարկվել ծրագրի հնարավոր անբարենպաստ բնապահպանական 
ազդեցությունների: Նման անհատներ կամ խմբեր նույնականացնելու դեպքում 
բնապահպանական գնահատումը կառաջարկի նպատակային և տարբերակված 
միջոցառումներ, որպեսզի անբարենպաստ բնապահպանական ազդեցություններն 
անհամաչափորեն նրանց բաժին չընկնեն: 
 
9. Ելնելով ծրագրի ազդեցությունների և ռիսկերի կարևորությունից` գնահատումը 
կարող է ընդգրկել լիարժեք բնապահպանական ազդեցության գնահատում (ԲԱԳ). A 
դասակարգի ծրագրերի համար, նախնական բնապահպանական հետազոտություն (ՆԲՀ) 
կամ համարժեք գործընթաց` B դասակարգի ծրագրերի համար, կամ գրասենյակային 
ուսումնասիրություն: ԲԱԳ հաշվետվությունն ընդգրկում է հետևյալ հիմնական տարրերը` (i) 
գործադիր ամփոփում, (ii) ծրագրի նկարագրություն, (iii) շրջակա միջավայրի 
նկարագրություն (ելքային համապարփակ տվյալներով), (iv) ակնկալվող բնապահպանական 
ազդեցություններ և մեղմացման միջոցառումներ, (v) այլընտրանքների վերլուծություն, (vi) 
բնապահպանական կառավարման պլան(ներ), (vii) խորհրդակցություն և տեղեկությունների 
հրապարակում, (viii) եզրակացություն և առաջարկություններ: Սույն հավելվածի առդիրը 
ներկայացնում է լրացուցիչ մանրամասներ: Ավելի նեղ շրջանակ ունեցող ՆԲՀ-ը կարող է 
իրականացվել այն ծրագրերի դեպքում, որոնք ունեն փոքրաթիվ, սովորաբար տեղանքին 
բնորոշ, հիմնականում դառնալի բնույթով և մեղմասման միջոցառումների օգնությամբ 
հեշտությամբ հասցեագրվող սահմանափակ ազդեցություններ:  
 
10. Երբ ծրագիրն ընդգրկում է առկա գործողություններ կամ օբյեկտներ, 
համապատասխան արտաքին փորձագետները կկատարեն բնապահպանական աուդտներ, 
որպեսզի որոշեն այն վայրերը, որտեղ ծրագիրը կարող է առաջացնել կամ առաջացնում է 
բնապահպանական ռիսկեր և ազդեցություններ: Եթե ծրագիրը չի նախատեսում որևէ լուրջ 
նոր ընդարձակում, ապա աուդիտը բաղկացած է ծրագրի բնապահպանական գնահատումից: 
Բնապահպանական աուդիտի տիպային հաշվետվությունն ընդգրկում է հետևյալ հիմնական 
տարրերը` (i) գործադիր ամփոփում, (ii) օբյեկտների նկարագրություն, այդ թվում` նախկին և 
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ընթացիկ գործունեությունը, (iii) ազգային, տեղական և կիրառելի այլ բնապահպանական 
օրենքների, կարգերի և ստանդարտների ամփոփում, (iv) աուդիտի և տեղանքի զննման 
ընթացակարգ, (v) հավաքագրված փաստեր և մտահոգության բնագավառներ, (vi) ուղղիչ 
գործողությունների ծրագիր, որը ներկայացնում է մտահոգության յուրաքանչյուր 
բնագավառում համապատասխան ուղղիչ գործողություները և ծախսերն ու 
ժամանակացույցը:  
 
11. Այն դեպքերում, երբ ծրագիրն ընդգրկում է քաղաքականությունների, պլանների կամ 
ծրագրերի  մշակում կամ դրանց փոփոխություններ, որոնք հավանաբար կունենան զգալի 
տարածաշրջանային կամ ոլորտային բնապահպանական ազդեցություններ, կպահանջվի   
բնապահպանական ռազմավարական գնահատում: Բնապահպանական ռազմավարական 
գնահատման հաշվետվությունը կընդգրկի. (i) սցենարի վերլուծություն, (ii) երկարաժամկետ և 
անուղղակի ազդեցությունների գնահատում, (iii) խորհրդակցական գործընթացի 
նկարագրություն, (iv) տարբերակի ընտրության բացատրություն:  

    
2. 2. 2. 2.     ԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանական    պլանավորումպլանավորումպլանավորումպլանավորում    ևևևև    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    

 
12. Փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի բնապահպանական կառավարման պլան 
(ԲԿՊ), որը հասցեագրում է բնապահպանական գնահատման բացահայտած հնարավոր 
ազդեցություններն ու ռիսկերը: ԲԿՊ-ը կընդգրկի առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներ, 
բնապահպանական մոնիթորինգի և հաշվետվականության պահանջներ, արտակարգ 
արձագանքման ընթացակարգեր, առնչվող ինստիտուցիոնալ կամ կազմակերպական 
մեխանիզմներ, կարողությունների զարգացման և վերապատրաստման միջոցառումներ, 
իրականացման ժամանակացույց, ծախսային նախահաշիվներ և կատարողականի 
ցուցանիշեր: Եթե ազդեցությունները և ռիսկերը հնարավոր չէ կանխել կամ կանխարգելել, 
ապա կնույնականացվեն մեղմացման միջոցառումներ և գործողություններ, որպեսզի 
ծրագիրը նախագծվի, կազմվի և իրականացվի կիրառելի օրենքներին ու կարգերին 
համապատասխան և բավարարի սույն փաստաթղթում սահմաննված պահանջները: 
Բնապահպանական պլանավորման փաստաթղթերի մանրամասնման ու բարդության 
մակարդակը և որոշված միջոցառումների ու գործողությունների առաջնահերթությունը 
համարժեք կլինի ծրագրի ազդեցություններին և ռիսկերին: Առանցքային նկատառումներն 
ընդգրկում են հնարավոր անբարենպաստ ազդցությունների նվազեցում «երրորդ կողմին 
զգալի վնաս չհասցնելու մակարդակի», «աղտոտողը վճարում է» սկզբունքը և ադապտիվ 
կառավարում: 
 
13. Եթե մեղմացման միջոցառումներից հետո որոշ մնացորդային ազդեցություններ ունեն 
նշանակալի մնալու հավանականություն, ապա ԲԿՊ-ը կընդգրկի նաև համապատասխան 
փոխհատուցման միջոցառումներ (հավասարակշռում), որոնց նպատակն է երաշխավորել, որ 
ծրագիրը զգալի մնացորդային դեգրադացում չպատճառի շրջակա միջավայրին: Նմանօրինակ 
միջոցառումները կարող են, օրինակ, առնչվել հաբիթաթի կամ կենսաբազմազանության 
պահպանմանը, շրջակա միջավայրի պայմանների պահպանմանը և ջերմոցային գազի 
արտանետումներին: Բացառիկ պարագաներում հավասարակշռման փոխարեն ընդունելի է 
դրամական փոխհատուցում, պայմանով որ փոխհատուցումն օգտագործվում է նույն բնույթի 
բնապահպանական օգուտներ ապահովելու համար և համաչափ է ծրագրի մնացորդային 
ազդեցությանը:  
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14. ԲԿՊ-ը հնարավոր սահմաններում կսահմանի ակնկալվող արդյունքները` որպես 
չափելի գործողություններ և կընդգրկի կատարողականի ցուցանիշեր կամ թիրախներ, որոնց 
հնարավոր է հետևել սահմանված ժամանակահատվածներում: Այն արձագանքող կլինի 
ծրագրի նախագծում (օրինակ` ծրագրի տեղանքի կամ ուղու լուրջ փոփոխություն) կամ 
տեխնոլոգիայում կատարվող փոփոխություններին, չնախատեսված իրադարձություններին և 
մոնիթորինգի արդյունքներին: 
 
15. Երբեմն երրորդ կողմի մասնակցությունը կազդի ԲԿՊ-ի իրականացման վրա: Երրորդ 
կողմը կարող է հանդիսանալ պետական մարմին, կապալառու, օպերատոր կամ առնչվող 
օբյեկտ: Երբ երրորդ կողմի ռիսկը մեծ է, և փոխառուն/հաճախորդն ունի հսկողություն կամ 
ազդեցություն երրորդ կողմի գործողությունների կամ վարքագծի վրա, 
փոխառուն/հաճախորդը կհամագործակցի երրորդ կողմի հետ` փոխառուի/հաճախորդի 
համար սահմանված պահանջներին ներդաշնակ արդյունքի հասնելու համար: Կոնկրետ 
գործողությունները կորոշվեն կոնկրետ դեպքից ելնելով:  
 
16. Բնապահպանական գնահատում և ԲԿՊ մշակելու համար փոխառուն/հաճախորդը 
կներգրավի որակյալ և փորձառու փորձագետներ: Չափազանց բարդ և զգայուն ծրագրերի 
դեպքում ծրագրի նախապատրաստության և իրականացման ընթացքում կներգրավվեն 
ծրագրի հետ չփոխկապակցված փորձագետների անկախ խորհրդատվական մարմիններ:  
 

3.3.3.3.    ՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում        
 
17. ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում հրապարակելու նպատակով 
փոխառուն/հաճախորդը ԱԶԲ-ին կներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`  
 

(i) լիարժեք ԲԱԳ նախագիծ (ներառյալ ԲԿՊ-ի նախագիծը)` ԱԶԲ-ի տնօրենների 
խորհրդի քննարկումից առնվազն 120 օր առաջ, և/կամ բնապահպանական 
գնահատման և ուսումնասիրության համակարգեր` նախքան ծրագրի 
գնահատումը (եթե կիրառելի է). 

(ii) վերջնական ԲԱԳ-ը/ՆԲՀ-ը.  
(iii) նոր կամ վերանայված ԲԱԳ/ՆԲՀ և ուղղիչ գործողությունների ծրագիր, որոնք 

մշակվել են ծրագրի իրականացման ընթացքում (եթե այդպիսիք կան).   
(iv) բնապահպանական մոնիթորինգի հաշվետվությունները:  

 
18. Փոխառուն/հաճախորդն ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի 
համար մատչելի վայրում և հասկանալի ձևաչափով ու լեզվով (լեզուներով) ժամանակին 
կհրապարակի համապատասխան բնապահպանական տեղեկություններ, այդ թվում` 
պարբերություն 17-ում նշված փաստաթղթերից: Ոչ տառաճանաչ անձանց համար 
կօգտագործվեն հաղորդակցության այլ մեթոդներ:  

 
4.4.4.4.    ԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցություն    ևևևև    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն 

 
19. Փոխառուն/հաճախորդը կիրականացնի իմաստալից խորհրդակցություն 
ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի, այդ թվում` քաղաքացիական 
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հասարակության հետ, և կկազմակերպի նրանց տեղեկացված մասնակցությունը: 
Իմաստալից խորհրդակցությունը գործընթաց է, որը (i) սկսվում է ծրագրի 
նախապատրաստման վաղ փուլում և շարունակական հիմունքներով իրականացվում է 
ծրագրի ամբողջ ցիկլի ընթացքում 1 , (ii) ապահովում է ժամանակին համապատասխան և 
համարժեք տեղեկատվության տրամադրում, որը հասկանալի և դյուրամատչելի է 
ազդեցության ենթակա անձանց, (iii) իրականացվում է սպառնալիքից կամ ճնշումից զերծ 
մթնոլորտում,  (iv) հաշվի է առնում գենդերային հավասարությունը և արձագանքումը, 
հարմարեցված է աղքատ և խոցելի խմբերի կարիքներին, (v) հնարավորություն է տալիս 
որոշումների կայացման ընթացքում հաշվի առնել ազդեցության ենթակա անձանց և 
շահագրգիռ այլ կողմերի բոլոր կարևոր տեսակետերը (օրինակ` ծրագրի նախագիծը, 
ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները), մասնակցել զարգացման օգուտներին և 
հնարավորություններին և կիսել իրականացման խնդիրները: Խորհրդակցությունը 
կկատարվի ազդեցության ենթակա համայնքների վրա ազդեցություններին համաչափ 
եղանակով: Խորհրդակցության գործընթացը և դրա արդյունքները կփաստաթղթագրվեն և 
կարտացոլվեն բնապահպանական գնահատման հաշվետվության մեջ:  
 

5. 5. 5. 5.     ԲողոքներիԲողոքներիԲողոքներիԲողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ     
 
20. Փոխառուն/հաճախորդը կձևավորի ծրագրի բնապահպանական կատարողականի 
վերաբերյալ ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգությունները/բողոքներն ու հայցերը 
ստանալու և լուծումը կազմակերպելու մեխանիզմ: Բողոքների բավարարման մեխանիզմը 
պետք է համաչափ լինի ծրագրի ռիսկերին և անբարենպաստ ազդեցություններին: Այն պետք 
է արագ հասցեագրի ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգություններն ու բողոքները 
կիրառելով հասկանալի և թափանցիկ գործընթաց, որը գենդերային տեսանկյունից 
արձագանքող է, մշակութային առումով պատշաճ և անվճար ու անհետևանք 
դյուրահասանելի է ազդեցության ենթակա անձանց բոլոր հատվածներին: Մեխանիզմը 
չպետք է խոչընդոտի պետության դատական կամ վարչական միջոցների մատչելիությանը: 
Ազդեցության ենթակա անձիք պատշաճորեն կտեղեկացվեն մեխանիզմի մասին:  
     

6666. . . .     ՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգ    ևևևև    հաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականություն    
 
21. Փոխառուն/հաճախորդը կկատարի ԲԿՊ-ի իրականացման առաջընթացի մոնիթորինգ 
և կչափի այն: Մոնիթորինգի գործողությունների շրջանակը համաչափ կլինի ծրագրի 
ռիսկերին և ազդեցություններին: Բացի կատարողականին հետևելու նպատակով 
տեղեկությունների արձանագրմանը, փոխառուն/հաճախորդը կկատարի ստուգումներ` 
համապատասխանությունը ԲԿՊ-ին և ակնկալվող արդյունքների ուղղությամբ առաջընթացը 
հավաստելու համար: Զգալի անբարենպաստ բնապահպանական ազդեցությունների 
հավանականություն ունեցող ծրագրերի դեպքում փոխառուն/հաճախորդը կներգրավի 
որակյալ և փորձառու արտաքին փորձագետներ կամ որակավորված ՀԿ-ներ` իր 
մոնիթորինգի տվյալները ստուգելու համար: Փոխառուն/հաճախորդը կփաստաթղթագրի 
մոնիթորինգի արդյունքները, կնույնականացնի անհրաժեշտ ուղղիչ գործողությունները և 

                                                
1  Բնապահպանական A դասակարգի ծրագրերի դեպքում նման խորհրդակցությունները պարտադիր կընդգրկեն 
խորհրդակցություններ ԲԱԳ դաշտային աշխատանքի վաղ փուլում և երբ ծրագրի նախապատրաստման 
ընթացքում պատրաստ լինի ԲԱԳ հաշվետվության նախագիծը` նախքան ծրագրի գնահատումն ԱԶԲ-ի կողմից:   
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կարտացոլի դրանք ուղղիչ գործողությունների ծրագրում: Փոխառուն/հաճախորդը 
կիրականացնի այս ուղղիչ գործողությունները և հետամուտ կլինի այդ գործողություններին` 
դրանց արդյունավետությունը երաշխավորելու համար:   
 
22. Փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի մոնիթորինգի պարբերական 
հաշվետվություններ, որտեղ նկարագրվում են ԲԿՊ-ի իրականացման առաջընթացը և 
համապատասխանության խնդիրներն ու ուղղիչ գործողությունները (եթե այդպիսիք կան):   
Զգալի անբարենպաստ բնապահպանական ազդեցությունների հավանականություն ունեցող 
ծրագրերի դեպքում շինարարության ընթացքում փոխառուն/հաճախորդը կներկայացնի 
մոնիթորինգի առնվազն կիսամյա հաշվետվություններ, իսկ չափազանց բարդ և զգայուն 
ծրագրերի դեպքում` մոնիթորինգի եռամսյակային հաշվետվություններ: Զգալի 
անբարենպաստ բնապահպանական ազդեցությունների հավանականություն ունեցող 
ծրագրերի դեպքում շահագործման ընթացքում հաշվետվությունները կշարունակեն 
ներկայացվել առնվազն տարին մեկ անգամ: Նմանօրինակ պարբերական 
հաշվետվությունները կտեղադրվեն հանրությանը մատչելի վայրում: Ծրագրերի բյուջեները 
կարտացոլեն մոնիթորինգի և հաշվետվականության պահանջների ծախսերը: 

    
7.7.7.7.    ԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանական    չնախատեսվածչնախատեսվածչնախատեսվածչնախատեսված    ազդեցություններազդեցություններազդեցություններազդեցություններ        

 
23. Երբ ծրագրի իրականացման ընթացքում ակնհայտ են դառնում բնապահպանական 
չնախատեսված ազդեցություններ, փոխառուն/հաճախորդը վերանայում է 
բնապահպանական գնահատումն ու ԲԿՊ-ը կամ պատրաստում նոր բնապահպանական 
գնահատում ու ԲԿՊ` հնարավոր ազդեցությունները գնահատելու, այլընտրանքներն 
արժևորելու և այդ ազդեցությունները հասցեագրելու մեղմացման միջոցառումներն ու 
ռեսուրսները նախանշելու համար:     
 

8888....    ԿենսաբազմազանությանԿենսաբազմազանությանԿենսաբազմազանությանԿենսաբազմազանության    պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում    ևևևև    բնականբնականբնականբնական    պաշարներիպաշարներիպաշարներիպաշարների    կենսակայունկենսակայունկենսակայունկենսակայուն    
կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում 
 
24. Որպես 4-ից 10-րդ պարբերություններում նկարագրված բնապահպանական 
գնահատման գործընթացի անբաժանելի մաս փոխառուն/հաճախորդը գնահատում է ծրագրի 
ազդեցությունների և ռիսկերի նշանակալիությունը` կենսաբազմազանության 2  և բնական 
ռեսուրսների համար: Գնահատումը կկենտրոնանա կենսաբազմազանությանը սպառնացող 
վտանգների, որոնք ընդգրկում են  հաբիթաթի քայքայումը և ինվազիոն օտար տեսակների 
ներմուծումը, և ոչ կենսակայուն եղանակով բնական պաշարների օգտագործման վրա: 
Փոխառուն/հաճախորդը պետք է նույնականացնի միջոցառումներ, որոնք ուղղված են 
հնարավոր անբարենպաստ ազդեցություններն ու ռիսկերը կանխելուն, նվազագույնի 
հասցնելուն կամ մեղմացնելուն և, որպես վերջին միջոց, փոխհատուցման միջոցառումներ 
առաջարկելուն (կենսաբազմազանության հավասարակշռումներ)` ազդեցության ենթակա 
կենսաբազմազանության մնացորդային կորուստներ կամ օգուտներ չունենալու համար:    
  

                                                
2 Տարբեր աղբյուրների, այդ թվում` ցամաքային, ծովային ու այլ ջրային համակարգերի կենդանի օրգանիզմների և 
դրանց բնակության բարդ էկոհամակարգերի փոփոխականությունը: Դա ընդգրկում է բազմազանությունը 
տեսակների ներսում և դրանց միջև, ինչպես նաև էկոհամակարգերի բազմազանությունը: 
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        աաաա....    ՓոփոխվածՓոփոխվածՓոփոխվածՓոփոխված    հաբիթաթհաբիթաթհաբիթաթհաբիթաթներներներներ    
 
25. Փոփոխված հաբիթաթի տարածքներում (օրինակ` գյուղատնտեսական 
տարածքներում), որտեղ բնական հաբիթաթն ակնհայտորեն փոխվել է (հաճախ բույսերի և 
կենդանիների օտար տեսակների ներմուծման հետևանքով)` փոխառուն/հաճախորդը 
հոգատարություն կցուցաբերի նման հաբիթաթի հետագա որևէ փոփոխություն կամ 
դեգրադացում նվազեցնելու և, ելնելով ծրագրի բնույթից և մասշտաբից, կնույնականացնի 
հաբիթաթը բարելավելու և կենսաբազմազանությունը պահպանելու ու պաշտպանելու 
հնարավորությունները` որպես ծրագրի գործառնությունների մաս:    
 

բբբբ....    ԲնականԲնականԲնականԲնական    հաբիթաթներհաբիթաթներհաբիթաթներհաբիթաթներ    
 
26. Բնական հաբիթաթի տարածքներում 3  ծրագիրը զգալիորեն չի փոփոխի կամ չի 
դեգրադացնի նման հաբիթաթը 4 , բացառությամբ, եթե բավարարվում են հետևյալ 
պահմանները.  
 

(i) Այլընտրանքներ չկան: 
(ii) Համակողմանի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ծրագրի ընդհանուր 

օգուտները զգալիորեն գերակշռում են ծրագրի ծախսերը, այդ թվում` 
բնապահպանական ծախսերը:  

(iii) Ցանկացած փոփոխություն կամ դեգրադացում պատշաճորեն մեղմվում է:  
 
27. Մեղմացման միջոցառումները կմշակվեն կենսաբազմազանության մնացորդային 
կորուստներ չունենալու տրամաբանությամբ: Դրանք կարող են ընդգրկել գործողությունների 
(օրինակ` հաբիթաթների հետ ծրագրային վերականգնում, վնասների հավասարակշռում 
էկոլոգիապես համադրելի տարածքների արրդյունավետ պահպանում կամ ստեղծում), որոնք 
իրականացվում են կենսաբազմազանության համար` միաժամանակ հարգելով նման 
կենսաբազմազանության շարունակվող օգտագործումը Բնիկ ժողովուրդների կամ 
ավանդական համայնքների կողմից, և կենսաբազմազանության անմիջական 
օգտագործողներին տրամադրվող փոխահատուցման համադրություն:    
 

գգգգ....    ԿարևորագույնԿարևորագույնԿարևորագույնԿարևորագույն    հաբիթաթներհաբիթաթներհաբիթաթներհաբիթաթներ    
    

                                                
3  Հողային կամ ջրային տարածքներ, որտեղ կենսաբանական համակեցությունները հիմնականում ձևավորվում են 
բնիկ բույսերի և կենդանիների տեսակներով և որտեղ մարդկային գործունեությունն էապես չի փոփոխել 
տարածքի հիմնական էկոլոգիական գործառույթները: 

4   Զգալի փոխակերպում կամ դեգրադացում է (i) հաբիթաթի ամբողջականության վերացումը կամ կտրուկ 
նվազումը, որը պայմանավորված է հողօգտագործման կամ ջրօգտագործման հիմնարար, երկարատև 
փոփոխությամբ կամ (ii) հաբիթաթի փոփոխությունը, որն էապես նվազեցնում է իր բնիկ տեսակների 
կենսունակ պոպուլյացիաներ պահպանելու հաբիթաթի ունակությունը: Զգալի փոխակերպում կարող է լինել, 
օրինակ, հողազատումը` շինհրապարակի համար, բնական բուսածածկի փոխարինումը (օրինակ` 
մշակաբույսերով կամ տնկիներով), մշտականան հեղեղումը (օրինակ` ջրամբարից), ճահճատարածքների 
ջրահեռացումը, ջրահատակի խորացումը, լիցքը կամ կանալների համակարգը կամ հանքերի 
արդյունահանումը բաց եղանակով:  
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28. Կարևորագույն հաբիթաթի 5  տարածքներում ծրագրային որևէ գործողություն չի 
իրականացվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բավարարվում են հետևյալ պահանջները`  
 

(i) Չկան չափելի անբարենպաստ ազդեցություններ (կամ չկա դրանց 
հավանականություն) կարևորագույն հաբիթաթի վրա, որոնք կարող են 
խաթարել դրա բարձր կենսաբազմազանական արժեքը կամ գործելու 
ունակությունը:   

(ii) Չի ակնկալվում, որ ծրագիրը կհանգեցնի վտանգված կամ կրիտիկապես 
վտանգված հայտնի տեսակներից որևէ մեկի պոպուլյացիայի կրճատմանը 6  
կամ խնդրո առարկա հանդիսացող հաբիթաթի տարածքի կորստի, որի 
հետևանքով կվտանգվի կենսունակ և ներկայացուցչական հյուրընկալող 
էկոհամակարգի կայունությունը.   

(iii) Ավելի թույլ ազդեցությունները մեղմված են 27-րդ պարբերությանը 
համապատասխան:   

 
29. Երբ ծրագիրն ընդգրկում է գործողություններ կարևորագույն հաբիթաթում` 
փոխառուն/հաճախորդը ներգրավում է որակյալ և փորձառու փորձագետներ` գնահատման 
իրականացմանն օժանդակելու համար: 
 

դդդդ....    ՕրենքովՕրենքովՕրենքովՕրենքով    պահպանվողպահպանվողպահպանվողպահպանվող    տարածքներտարածքներտարածքներտարածքներ    
 
30. Այն պարագաներում, երբ ծրագրի որոշ գործողություններ իրականացվում են օրենքով 
պահպանվող տարածքում, փոխառուն/հաճախորդը` ի հավելումն 28-րդ պարբերության 
սահմանած պահանջներին, պետք է բավարարի հետևյալ պահանջները.  
 

(i) Գործել պահպանվող տարածքի կառավարման հաստատված պլանին 
համահունչ եղանակով:  

(ii) Առաջարկվող ծրագրի վերաբերյալ խորհրդակցել պահպանվող տարածքի 
հովանավորների և կառավարիչների, տեղական համայնքների և այլ կարևոր 
շահագրգիռ կողմերի հետ:  

                                                
5   Կարևորագույն հաբիթաթը բնական և փոփոխված հաբիթաթի ենթախումբ է, որը պահանջում է հատուկ 
ուշադրություն: Կարևորագույն հաբիթաթն ընդգրկում է կենսաբազմազանության բարձր արժեք ունեցող 
տարածքներ, այդ թվում` կրիտիկապես վտանգված կամ վտանգված տեսակների գոյատևման համար 
անհրաժեշտ հաբիթաթ, էնդեմիկ կամ սահմանափակ արեալով տեսակների համար հատուկ նշանակություն 
ունեցող տարածքներ, չվող տեսակների գոյատևման համար կարևորություն ունեցող տեղանքներ, համայնքային 
տեսակների առանձին ներկայացուցիչների գլոբալ նշանակության կենտրանացումներին կամ քանակներին 
օժանդակող տարածքներ, տեսակների բացառիկ համադրությամբ կամ էվոլյուցիոն կարևորագույն 
գործընթացներին առնչվող կամ կարևորագույն էկոհամակարգային ծառայություններ տրամադրող 
տարածքներ, տեղական համայնքների համար սոցիալական, տնտեսական կամ մշակութային զգալի 
կարևորություն ունեցող կենսաբազմազանությամբ տարածքներ: Կարևորագույն հաբիթաթներն ընդգրկում են 
օրենքով պահպանվող կամ պաշտպանության համար պաշտոնապես առաջարկված տարածքներ, 
մասնավորապես այնպիսի տարածքներ, որոնք բավարարում են Համաշխարհային պահպանության միության 
դասակարգման, միջազգային կարևորության ճահիճների Ռամսարի ցանկում ընդգրկված և ՄԱԿ-ի կրթության, 
գիտության և մշակույթի կազմակերպության Աշխարհի բնական ժառանգության վայրերի չափորոշիչները:   

6  Ինչպես սահմանված է Համաշխարհային պահպանության միության Վտանգված տեսակների կարմիր գրքում, 
կամ որևէ ներպետական օրենսդրությամբ:  
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(iii) Հավուր պատշաճի իրականացնել լրացուցիչ ծրագրեր` պահպանվող 
տարածքի պահպանման նպատակները խրախուսելու և խթանելու համար:   

 
եեեե....    ԻնվազիոնԻնվազիոնԻնվազիոնԻնվազիոն    օտարօտարօտարօտար    տեսակներտեսակներտեսակներտեսակներ    

 
31. Փոխառուն/հաճախորդը դիտավորությամբ չի ներմուծի նոր օտար տեսակներ 
(այսինքն` տեսակներ, որոնք այժմ հաստատված չեն ծրագրի երկրում կամ 
տարածաշրջանում), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կարվի նման ներմուծման համար 
գործող կարգավորման դաշտի պահանջներին համապատասխան (եթե նման կարգավորման 
դաշտ գոյություն ունի) կամ ներմուծումը ենթակա է ռիսկերի գնահատման (որպես 
բնապահպանական գնահատման մեկ մաս)` ինվազիոն վարքագծի հնարավորությունը 
որոշելու համար: Ցանկացած պարագայում, արգելվում է նոր միջավայրեր այն տեսակների 
ներմուծումը, որոնք հայտնի են` որպես ինվազիոն տեսակներ:  Փոխառուն/հաճախորդը 
կկատարի նմանօրինակ ինվազիոն օտար տեսակների պատահական կամ ոչ դիտավորյալ 
ներմուծման հավանականության գնահատում և կսահմանի նման երևույթի 
հնարավորությունը նվազագույնի հասցնելու միջոցառումներ:   
 

զզզզ....    ՎերականգնվողՎերականգնվողՎերականգնվողՎերականգնվող    բնականբնականբնականբնական    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    ևևևև    օգտագործումօգտագործումօգտագործումօգտագործում        
 
32. Վերականգնվող բնական ռեսուրսները կկառավարվեն կենսակայուն եղանակով: 
Ռեսուրսների կենսակայուն կառավարումը ռեսուրսների օգտագործման, զարգացման և 
պահպանման կառավարում է այնպիսի ձևով կամ չափով, որը հնարավորություն է տալիս 
անհատներին և համայնքներին, այդ թվում` Բնիկ ժողովուրդներին, ապահովել իրենց 
ընթացիկ սոցիալական, տնտեսական և մշակութային բարեկեցությունը` միաժամանակ 
պահպանելով այդ ռեսուրսների ներուժն ապագա սերունդների խելամտորեն կանխատեսելի 
կարիքները բավարարելու համար: Դա ընդգրկում է օդի, ջրի և հողի էկոհամակարգերի 
կենսապահովման կարողությունների պաշտպանությունը: Ըստ հնարավորության` անկախ 
հավաստագրման պատշաճ համակարգի միջոցով փոխառուն/հաճախորդը կցուցադրի 
ռեսուսրների կենսակայուն կառավարումը: 
 

9999. . . .     ԱղտոտմանԱղտոտմանԱղտոտմանԱղտոտման    կանխարգելումկանխարգելումկանխարգելումկանխարգելում    ևևևև    դրադրադրադրա    մակարդակիմակարդակիմակարդակիմակարդակի    նվազեցումնվազեցումնվազեցումնվազեցում    
 
33. Ծրագրի նախագծման, շինարարության և շահագործման ընթացքում 
փոխառուն/հաճախորդը կկիրառի աղտոտման կանխարգելման և հսկողության 
տեխնոլոգիաներ և պրակտիկա, որոնք համահունչ են միջազգային ճանաչում ունեցող 
ստանդարտներում (օրինակ` Համաշխարհային Բանկի Խմբի Շրջակա միջավայրի, 
առողջության և անվտանգության ուղեցույցերում 7 ) արտացոլված միջազգային լավագույն 
փորձին: Այս ստանդարտները պարունակում են կատարողականի մակարդակներ և 
միջոցառումներ, որոնք, սովորաբար, ընդունելի և կիրառելի են ծրագրերին: Երբ ընդունող 
պետության կանոնակարգերը տարբերվում են այս մակարդակներից և միջոցառումներից, 
ապա փոխառուից/հաճախորդից պահանջվում է բավարարել դրանցից առավել խիստը: Եթե 
ծրագրի հանգամանքներից ելնելով պատշաճ են նվազ խիստ մակարդակներ կամ 
միջոցառումներ, ապա փոխառուն/հաճախորդը կապահովի սույն փաստաթղթում 

                                                
7  World Bank Group, 2007. Environmental, Health, and Safety General Guidelines. Washington, DC. 
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ներկայացված պահանջներին համահունչ առաջարկվող ցանկացած այլընտրանքի լիարժեք և 
մանրամասն հիմնավորում: 
 

աաաա....    ԱղտոտմանԱղտոտմանԱղտոտմանԱղտոտման    կանխարգելումկանխարգելումկանխարգելումկանխարգելում, , , , ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում    ևևևև    
էներգախնայողությունէներգախնայողությունէներգախնայողությունէներգախնայողություն    

 
34. Փոխառուն/հաճախորդը կկանխի, իսկ եթե կանխումն անհնար է` նվազագույնին 
կհասցնի կամ կհսկի աղտոտող արտանետման կամ արտահոսքի ինտենսիվությունը կամ 
բեռը: Բացի այդ, փոխառուն/հաճախորդը կուսումնասիրի և իր գործառնություններում 
կընդգրկի ռեսուրսների պահպանման և էներգախնայողության միջոցառումներ, որոնք 
համահունչ են մաքուր արտադրության սկզբունքներին: Երբ ծրագիրն ունի արդեն իսկ 
դեգրադացված տարածքում արտանետումների նշանակալի աղբյուր հանդիսանալու 
հավանականություն`  կներդրվեն ռազմավարություններ (օրինակ` ծրագրի այլընտրանքային 
տեղանքների գնահատում և արտանետումների հավասարակշռման դիտարկում), որոնք 
օգնում են բարելավել շրջակա միջավայրի պայմանները: 
 

բբբբ....    ԹափոններԹափոններԹափոններԹափոններ    
 
35. Փոխառուն/հաճախորդը կկանխի, իսկ եթե կանխումն անհնար է` նվազագույնի 
կհասցնի կամ կհսկի ծրագրի գործողությունների հետևանքով վտանգավոր և ոչ վտանգավոր 
թափոնների գոյացումը և վտանգավոր նյութերի արտանետումը: Այն դեպքերում, երբ 
թափոնները չեն կարող օգտահանվել կամ վերստին օգտագործվել, դրանք մշակվում են, 
ոչնչացվում կամ հեռացվում բնապահպանական տեսանկյունից անվտանգ եղանակով: Եթե 
գոյացած թափոնները համարվում են վտանգավոր, ապա հաճախորդը կբացահայտի 
բնապահպանական տեսանկյունից անվտանգ հեռացման խելամիտ այլընտրանքներ` հաշվի 
առնելով դրանց անդրսահմանային տեղաշարժին կիրառելի սահմանափակումները: 8  Երբ 
թափոնների հեռացումը կատարում է երրորդ կողմը, փոխառուն/հաճախորդը ներգրավում է 
կապալառուներ, որոնք համապատասխան կարգովորղ մարմինների կողմից լիցենզավորված 
լավ հեղինակություն ունեցող, օրինական ձեռնարկություններ են: 

    
գգգգ....    ՎտանգավորՎտանգավորՎտանգավորՎտանգավոր    նյութերնյութերնյութերնյութեր    

 
36. Փոխառուն/հաճախորդը կկանխի կենդանի օրգանիզմների համար թունավորության, 
բնապահպանական կայունության, կենսակուտակման ներուժի կամ օզոնի շերտի 9 
քայքայման ներուժ ունենալու հետևանքով միջազգային արգելքների կամ օգտագործումից 
աստիճանական հանման ենթակա վտանգավոր նյութերի արտադրությունը, առևտուրը և 
օգտագործումը և կդիտարկի նման քիմիկատների ու նյութերի նվազ վտանգավոր 
փոխարինողների օգտագործումը:   
 

դդդդ....    ԹունաքիմիկատներիԹունաքիմիկատներիԹունաքիմիկատներիԹունաքիմիկատների    օգտագործումօգտագործումօգտագործումօգտագործում    ևևևև    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    
 
                                                
8  Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխումների հսկողության մասին Բազելի հռչակագրի 
նպատակներին համահունչ:  

9  Կայուն օրգանական ախտահարիչների մասին Ստոկհոլմի հռչակագրի և Օզոնի շերտը քայքայող նյութերի 
մասին Մոնրեալի արձանագրության նպատակներին համահունչ:  
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37. Բնապահպանական գնահատումը կերաշխավորի, որ ծրագրին առնչվող 
վնասատուների և/կամ վարակի հարուցիչների դեմ պայքարի գործողությունները հիմնված 
լինեն վնասատուների դեմ պայքարի ինտեգրված մոտեցումների վրա և նպատակադրեն 
նվազեցնել կախվածությունը սինթետիկ թունաքիմիկատներից գյուղատնտեսական ու 
հանրային առողջապահության ծրագրերում: Փոխառուի/հաճախորդի 
վնասատուների/վարակի հարուցիչների դեմ պայքարի ինտեգրված ծրագիրը կպահանջի 
վնասատուների ու շրջակա միջավայրի մասին տեղեկությունների և 
վնասատուների/վարակի հարուցիչների դեմ պայքարի մատչելի մեթոդների (ներառյալ` 
մշակութային սովորույթների, կենսաբանական, գենետիկ և, որպես վերջին միջոց, քիմիական 
միջոցների) համակարգված օգտագործում` վնասատուների հասցրած վնասների 
անընդունելի մակարդակները կանխելու համար: Վնասատուների դեմ պայքարին առնչվող 
առողջապահական և բնապահպանական ռիսկերը պետք է նվազեցվեն աջակցելով 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը, թունաքիմիկատների բաշխման ու 
օգտագործման կանոնակարգմանն ու մոնիթորինգին, վնասատուների դեմ ինտեգրված 
պայքարի կիրառման բարելավմանը:    
 
38. Փոխառուն/հաճախորդը չի օգտագործելու ապրանքներ, որոնք պատկանում են 
Առողջապահության համաշխրհային կազմակերպության Թունաքիմիկատների ըստ 
վտանգավորության առաջարկվող դասակարգման Ia դասին (ծայրաստիճան վտանգավոր) և 
Ib դասին (բարձր վտանգավորություն) կամ II դասին (միջին վտանգավորություն), եթե 
ծրագիրն ընդունող պետությունը չունի այս քիմիկատների բաշխման և օգտագործման 
սահմանափակումներ կամ եթե հավանական է, որ դրանք հասանելի կլինեն այդ 
ապրանքների հետ պատշաճորեն աշխատելու, դրանք պահեստավորելու, կիրառելու և 
ոչնչացնելու համապատասխան վերապատրաստում, սարքավորումներ և 
հարմարություններ չունեցող անձնակազմի: Փոխառուն/հաճախորդը կաշխատի այդ 
թունաքիմիկատների հետ, կպահեստավորի, կկիրառի և կոչնչացնի դրանք միջազգային 
լավագույն պրակտիկայի համաձայն, որն է Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության Թունաքիմիկատների տարածման և օգտագործման մասին միջազգային 
վարքականոնը:  
 

եեեե....    ՋերմոցայինՋերմոցայինՋերմոցայինՋերմոցային    գազերիգազերիգազերիգազերի    արտանետումներարտանետումներարտանետումներարտանետումներ    
 
39. Ծրագրի գործառնությունների ու ազդեցությունների բնույթին և չափերին համարժեք 
եղանակով փոխառուն/հաճախորդը խթանելու է ծրագրի հետ փոխկապակցված մարդածին 
ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատումը: Այն ծրագրերի մշակման կամ 
շահագործման ընթացքում, որոնց շրջանակներում ակնկալվում է ջերմոցային գազերի զգալի 
քանակությունների 10  արտադրություն կամ արդեն իսկ արտադրվում են նման զգալի 
քանակություններ` փոխառուն/հաճախորդը կկատարի ծրագրի ֆիզիկական սահմանների 
ներսում գտնվող օբյեկտներից ուղղակի արտանետումների և ծրագրի օգտագործման համար 
ծրագրի տարածքից դուրս էլեկտրաէներգիայի արտադրությանն առնչվող անուղղակի 
արտանետումների քանակությունների հաշվարկ: Փոխառուն/հաճախորդը կկատարի 
                                                
10  Թեպետ ծրագրի ջերմոցային գազերի արտանետումներին նպաստելու նշանակալիությունը տարբերվում է 
տնտեսության ոլորտից ոլորտ` այս պահանջների համար նշանակալիության շեմը, սովորաբար, կազմում է 
տարեկան CO2 100,000 տոննաին համարժեք ընդհանուր արտանետումներ ուղղակի աղբյուրներից և սեփական 
սպառման համար գնված էլեկտրաէներգիային առնչվող անուղղակի աղբյուրներից:  
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ջերմոցային գազերի արտանետումների տարեկան քանակական գնահատում և մոնիթորինգ 
միջազգայնորեն ճանաչված մեթոդաբանությունների համաձայն: 11 Բացի այդ, ծրագրի 
նախագծման և շահագործման ընթացքում փոխառուն/հաճախորդը կգնահատի ծրագրի հետ 
փոխկապակցված ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման կամ փոխհատուցման 
տեխնիկապես ու ֆինանսապես իրատեսական և ծախս-արդյունավետ տարբերակները և 
հետամուտ կլինի համապատասխան տարբերակների կիրառմանը:    
    

10101010. . . .     ԱռողջությունԱռողջությունԱռողջությունԱռողջություն    ևևևև    անվտանգությունանվտանգությունանվտանգությունանվտանգություն    
 

աաաա....    ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    առողջությունառողջությունառողջությունառողջություն    ևևևև    անվտանգությունանվտանգությունանվտանգությունանվտանգություն    
 
40. Փոխառուն/հաճախորդն ապահովում է աշխատողներին 12  անվտանգ և առողջ 
աշխատանքային միջավայրով` հաշվի առնելով կոնկրետ ոլորտին բնորոշ ռիսկերը և 
փոխառուի/հաճախորդի աշխատանքային տարածքներում վտանգների առանձնահատուկ 
դասերը, այդ թվում` ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և ճառագայթաբանական 
վտանգները: Փոխառուն/հաճախորդը քայլեր կձեռնարկի աշխատանքից բխող, դրա հետ 
փոխկապակցված կամ դրա ընթացքում ի հայտ եկող վթարները, վնասվածքները և 
հիվանդությունները կանխելու ուղղությամբ` (i) նույնականացնելով և նվազագույնի 
հասցնելով (խելամիտ կիրառելիության շրջանակներում) աշխատողների համար հնարավոր 
վտանգների պատճառները, (ii) ապահովելով կանխարգելիչ և պաշտպանական 
միջոցառումներ, այդ թվում` վտանագվոր պայմանների կամ նյութերի փոփոխում, 
փոխարինում կամ վերացում, (iii) տրամադրելով պատշաճ սարքավորումներ` ռիսկերը 
նվազագույնի հասցնելու համար, և պարտադրելով դրանց օգտագործումը, (iv) 
վերապատրաստելով աշխատողներին և տրամադրելով նրանց առողջության ու 
անվտանգության ընթացակարգերին հետևելու ու պաշտպանական սարքավորումներն 
օգտագործելու համապատասխան խթաններ, (v) փաստաթղթագրելով մասնագիտական 
վթարները, հիվանդություններն ու միջադեպերը և տեղեկացնելով դրանց մասին,  (vi) 
ունենալով արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման, պատրաստվածության և 
արձագանքման գործող մեխանիզմներ:  
 
41. Փոխառուն/հաճախորդը կկիրառի կանխարգելիչ և պաշտպանական միջոցներ, որոնք 
համահունչ են միջազգային լավագույն պրակտիկաին, որն արտացոլված է միջազգային 
ճանաչում ունեցող ստանդարտներում (օրինակ` Համաշխարհային Բանկի Խմբի Շրջակա 
միջավայրի, առողջության և անվտանգության ուղեցույցերում [ծանոթագրություն 7]):  

    
բբբբ....    ՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքայինՀամայնքային    առողջությունառողջությունառողջությունառողջություն    ևևևև    անվտանգությունանվտանգությունանվտանգությունանվտանգություն    

  
42. Ծրագրի նախագծման, կազմման, շահագործման և շահագործումից հանելու  
ընթացքում փոխառուն/հաճախորդը կննույնականացնի և կգնահատի ազդեցության ենթակա 

                                                
11  Հաշվարկային մեթոդաբանությունները տրամադրում են Կլիմայի փոփոխության միջկառավարական 
խորհուրդը (ԿՓՄԽ), զանազան միջազգային կազմակերպություններ և ընդունող պետության 
համապատասխան մարմինները:  

12 Ներառյալ ոչ մշտական աշխատողներին, որոնց փոխառուն/հաճախորդը ներգրավել է կապալառուների կամ այլ 
միջնորդների միջոցով` ծրագրի տեղանքներում աշխատելու կամ ծրագրի հիմնական գործառույթներին 
անմիջականորեն առնչվող աշխատանքներ կատարելու համար:   
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համայնքների անվտանգությանը սպառնացող ռիսկերը և դրա վրա հնարավոր 
ազդեցությունները, ինչպես նաև կսահմանի կանխարգելիչ միջոցառումներ և պլաններ` 
նույնականացված ռիսկերին ու ազդցություններին համաչափ եղանակով դրանք 
հասցեագրելու համար: Այս միջոցառումները նախապատվություն կտան ռիսկերի և 
ազդեցությունների կանխարգելմանն ու կանխմանը` նվազագույնի հասցնելու և նվազեցման 
փոխարեն: Կդիտարկվի հնարավոր անպաշտպանվածությունը վթարներից և բնական 
վտանգներից, մասնավորապես երբ ծրագրի կառուցվածքային տարրերը մատչելի լինեն 
ազդեցության ենթակա համայնքի անդամներին, կամ, երբ դրանց թերացումը կարող է վնաս 
հասցնել համայնքին: Փոխառուն/հաճախորդը կկանխի կամ նվազագույնի կհասցնի ծրագրի 
գործողությունների հետևանքով հողօգտագործման փոփոխությունների առաջացրած 
բնական վտանգների (օրինակ` սողանքների կամ ջրհեղեղների) ազդեցությունների 
խորացումը:  
 
43. Մաշկութային տեսանկյունից պատշաճ կերպով փոխառուն/հաճախորդը 
կտեղեկացնի ազդեցության ենթակա համայնքներին հնարավոր նշանակալի վտանգների 
վերաբերյալ: Փոխառուն/հաճախորդը պատրաստ կլինի արձագանքել վթարային և 
արտակարգ իրավիճակներին: Այս պատրաստությունը կընդգրկի արձագանքման պլանային 
փաստաթուղթ (փաստաթղթեր), որը հասցեագրում է վերապատրաստումը, ռեսուրսները, 
պարտականությունները, տեղեկատվությունը, ընթացակարգերը և ծրագրի վտանգներին  
փոխկապակցված արտակարգ իրավիճակներին արդյունավետ արձագանքելու համար 
պահանջվող այլ խնդիրները: Ազդեցության ենթակա համայնքներին կտրամադրվեն 
համապատասխան տեղեկություններ արտակարգ պատրաստվածության և արձագանքման 
գործողությունների, ռեսուրսների ու պարտականությունների վերաբերյալ:  
 
44. Եթե կառուցվածքային տարրերը կամ բաղադրիչները (օրինակ` պատվարները, 
պոչամբարները կամ ոսկու մնացորդների թափոնակուտակիչը) տեղակայված են բարձր 
ռիսկայնության տեղանքներում և դրանց անսարքությունը կամ վթարը կարող է սպառնալ 
համայնքների անվտանգությանը, ապա փոխառուն/հաճախորդը կներգրավի որակյալ և 
փորձառու փորձագետներ (ծրագրի նախագծման և կազմման համար պատասխանատու 
մասնագետներից առանձին)` ծրագրի մշակման հնարավորինս վաղ փուլում և ծրագրի 
նախագծման, կազմման ու շահագործման հանձնելու ամբողջ ընթացքում 
ուսումնասիրություն կատարելու համար:     
 

11111111....    ՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկական    մշակութայինմշակութայինմշակութայինմշակութային    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ        
 
45. Փոխառուն/հաճախորդը պատասխանատու է ծրագրի տեղանքը որոշելու և ծրագիրը 
նախագծելու համար` ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսներին հասցվելիք զգալի վնասները 
կանխելու նպատակով:13  Ծրագրի հավանական ազդեցության ենթակա նման ռեսուրսները 
կնույնականացվեն, իսկ որակյալ և փորձառու փորձագետներ կգնահատեն ծրագրի 

                                                
13  Սահմանված են` որպես շարժական կամ անշարժ օբյեկտներ, տեղանքներ, կառույցներ, կառույցների խմբեր, 
բնական հատկանիշեր և լանդշաֆտներ, որոնք ունեն հնագիտական, հնէաբանական, պատմական, 
ճարտարապետական, կրոնական, գեղագիտական կամ մշակութային նշանակություն: Ֆիզիկական 
մշակութային ռեսուրսները կարող են գտնվել քաղաքային կամ գյուղական վայրերում և կարող են լինել հողի 
մակերեսից վերև կամ ներքև կամ ջրի տակ: Դրանց մշակութային կերևորությունը կարող է լինել տեղական, 
նահանգային, ազգային կամ միջազգային մակարդակի:  
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հնարավոր ազդեցություններն այդ ռեսուրսների վրա` որպես 4-ից 10-րդ 
պարբերություններում նկարագրված բնապահպանական գնահատման գործընթացի 
անբաժանելի մաս` իրականացնելով դաշտահեն հետազոտություններ: 
 
46. Եթե ծրագիրը կարող է ազդել ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսների վրա, ապա 
կարևոր ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսները նույնականացնելու և նման ռեսուրսների 
վերաբերյալ ազդեցության ենթակա համայնքների տեսակետերը փոխառուի/հաճախորդի 
որոշումների կայացման գործընթացում ներառելու նպատակով փոխառուն/հաճախորդը 
կխորհրդակցի ազդեցության ենթակա համայնքների հետ, որոնք օգտագործում կամ իրենց 
կենդանի հիշողության մեջ օգտագործել են դրանք երկարատև մշակութային նպատակներով: 
Խորհրդակցությանը կմասնակցեն նաև ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսների 
պահպանության համապատասխան ազգային կամ տեղական լիազոր կարգավորող 
մարմինները: Հավաքագրված փաստերը հրապարակվում են որպես բնապահպանական 
գնահատման հաշվետվության մաս և նույն եղանակով ինչ հաշվետվությունը, բացառությամբ 
այն դեպքերի, երբ նման հրապարակումը կթերացնի կամ կվտանգի ֆիզիկական 
մշակութային ռեսուրսների անվտանգությունը կամ ամբողջականությունը: 
 
47. Եթե հավանական են ծրագրի անբարենպաստ ազդեցությունները ֆիզիկական 
մշակութային ռեսուրսների վրա, ապա որպես 12-ից 16-րդ պարբերություններում 
սահմանված բնապահպանական պլանավորման գործընթացի մաս փոխառուն/հաճախորդը 
կնույնականացնի այդ ազդեցությունները կանխող, կամ մեղմացնող համապատասխան 
միջոցառումներ: Այդ միջոցառումները կարող են լինել կանխումից մինչև տեղանքի լիարժեք 
պաշտպանություն, կամ ընտրանքային մեղմացում, այդ թվում` վերականգնում և 
փաստաթղթագրում այն դեպքերում, երբ ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսներն 
ամբողջությամբ կամ դրանց մի մասը կարող է կորսվել:    
 
48. Եթե ծրագրի համար առաջարկվող վայրը գտնվում է տարածքներում, որտեղ 
բնապահպանական գնահատման գործընթացի ընթացքում որոշվել է ֆիզիկական 
մշակութային ռեսուրսներ հայտնաբերելու հավանականություն` ԲԿՊ-ում ներառվում է 
պատահական հայտնաբերման ընթացակարգեր: Պատահական հայտնաբերումը չպետք է 
գործադրվի քանի դեռ կոմպետենտ մասնագետի կողմից չի կատարվել գնահատում և չեն 
սահմանվել այդ պահանջներին համապատասխանող գործողություններ:  
 
49. Ծրագիրը չի տեղափոխի ֆիզիկական մշակութային որևէ ռեսուրս, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ բավարարված են հետևյալ պայմանները`  
 

(i) Տեղափուխումը չունի այլընտրանքներ:  
(ii) Ծրագրի կենսակայունության ընդհանուր օգուտները զգալիորեն գերակշռում 

են տեղափոխման հետևանքով ակնկալվող մշակութային ժառանգության 
կորուստը:   

(iii) Ցանկացած տեղափոխում կատարվում է ներպետական և/կամ տեղական 
օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի ու պահպանվող տարածքի 
կառավարման պլանների համապատասխան դրույթների և միջազգային 
օրենքներով պետության ստանձնած պարտավորությունների համաձայն` 
կիրառելով մատչելի լավագույն մեթոդները:     
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ    ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ    ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ    ՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾ     
 

Սույն ուրվագիծը Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-ի մաս է: 
Բնապահպանական գնահատման հաշվետվությունը պարտադիր է բնապահպանական A և B 
դասակարգի բոլոր ծրագրերի համար: Դրա մանրամասնման աստիճանը և 
համապարփակությունը համարժեք են հնարավոր բնապահպանական ազդցությունների և 
ռիսկերի նշանակալիությանը: Սովորական ԲԱԳ հաշվետվությունը պարունակում է 
հաջորդող հիմնական տարրերը, իսկ ՆԲԳ-ը ելնելով ծրագրի բնույթից կարող է ունենալ 
ավելի նեղ շրջանակ: Սույն ուրվագծի բովանդակային կողմերը կուղղորդեն 
բնապահպանական ազդեցությունների գնահատման հաշվետվությունների 
նախապատրաստումը, սակայն ներկայացված հերթականությունը պարտադիր չէ:       
 
AAAA.... ԳործադիրԳործադիրԳործադիրԳործադիր    ամփոփումամփոփումամփոփումամփոփում  

 
Սույն բաժինը հակիրճ նկարագրում է առանցքային փաստերը, կարևորագույն 

բացահայտումները և առաջարկվող գործողությունները:  
 

BBBB.... ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության, , , , իրավականիրավականիրավականիրավական    ևևևև    վարչականվարչականվարչականվարչական    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ     
 

Սույն բաժինը քննարկում է ներպետական և տեղական իրավական և 
ինստիտուցիոնալ համակարգը, որի շրջանակում կատարվում է բնապահպանական 
գնահատում: Այն նաև նույնականացնում է ծրագրին առնչվող միջազգային 
բնապահպանական այն համաձայնագրերը, որոնց միացել է պետությունը:  
 
CCCC.... ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նկարագրություննկարագրություննկարագրություննկարագրություն  

 
Այս բաժինը նկարագրում է առաջարկվող ծրագիրը, դրա հիմնական բաղադրիչները, 

աշխարհագրական, էկոլոգիական, սոցիալական և ժամանակային համատեքստը, ներառյալ 
ծրագրով և ծրագրի համար պահանջվող հարակից օբյեկտները (օրինակ` մատույցային 
ճանապարհները, էլեկտրակայանները, ջրամատակարարումը, քարհանքերն ու հանքերը, 
աղբավայրերը): Այն սովորաբար ընդգրկում է գծագրեր և քարտեզներ, որոնք ներկայացնում 
են ծրագրի պլանն ու բաղադրիչները, ծրագրի տեղանքը և ծրագրի ազդեցության տարածքը:    

 
DDDD.... ՇրջակաՇրջակաՇրջակաՇրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    նկարագրություննկարագրություննկարագրություննկարագրություն ( ( ( (ԵլքայինԵլքայինԵլքայինԵլքային    տվյալներտվյալներտվյալներտվյալներ))))  

 
Այս բաժինը նկարագրում է ուսումնասիրության տարածքում համապատասխան 

ֆիզիկական, կենսաբանական և սոցիալտնտեսական պայմանները: Այն դիտարկում է նաև 
ծրագրի ազդեցության տարածքում ընթացիկ և առաջարկվող զարգացման (այդ թվում` 
ծրագրին անմիջականորեն չառնչվող) գործողությունները: Այն նշում է տվյալների 
ճշտությունը, հուսալիությունն ու աղբյուրները: 

 
EEEE.... ԱկնկալվողԱկնկալվողԱկնկալվողԱկնկալվող    բնապահպբնապահպբնապահպբնապահպանականանականանականանական    ազդեցություններըազդեցություններըազդեցություններըազդեցությունները    ևևևև    մեղմացմանմեղմացմանմեղմացմանմեղմացման    միջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումներըմիջոցառումները 

 
Այս բաժինը կանխատեսում և գնահատում է ծրագրի ազդեցության տարածքում 

ծրագրի հնարավոր ուղղակի և անուղղակի դրական և բացասական ազդեցությունները 
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ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալտնտեսական (մասնագիտական և համայնքային 
առողջության ու անվտանգության, խոցելի խմբերի և գենդերային խնդիրների, 
բնապահպանական միջավայրի միջոցով ապրուստի միջոցների [Հավելված 2, պարբ. 6]) և 
ֆիզիակական մշակութային ռեսուրսների վրա (հնարավոր սահմաններում քանաքակապես), 
սահմանում է մեղմացման միջոցառումները և մնացորդային բացասական ազդեցությունները, 
որոնք հնարավոր չէ մեղմել, բացահայտում է բարելավման հնարավորությունները, 
նույնականացնում և գնահատում է մատչելի տվյալների ծավալներն ու որակը, կարևոր 
տվյալների բացերը, կանխատեսումներին առնչվող անորոշությունները և սահմանում է այն 
թեմաները, որոնք չեն պահանջում լրացուցիչ ուշադրություն, հավուր պատշաճի քննության է 
առնում գլոբալ, անդրսահմանային և ընդհանուր կուտակային ազդեցությունները:  

 
FFFF.... ԱյլընտրանքներիԱյլընտրանքներիԱյլընտրանքներիԱյլընտրանքների    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն     

 
Սույն բաժինն ուսումնասիրում է ծրագրի առաջարկվող տեղանքի, տեխնոլոգիայի, 

նախագծի և շահագործման այլընտրանքները (այդ թվում` ծրագիր չիրականացնելու 
տարբերակը) դրանց հնարավոր բնապահպանական ազդեցությունների տեսանկյունից, այդ 
ազդեցությունները մեղմելու հնարավորությունը, դրանց կապիտալ և ընթացիկ ծախսերը, 
կենսակայունությունը տեղական պայմաններում, ինստիտուցիոնալ, վերապատրաստման և 
մոնիթորինգի պահանջները: Այն նաև նշում է ծրագրի առաջարկված կոնկրետ նախագիծն 
ընտրելու հիմքերը և հիմնավորում արտանետումների հանձնարարելի մակարդակներն ու 
աղտոտման կանխարգելման ու դրա մակարդակի նվազեցման մոտեցումները:  
 
GGGG.... ՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում, , , , խորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցություն    ևևևև    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն        

 
Այս բաժինը  
(i)  նկարագրում է ծրագրի նախագծման և նախապատրաստման ընթացքում 

շահագրգիռ կողմերին ներգրավելու համար նախաձեռնած գործընթացը, 
ներառյալ տեղեկությունների հրապարակումը և խորհրդակցությունն 
ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի հետ.  

(ii)  ամփոփում է ազդեցության ենթակա անձանցից և շահագրգիռ այլ կողմերից 
ստացված կարծիքներն ու մտահոգությունները և, թե ինչպե՞ս են այդ 
կարծիքները հաշվի առնվել ծրագրի նախագծում և մեղմացման 
միջոցառումներում` հատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերի 
(ներառյալ կանանց, աղքատների և Բնիկ ժողովուրդների) կարիքներին ու 
մտահոգություններին. 

(iii)  նկարագրում է տեղեկությունների հրապարակման պլանային 
միջոցառումները (ներառյալ տարածման ենթակա տեղեկությունների տեսակը 
և տարածման մեթոդը) և ազդեցության ենթակա անձանց հետ 
խորհրդակցություն անցկացնելու և ծրագրի իրականացման ընթացքում նրանց 
մասնակցությունը կազմակերպելու գործընթացը:  

 
H.H.H.H.    ԲողոքներիԲողոքներիԲողոքներիԲողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ        
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Այս բաժինը նկարագրում է բողոքների բավարարման համակարգը (թե պաշտոնական, 
թե ոչ պաշտոնական ուղիները)` սահմանելով բնապահպանական կատարողականին 
վերաբերող բողոքների լուծման ժամանակացույցը և մեխանիզմները:  
 
I.I.I.I.    ԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանականԲնապահպանական    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    պլանպլանպլանպլան         

 
Այս բաժինն անդրադառնում է մեղմացման և կառավարման միջոցառումներին, որոնք 

պետք է ձեռնարկվեն ծրագրի իրականացման ընթացքում բնապահպանական 
անբարենպաստ ազդեցությունները կանխելու, նվազեցնելու, մեղմելու կամ փոխհատուցելու 
համար (առաջնահերթության նշված կարգով): Դա կարող է ընդգրկել կառավարման 
բազմակի պլաններ և գործողություններ: Դա ընդգրկում է հետևյալ առանցքային 
բաղադրիչները (ծրագրի ազդեցություններին ու ռիսկերին համաչափ մանրամասնման 
աստիճանով)`  
 

(i)    Մեղմացում. 
 

(ա)  նույնականացնում և ամփոփում է ակնկալվող զգալի 
բնապահպանական անբարենպաստ ազդեցություններն ու ռիսկերը. 

(բ) նկարագրում է մեղմացման յուրաքանչյուր միջոցառում տեխնիկական 
մանրամասներով, այդ թվում` ազդեցության տեսակը, որին այն 
առնչվում է, և պայմանները, որոնց շրջանակում այն պահանջվում է 
(օրինակ` շարունակաբար կամ չնախատեսված հանգամանքների 
դեպքում), ինչպես նաև նախագծերը, սարքավորումների 
նկարագրությունները և աշխատանքային ընթացակարգերը, հավուր 
պատշաճի.   

 (գ)  ապահովում է փոխկապակցվածություն ծրագրով պահանջվող 
մեղմացման այլ պլանների (օրինակ` պարտադրված վերաբնակեցման, 
Բնիկ ժողովուրդների կամ արտակարգ արձագանքման) հետ:   

 
(ii)   Մոնիթորինգ. 

 
(ա)  նկարագրում է մոնիթորինգի միջոցառումները տեխնիկական 

մանրամասներով, այդ թվում` չափման ենթակա պարամետրերը, 
կիրառելիք մեթոդները, նմուշառման տեղանքները, չափման 
հաճախականությունը, հայտնաբերման սահմանները և շեմերի 
սահմանումը, որոնք կազդարարեն  ուղղիչ գործողությունների 
անհրաժեշտությունը. 

(բ)  նկարագրում է մոնիթորինգի և հաշվետվականության 
ընթացակարգերը` մեղմացման կոնկրետ միջոցառումների 
անհրաժեշտություն առաջացնող պայմանների վաղ հայտնաբերումը  
երաշխավորելու և մեղմացման ընթացքն ու արդյունքները 
փաստաթղթագրելու համար: 

 
(iii)   Իրականացման պայմաններ.  
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(ա)  սահմանում է իրականացման ժամանակացույց` ներկայացնելով 
փուլերը և համակարգումը ծրագրի ընդհանուր իրականացման հետ.   

(բ)  նկարագրում է ինստիտուցիոնալ կամ կազմակերպական 
մեխանիզմները, այսինքն` ո՞վ է պատասխանատու մեղմացման և 
մոնիթորինգի միջոցառումներ իրականացնելու համար, որոնք կարող 
են ընդգրկել բնապահպանական կառավարման կարողությունները 
հզորացնելուն ուղղված հետևյալ լրացուցիչ նյութերից մեկը կամ մի 
քանիսը.  տեխնիկական օժանդակության ծրագրեր, բնապահպանական 
կառավարմանն ու մոնիթորինգին առնչվող սարքավորումների և 
ապրանքների ձեռքբերում, կազմակերպական փոփոխություններ.  

(գ)  գնահատում է կապիտալ ու ընթացիկ ծախսերը և նկարագրում 
բնապահպանական կառավարման պլանն իրականացնելու 
ֆինանսավորման աղբյուրները:  

 
(iv)  Կատարողականի ցուցանիշեր. հնարավոր սահմաններում նկարագրում է 

ցանկալի արդյունքները` որպես չափելի գործողություններ (օրինակ` 
կատարողականի ցուցանիշեր, թիրախներ կամ ընդունելիության 
չափորոշիչներ), որոնց կարելի է հետևել սահմանված 
ժամանակահատվածներում:   

 
J.J.J.J.    ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    ևևևև    առաջարկություառաջարկություառաջարկություառաջարկությունննն        

 
Այս բաժինը ներկայացնում է գնահատումից բխող եզրակացություններ և կատարում 
առաջարկություններ:
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ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ    ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 2.  2.  2.  2. ՊԱՐՏԱԴՐՎԱԾՊԱՐՏԱԴՐՎԱԾՊԱՐՏԱԴՐՎԱԾՊԱՐՏԱԴՐՎԱԾ    
ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ            

    
ԱԱԱԱ. . . .     ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն  
 
1. ԱԶԲ-ի փորձը ցույց է տալիս, որ զարգացման ծրագրերի շրջանակներում 
պարտադրված վերաբնակեցումը, եթե այն չի մեղմվում, կարող է առաջացնել լուրջ 
տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ռիսկեր, քանի որ կազմալուծվում են 
արտադրական համակարգերը, մարդիկ դիմակայում են աղքատացմանը, երբ վերանում են 
արտադրական միջոցները կամ եկամուտի աղբյուրները, մարդիկ վերաբնակեցվում են 
միջավայրեր, որտեղ նրանց արտադրական հմտությունները կարող են ավելի քիչ կիրառելի, 
իսկ ռեսուսրների համար մրցակցություն ավելի մեծ լինել, թուլանում են համայնքային 
հաստատությունները և սոցիալական ցանցերը, ցրվում են ազգակցական խմբերը, նվազում 
կամ վերանում են մշակութային ինքնությունը, ավանդական հեղինակությունները և 
փոխադարձ օգնության հնարավորությունը: Այս պատճառով ԱԶԲ-ը հնարավորության 
սահմաններում ձգտում է կանխել պարտադրված վերաբնակեցումը, նվազեցնել 
պարտադրված վերաբնակեցումը` բացահայտելով ծրագրի և նախագծի այլընտրանքները, 
նախածրագրային մակարդակների համեմատությամբ բարելավել տեղահանված բոլոր 
անձանց ապրուստի միջոցներն իրական արտահայտությամբ, կամ առնվազն վերականգնել 
դրանք, բարելավել ազդեցության ենթակա աղքատ և խոցելի այլ խմբերի կենսամակարդակը:  
 
2. Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 2-ն ուրվագծում է այն պահանջները, 
որոնց բավարարումը պահանջվում է փոխառուից/հաճախորդից Ասիական զարգացման 
բանկի (ԱԶԲ) աջակցած ծրագրերի պարտադրված վերաբնակեցման անվտանգության 
մեխանիզմների իրականացման ընթացքում: Այն քննարկում է սոցիալական ազդեցության 
գնահատում և վերաբնակեցման պլանավորման գործընթաց նախաձեռնելու, սոցիալական 
ազդեցության գնահատման հաշվետվություններ և վերաբնակեցման պլանավորման 
գործընթացի փաստաթղթեր պատրաստելու, հողի բանակցված օտարումն ուսումնասիրելու,   
տեղեկություններ հրապարակելու և խորհրդակցություններ կազմակերպելու, բողոքների 
բավարարման մեխանիզմ ձևավորելու և վերաբնակեցման մոնիթորինգի ու 
հաշվետվականության նպատակները, կիրառման շրջանակը և ընդգծում պահանջները:  
 
ԲԲԲԲ....    ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ    
 

3. Նպատակներն են հնարավորության սահմաններում կանխել պարտադրված 
վերաբնակեցումը, նվազեցնել պարտադրված վերաբնակեցումը` բացահայտելով ծրագրի և 
նախագծի այլընտրանքները, նախածրագրային մակարդակների համեմատությամբ 
բարելավել տեղահանված բոլոր անձանց 1 ապրուստի միջոցներն իրական 

                                                
1  Պարտադրված վերաբնակեցման համատեքստում` տեղահանված անձիք են համարվում (i) հողի 
պարտադրված օտարման կամ (ii) հողօգտագործման կամ օրենքով սահմանված պարկերի և պահպանվող 
տարածքների մատչելիության պարտադրված սահմանափակումների արդյունքում ֆիզիկապես տեղահանված 
(տեղափոխում, տնամերձ հողի կորուստ կամ բնակտարածքի կորուստ) և/կամ տնտեսապես տեղահանված 
(հողի, ակտիվների, ակտիվների մատչելիության, եկամուտի աղբյուրների կամ ապրուստի միջոցների կորուստ) 
անձիք: 
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արտահայտությամբ կամ առնվազն վերականգնել դրանք, բարելավել ազդեցության ենթակա 
աղքատ և խոցելի այլ խմբերի կենսամակարդակը:     
    
ԳԳԳԳ....    ԿիրառմանԿիրառմանԿիրառմանԿիրառման    շրջանակշրջանակշրջանակշրջանակ    
    
4. Պահանջները կիրառվում են ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած և/կամ ԱԶԲ-ի կառավարման 
տակ գտնվող պետական և ոչ պետական բոլոր ծրագրերին և դրանց բաղադրիչներին` 
անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից, այդ թվում` փոխառությամբ և/կամ դրամաշնորհով 
և/կամ այլ միջոցներով (օրինակ` կապիտալ և/կամ երաշխիքներ) ֆինանսավորվող 
ներդրումային ծրագրերին (այսուհետ` ծրագրեր): Պահանջներն ընդգրկում են նաև 
պարտադրված վերաբնակեցման գործողությունները, որոնք փոխառուն/հաճախորդն 
իրականացնում է` ակնկալելով ԱԶԲ-ի աջակցությունը:  
    
5. Պարտադրված վերաբնակեցման պահանջները կիրառվում են (i) hողի պարտադրված 
օտարման կամ (ii) հողօգտագործման կամ օրենքով սահմանված պարկերի և պահպանվող 
տարածքների մատչելիության պարտադրված սահմանափակումների արդյունքում` լրիվ 
կամ մասնակի, մշտական կամ ժամանակավոր ֆիզիկական տեղահանմանը (տեղափոխում, 
տնամերձ հողի կորուստ կամ բնակտարածքի կորուստ) և տնտեսական տեղահանմանը 
(հողի, ակտիվների, ակտիվների մատչելիության, եկամուտի աղբյուրների կամ ապրուստի 
միջոցների կորուստ): Դա տեղի է ունենում այն դեպքերում, երբ (i) հողերն օտարվում են 
հայտնի տարածքների առգրավման միջոցով, (ii) հողերն օտարվում են բանակցային 
հաշտեցումների միջոցով, եթե առգրավման գործընթացը հանգեցրել բանակցությունների  
ձախողման:  
 
6. Եթե հողի օտարումից (այդ թվում` հողօգտագործման կամ օրենքով սահմանված 
պարկերի կամ պահպանվող տարածքների մուտքի պարտադրված սահմանափակումներից) 
բացի նույնականացվում են ծրագրի գործողությունների այլ հնարավոր անբարենպաստ 
տնտեսական, սոցիալական կամ բնապահպանական ազդեցություններ (օրինակ` 
ակտիվների կամ ռեսուրսների մատչելիության կորուստ կամ հողօգտագործման 
սահմանափակումներ), ապա դրանք պետք է կանխվեն կամ առնվազն հասցվեն նվազագույնի, 
մեղմվեն կամ փոխհատուցվեն բնապահպանական գնահատման գործընթացի միջոցով: Եթե 
այդ ազդեցությունները ծրագրի որևէ փուլում զգալիորեն անբարենպաստ են նկատվում, 
ապա փոխառուից/հաճախորդից պահանջվում է մշակել և իրականացնել կառավարման 
պլան` ազդեցության ենթակա անձանց ապրուստի միջոցներն առնվազն նախածրագրային 
մակարդակին վերականգնելու կամ այն գերազանցելու համար:      
 
Դ.Դ.Դ.Դ.    Պահանջներ Պահանջներ Պահանջներ Պահանջներ     
 
    1.1.1.1.    ՏեղահանվածՏեղահանվածՏեղահանվածՏեղահանված    անձանցանձանցանձանցանձանց    համարհամարհամարհամար    փոխհատուցումփոխհատուցումփոխհատուցումփոխհատուցում, , , , օժանդակությունօժանդակությունօժանդակությունօժանդակություն    ևևևև    օգուտնեօգուտնեօգուտնեօգուտներրրր    
 
7. Ծրագրային տարածքում կարող են լինել երեք տեսակի տեղահանված անձիք` (i) 
ամբողջությամբ կամ մասամբ կորցրած հողի հանդեպ ֆորմալ օրինական իրավունքներ 
ունեցող անձիք, (ii) իրենց զբաղեցրած հողն ամբողջությամբ կամ մասամբ կորցրած անձիք, 
ովքեր չունեն հողի հանդեպ ֆորմալ օրինական իրավունքներ, բայց ունեն այդ հողի հանդեպ 
ներպետական օրենսդրությամբ ճանաչված կամ ճանաչելի հավակնություններ, (iii) իրենց 
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զբաղեցրած հողն ամբողջությամբ կամ մասամբ կորցրած անձիք, ովքեր չունեն հողի հանդեպ 
ֆորմալ օրինական իրավունքներ կամ ներպետական օրենսդրությամբ ճանաչված կամ 
ճանաչելի հավակնություններ: Պարտադրված վերաբնակեցման պահանջները կիրառելի են 
տեղահանված անձանց բոլոր երեք տեսակներին:  
    
8. Պարբերություններ 7(i)-ում և 7(ii)-ում նկարագրված անձանց համար` նախքան դրանց 
տեղափոխությունը, փոխառուն/հաճախորդը կապահովի համարժեք և պատշաճ փոխարինող 
հող և կառույցներ կամ կանխիկ փոխհատուցում` կորցրած հողի և կառույցների 
փոխարինման ամբողջ արժեքի չափով, համարժեք փոխհատուցում մասնակիորեն վնասված 
կառույցների համար և տեղափոխման օժանդակություն, եթե կիրառելի է: Պարբերություն 
7(iii)-ում նկարագրված անձանց փոխառուն/հաճախորդը փոխարինման լրիվ արժեքով 
կփոխհատուցի ոչ հողային ակտիվների (օրինակ` բնակտարածքի) կորուստը և հողի այլ 
բարեկարգումները: Պարբերություն 7(iii)-ում նկարագրված անձանց հողային իրավունքներ 
տրվում են միայն այն դեպքում, եթե նրանք զբաղեցրել են ծրագրի տարածքում գտնվող հողը 
կամ կառույցները մինչև վերաբնակեցման օժանդակության համար իրավասության 
դադարեցման ժամկետը:   
 
9. Տեղահանված այն անձանց դեպքում, ում ապրուստի միջոցները հողահեն են, 
նախապատվությունը կտրվի վերաբնակեցման հողահեն ռազմավարություններին: Այս 
ռազմավարությունները կարող են ընդգրկել վերաբնակեցում պետական հողերի կամ 
վերաբնակեցման նպատակով օտարված կամ ձեռք բերված մասնավոր հողի վրա: Այն 
դեպքերում, երբ առաջարկվում է վերբնակեցման հող, տեղահանված անձանց առաջարկվում 
է հող, որի արտադրական ներուժի, տեղանքային առավելությունների և այլ գործոնների 
համադրությունն առնվազն համարժեք է վերցված հողի առավելություններին: Եթե հողը 
տեղահանված անձանց նախընտրած տարբերակը չէ, կամ խելամիտ գնով բավարար հող 
մատտչելի չէ, պետք է տրամադրվեն ոչ հողահեն տարբերակներ, որոնք կառուցվում են 
զբաղվածության կամ ինքնազբաղվածության հնարավորությունների շուրջ` ի հավելումն 
հողի և կորցրած այլ ակտիվների դիմաց կանխիկ փոխհատուցման: Հողի բացակայությունը 
կցուցադրվի և կփաստաթղթագրվի ԱԶԲ-ին բավարարող եղանակով:   
 
10. Օտարված բնակտարածքի, հողի և այլ ակտիվների դիմաց փոխհատուցման չափը 
կհաշվարկվի փոխարինման լրիվ արժեքով: Փոխարինման լրիվ արժեքի հաշվարկը կհիմնվի 
հետևյալ տարրերի վրա` (i) արդարացի շուկայական արժեք, (ii) գործառնական ծախսեր, (iii) 
կուտակված տոկոսադրույք, (iv) անցումային և վերականգնման ծախսեր, (v) կիրառելի այլ 
վճարներ, եթե` կան: Այն դեպքերում, երբ շուկայական պայմանները բացակայում են, կամ 
գտնվում են ձևավորման փուլում, փոխառուն/հաճախորդը խորհրդակցում է տեղահանված 
անձանց և ընդունող բնակչության հետ` ծրագրի տարածքում և տարածաշրջանում հողի 
վերջին գործարքների, հողի ըստ տեսակների արժեքների, հողի սեփականության 
իրավունքների, հողօգտագործման, մշակաբույսերի աճեցման սովորույթների և 
մշակաբույսերի արտադրության, հողի մատչելիության մասին համարժեք և այլ առնչվող 
տեղեկություններ ստանալու համար: Փոխառուն/հաճախորդը կհավաքագրի նաև ելքային 
տվյալներ բնակելի տարածքի, տների տեսակների և շինարարական նյութերի մասին: 
Որակյալ և փորձառու փորձագետները կիրականացնեն օտարված ակտիվների գնահատում: 
Արժևորման այս մեթոդը կիրառելու ընթացքում, կառույցների և ակտիվների արժեզրկումը 
հաշվի չի առնվում: 
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11. Ֆիզիկապես տեղահանված անձանց դեպքում փոխառուն/հաճախորդը կապահովի (i) 
տեղափոխման համար օժանդակություն, տեղափոխված հողի ապահով տիրապետում, 
վերաբնակեցման վայրերում ավելի բարեկարգ բնակելի պայմաններ և զբաղվածության ու 
արտադրության հնարավորությունների համադրելի մատչելիություն, ըստ պահանջի` 
քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ և համայնքնային ծառայություններ, (ii) անցումային 
աջակցություն և զարգացման օժանդակություն (օրինակ` հողի բարելավում, վարկային 
հնարավորություններ, վերապատրաստում կամ զբաղվածության հնարավորություններ), (iii) 
ծրագրից համապատասխան զարգացման օգուտներ ստանալու հնարավորություններ:  
 
12. Տնտեսապես տեղահանված անձանց դեպքում (անկախ նրանց ֆիզիկապես 
տեղահանված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից), փոխառուն/հաճախորդը արագ 
կփոխհատուցի եկամուտի կամ կենսապահովման աղբյուրների կորուստը փոխարինման 
լրիվ արժեքով: Փոխառուն/հաճախորդը կապահովի նաև օժանդակություն (օրինակ` հողի 
բարելավում, վարկային հնարավորություններ, վերապատրաստում և զբաղվածության 
հնարավորություններ), որպեսզի նրանք կարողանան բարելավել կամ առնվազն 
վերականգնել իրենց եկամուտ ստանալու կարողությունները, արտադրական 
մակարդակները և կենսամակարդակը մինչև նախատեղահանման մակարդակները: 
Փոխառուն/հաճախորդը տեղահանված անձանց կտրամադրի նաև ծրագրից 
համապատասխան զարգացման օգուտներ ստանալու հնարավորություններ: Պարբերություն 
7(iii)-ում նշված տնտեսապես տեղահանված անձանց փոխառուն/հաճախորդը 
կփոխհատուցի կորցրած ակտիվների (օրինակ` մշակաբույսերի, ոռոգման 
ենթակառուցվածքների, հողի վրա կատարված այլ բարեկարգումների [բայց ոչ հողի]) 
փոխարինման լրիվ արժեքը: Այն դեպքերում, երբ հողի օտարումը ազդում է առևտրային 
կառույցների վրա, ազդեցության ենթարկված բիզնեսների սեփականատերերն իրավասու են 
ստանալ (i) այլ վայրում կոմերցիոն գործունեություն վերահաստատելու ծախսերը, (ii) 
անցումային շրջանում չստացված զուտ եկամուտը, (iii) գործարանը, մեքենաները կամ այլ 
սարքավորումները տեղափոխելու և վերագործարկելու ծախսերը: Բիզնեսների 
սեփականատերերը, ովքեր ունեն օրինական իրավունքներ կամ ճանաչված կամ ճանաչելի 
հավակնություններ այն հողի հանդեպ, որտեղ նրանք իրականացնում են կոմերցիոն 
գործունեություն, իրավունք ունեն ստանալ համարժեք կամ ավելի մեծ արժեք ունեցող 
փոխարինող սեփականություն կամ կանխիկ փոխհատուցում փոխարինման լրիվ արժեքով:     
 
13. Պարտադիր վերաբնակեցումը պետք է ընկալվի և իրականացվի` որպես զարգացման 
ծրագրի մաս: Այս տեսանկյունից, տեղահանված անձանց ծրագրի օգուտներին մասնակից 
դառնալու հնարավորություններ տալը (ի հավելումն փոխհատուցման և տեղափոխման 
օժանդակության տրամադրելուն) լավագույն ռազմավարությունն է: Նման 
հնարավորությունները կօգնեն կանխել ազդեցության ենթակա անձանց աղքատացումը, 
ինչպես նաև կօգնեն բավարարել զարգացման միջամտությունների առջև դրված զարգացման 
օգուտները լայնորեն տարածելու էթիկական պահանջը: Հետևաբար 
փոխառուները/հաճախորդները խրախուսվում են ապահովել հատուկ հնարավորություններ 
ազդեցության ենթակա անձանց` որպես ծրագրի շահառուներ ներգրավելու համար, և 
վերաբնակեցման պլանում քննարկել, թե ինչպե՞ս նման հնարավորությունները կարող են 
հնարավորինս լայնորեն տարածվել ազդեցության ենթակա անձանց միջավայրում: 
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14. Փոխառուն/հաճախորդը կերաշխավորի, որ նախքան (i) կառուցման պատրաստ 
ծրագրի բաղադրիչների կամ բաժինների համար տեղահանված յուրաքանչյուր անձին 
փոխարինման լրիվ արժեքով փոխհատուցման վճարելը, (ii) տեղահանված անձանց 
վերաբնակեցման պլանում նշված այլ իրավունքների տրամադրելը, (iii) տեղահանված 
անձանց իրենց եկամուտները և ապրուստի միջոցները բարելավելու կամ առնվազն 
վերականգնելու հարցում օգնելու համար համարժեք բյուջեով ապահովված եկամուտի և 
կենսամակարդակի վերականգնման ծրագրի գործելը ֆիզիկական կամ տնտեսական 
տեղահանում տեղի չունենա: Թեպետ պահանջվում է փոխհատուցումը վճարել նախքան 
տեղահանումը` վերաբնակեցման պլանի լրիվ իրականացումը կարող է տևել ավելի երկար:  
Եթե ծրագրի գործողությունները սահմանափակում են հողօգտագործումը կամ մուտքն 
օրենքով սահմանված պարկեր կամ պահպանվող տարածքներ, ապա նման 
սահմանափակումները կպարտադրվեն փոխառուի/հաճախորդի և ԱԶԲ-ի միջև 
համաձայնեցված վերաբնակեցման պլանում նշված ժամանակացույցի համաձայն: 
 

2.2.2.2.    ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում        
    
15. Հիմնվելով համապատասխան ելքային սոցիալտնտեսական տվյալների վրա` 
փոխառուն/հաճախորդը կիրականացնի սոցիալտնտեսական հետազոտություն(ներ) և 
մարդահամար` ծրագրով տեղահանվելիք բոլոր անձանց նույնականացնելու և նրանց վրա 
ծրագրի սոցիալտնտեսական ազդեցությունները գնահատելու համար: Այս նպատակով, 
սովորաբար, ընդունող պետության պետական ընթացակարգերով կսահմանվի դադարեցման 
ժամկետ: Նման ընթացակարգերի բացակայության դեպքում փոխառուն/հաճախորդը 
կսահմանի իրավունքներից օգտվելու դադարեցման ժամկետ: Դադարեցման ժամկետի 
մասին տեղեկությունները կփաստաթղթագրվեն և կտարածվեն ծրագրի ամբողջ տարածքում: 
Սոցիալական ազդեցության գնահատման (ՍԱԳ) հաշվետվությունը կընդգրկի (i) 
նույնականացված նախկին, ընթացիկ և հնարավոր ապագա սոցիալական ազդեցությունները, (ii) 
տեղահանված անձանց 2  և նրանց ակտիվների 3  ցանկ, (iii) նրանց եկամուտի և ապրուստի 
միջոցների գնահատում, (iv) ըստ սեռի բացված տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են 
տեղահանված անձանց տնտեսական և սոցիալ-մշակութային պայմաններին: Ծրագրի 
հնարավոր սոցիալական ազդեցությունները և ռիսկերը կգնահատվեն սույն փաստաթղթում 
ներկայացված պահանջների և ծրագրի գործունեության իրավազորության տարածքում 
պարտադրված վերաբնակեցման խնդիրներին վերաբերող կիրառելի օրենքների ու կարգերի, 
այդ թվում` միջազգային օրենքի շրջանակներում ընդունող պետության պարտավորությունների, 
համեմատ:  
 
16. Որպես սոցիալական ազդեցության գնահատման մաս` փոխառուն/հաճախորդը 
կնույնականացնի անհատներ և խմբեր, որոնց վրա ծրագիրը կարող է ազդել այլ կերպ կամ 
անհամաչափորեն իրենց չքավոր կամ խոցելի կարգավիճակի հետևանքով: Այնտեղ, ուր 
նույնականացվել են նման անհատներ կամ խմբեր, փոխառուն/հաճախորդը կառաջարկի և 
                                                
2  Տեղահանված բոլոր անձանց գրանցում ըստ բնակության վայրի, որը հիմնված է մարդահամարի վրա: Եթե 
նախքան ծրագրի գնահատումը մարդահամար չի կատարվել և վերաբնակեցման պլանը հիմնված է 
ընրանքային հետազոտության վրա, ապա տեղահանված անձանց մարդահամարի հիման վրա կպատրաստվի 
տեղահանված անձանց վերաբնակեցման վերանայված պլան` գնահատողական մանրամասն 
հետազոտությունն ավարտելուց հետո, սակայն նախքան ծրագրի համար հողի որևէ օտարում կատարելը:     

3  Ակտիվների ցանկը ազդեցության ենթակա կամ կորցրած ակտիվների նախնական արձանագրություն է տնային 
տնտեսության, ձեռնարկության կամ համայնքային մակարդակով:  
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կիրականացնի նպատակային միջոցառումներ, որպեսզի անբարենպաստ ազդեցություններն 
անհամաչափորեն բաժին չընկնեն նրանց և նրանք անտեսված չլինեն զարգացման 
արդյունքում առաջացող օգուտներին և հնարավորություններին մասնակից դառնալու 
հարցում:   
    

3.3.3.3.    ՎերաբնակեցմանՎերաբնակեցմանՎերաբնակեցմանՎերաբնակեցման    պլանավորումպլանավորումպլանավորումպլանավորում        
 
17. Փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի վերաբնակեցման պլան, եթե առաջարկվող 
ծրագիրը կունենա պարտադիր վերաբնակեցման ազդեցություններ: Վերաբնակեցման պլանի 
նպատակն է երաշխավորել, որ տեղահանված անձանց ապրուստի միջոցները և 
կենսամակարդակը բարելավվում են, կամ առնվազն վերականգնվում են նախածրագրային 
(ֆիզիկական և/կամ տնտեսական) մակարդակներով, իսկ տեղահանված աղքատ և այլ 
խոցելի խմբերի կենսամակարդակը ոչ թե պարզապես վերականգնվում, այլ բարելավվում է` 
ապահովելով համարժեք բնակելի տարածք, հողի անվտանգ տիրապետում և եկամուտի ու 
ապրուստի կայուն աղբյուրներ: Վերաբնակեցման պլանը կհասցեագրի Անվտանգության 
մեխանիզմների պահանջներ 2-ում սահմանված բոլոր համապատասխան պահանջները, իսկ 
դրա մանրամասնման մակարդակը և համապարփակությունը համաչափ կլինի 
պարտադրված վերաբնակեցման ազդեցությունների նշանակալիությանը: Վերաբնակեցման 
պլանի ուրվագծի նմուշը ներկայացված է սույն հավելվածի առդիրում:  
 
18. Վերաբնակեցման որևէ պլան հիմնվելու է սոցիալական ազդեցության գնահատման 
վրա և անցնելու է իմաստալից խորհրդակցություն ազդեցության ենթակա անձանց հետ: 
Վերաբնակեցման ցանկացած պլան կընդգրկի միջոցառումներ, որոնք կերաշխավորեն, որ 
տեղահանված անձիք (i) տեղեկացված են իրենց ընտրանքների և փոխհատուցմանը, 
տեղափոխմանն ու վերականգնմանն առնչվող իրավունքների մասին, (ii) նրանց հետ 
քննարկվել են վերաբնակեցման տարբերակները և ընտրանքները,  (iii) նրանց ներկայացվել 
են վերաբնակեցման այլընտարնքներ: Վերաբնակեցման ազդեցությունների 
նույնականացման և վերաբնակեցման պլանավորման ու իրականացման ընթացքում 
փոխառուն/հաճախորդը պատշաճ ուշադրություն կդարձնի գենդերային խնդիրներին, այդ 
թվում` հատուկ միջոցառումներին, որոնք հասցեագրում են կանանց ղեկավարած տնային 
տնտեսությունների կարիքները, գենդերային առումով ներառական խորհրդակցությունը, 
տեղեկությունների հրապարակումը և բողոքների բավարարման մեխանիզմները, որպեսզի 
երաշխավորվի կորցրած ակտիվների դիմաց, թե կանանց, թե տղամարդկանց համարժեք և 
պատշաճ փոխհատուցման և, անհրաժեշտության դեպքում, վերաբնակեցման 
օժանդակության, ինչպես նաև, իրենց եկամուտները և կենսամակարդակը վերականգնելու ու 
բարելավելու համար օժանդակության տրամադրումը:    
 
19. Վերաբնակեցման պլանում փոխառուն/հաճախորդը կվերլուծի և կամփոփի հողի 
օտարմանը, փոխհատուցման վճարմանը և ազդեցության ենթակա անձանց տեղափոխմանը 
վերաբերող ներպետական օրենսդրությունն ու ենթաօրենսդրական ակտերը: 
Փոխառուն/հաճախորդը կհամեմատի և կհակադրի նման օրենքներն ու ենթաօրենսդրական 
ակտերն ԱԶԲ-ի պարտադրված վերաբնակեցման քաղաքականության սկզբունքների և 
պահանջների հետ: Եթե այդ երկուսի միջև առկա են տարբերություններ, ապա 
խորհրդակցելով ԱԶԲ-ի հետ փոխառուն/հաճախորդը կառաջարկի տարբերությունների 
վերացման ընդունելի ռազմավարություն:    
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20. Փոխհատուցման, տեղափոխման և ապրուստի միջոցների վերականգնման բոլոր 
ծախսերը կհամարվեն ծրագրի ծախսեր: Պահանջվող ռեսուրսների ժամանակին 
մատչելիությունն ապահովելու համար կարող է դիտարկվել ԱԶԲ-ի ֆինանսավորման մեջ 
հողի օտարման և վերաբնակեցման ծախսերն ընդգրկելու խնդիրը: Վերաբնակեցման 
ծախսերն ընդունելի են ԱԶԲ-ի ֆինանսավորման համար, եթե դրանք առաջացել են ԱԶԲ-ի 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթղթին և ԱԶԲ-ի հաստատած 
վերաբնակեցման պլանավորման փաստաթղթերին համապատասխան: Եթե ԱԶԲ-ի 
ֆինանսական միջոցներն օգտագործվում են վերաբնակեցման ծախսերի համար, ապա 
ծախսային նման հոդվածները հստակ կարտացոլվեն վերաբնակեցման պլանում:  
 
21. Վերաբնակեցման պլանում փոխառուն/հաճախորդը կընդգրկի տեղահանված անձանց 
եկամուտների վերականգնման և ապրուստի միջոցների բարելավման մանրամասնված 
միջոցառումներ: Ծրագրի գործողությունների ազդեցությանը ենթարկված եկամուտի 
աղբյուրները և ապրուստի միջոցները կվերականգնվեն նախածրագրային մակարդակի, իսկ 
փոխառուն/հաճախորդը բոլոր ջանքերը կգործադրի տեղահանված անձանց եկամուտները 
բարելավելու ուղղությամբ, որպեսզի նրանք կարողանան շահել ծրագրից: Ազդեցության 
ենթակա խոցելի անձանց և տնային տնտեսությունների համար վերաբնակեցման պլանը 
կընդգրկի հավելյալ օժանդակություն տրամադրելու միջոցառումներ, որպեսզի նրանք 
կարողանան բարելավել իրենց եկամուտները նախածրագրային մակարդակների համեմատ: 
Վերաբնակեցման պլանը կսահմանի եկամուտի և ապրուստի միջոցների վերականգնման 
ռազմավարությունը, ինստիտուցիոնալ պայմանները, մոնիթորինգի և հաշվետվականության 
համակարգը, բյուջեն և իրականացման ժամանակացույցը` ժամկետներով:   
 
22. Վերաբնակեցման պլանի տեղեկությունները կարող են լինել ժամանակավոր` մինչև 
ավարտվի ազդեցության ենթակա անձանց մարդահամարը: Ճարտարագիտական 
նախագծերն ավարտելուց անմիջապես հետո, փոխառուն/հաճախորդը կմշակի 
վերաբնակեցման պլանի վերջնական տարբերակը` ավարտելով մարդահամարը և 
ակտիվների կորստի գույքագրումը: Այս փուլում վերաբնակեցման պլանի 
փոփոխությունները կրում են տեղահանված անձանց թիվը, օտարված հողի չափերը, 
վերաբնակեցման բյուջեն և վերաբնակեցման պլանի իրականացման ժամանակացույցը 
վերանայելու բնույթ: Այս փուլում կարող է թարմացվել վերաբնակեցման պլանում 
իրավունքների մասին աղյուսակը` համապատասխան փոփոխություններն արտացոլելու 
համար, սակայն վերաբնակեցման պլանը վերանայելու և վերջնական տեսքի բերելու 
ընթացքում իրավունքների մասին սկզբնական աղյուսակում սահմանված չափանիշերը չեն 
կարող իջեցվել: Փոխառուն/հաճախորդը կապահովի, որ վերաբնակեցման պլանի 
վերջնական տարբերակը (i) համարժեքորեն հասցեագրի ծրագրին առնչվող պարտադրված 
վերաբնակեցման բոլոր խնդիրները, (ii) նկարագրի մեղմացման կոնկրետ միջոցառումներ, 
որոնք կիրականացվեն խնդիրները լուծելու համար, (iii) խնդիրները գոհացուցիչ լուծելու 
համար ապահովի բավարար ռեսուրսների մատչելիությունը: 
 
23. Պարտադրված վերաբնակեցման զգալի ազդեցություններ ունեցող ծրագրերին 
անհրաժեշտ կլինեն համարժեք արտակարգ ֆինանսական միջոցներ` ծրագրի 
իրականացման ընթացքում նույնականացված պարտադրված վերաբնակեցման 
ազդեցությունները հասցեագրելու համար: Փոխառուն/հաճախորդը կապահովի այդ 
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միջոցների մատչելիությունը: Ավելին, փոխառուն/հաճախորդը կխորհրդակցի 
վերաբնակեցման պլանի վերջնական տարբերակը ձևավորելուց հետո նույնականացված 
տեղահանված անձանց հետ  և կտեղեկացնի իրենց իրավունքների ու տեղափոխման 
տարբերակների մասին: Փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի վերաբնակեցման լրացուցիչ 
պլան կամ  վերաբնակեցման վերանայված պլան, որը, նախքան որևէ պայմանագիր կնքելը, 
կներկայացնի ԱԶԲ-ի ուսումնասիրությանը:  
 
24. Սոցիալական ազդեցության գնահատում և վերաբնակեցման պլան պատրաստելու 
համար փոխառուն/հաճախորդը կներգրավի որակյալ և փորձառու փորձագետներ: 
Չափազանց բարդ և զգայուն ծրագրերի դեպքում ծրագրի նախապատրաստության և 
իրականացման ընթացքում կներգրավվեն ծրագրի հետ չփոխկապակցված փորձագետների 
անկախ խորհրդատվական մարմիններ:  
 

4.4.4.4.    ՀողիՀողիՀողիՀողի    օտարումօտարումօտարումօտարում    բանակցայինբանակցայինբանակցայինբանակցային    եղանակովեղանակովեղանակովեղանակով    
    
25. Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 2-ը չի կիրառվում բանակցված 
հաշտեցումներին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առգրավումը տեղի է ունենում 
բանակցությունների ձախողման արդյունքում: Բանակցված հաշտեցումներն օգնում են 
կանխել առգրավումը և վերացնում մարդկանց բռնի տեղահանելու համար պետական 
իշխանությունների ներգրավման անհրաժեշտությունը: Փոխառուն/հաճախորդը 
խրախուսվում է հնարավորության դեպքում հողի կամ ակտիվների օտարումը կազմակերպել 
բանակցված հաշտության միջոցով` ազդեցության ենթակա (այդ թվում` ակտիվների հանդեպ 
օրինական իրավունքներ չունեցող) անձանց հետ իմաստալից խորհրդակցության հիման վրա: 
Հողի և/կամ այլ ակտիվների համար բանակցված հաշտությունը կառաջարկի համարժեք և 
արդարացի գին: Փոխառուն/հաճախորդը կերաշխավորի, որ տեղահանված անձանց հետ 
բանակցությունները բացահայտորեն հասցեագրեն տեղեկատվության միակողմանիության 
ռիսկերը և նման գործարքներում ներգրավված կողմերի սակարկելու լիազորությունները: 
Այս նպատակով` փոխառուն/հաճախորդը կներգրավի անկախ արտաքին կողմ` 
բանակցային և հաշտության գործընթացները փաստաթղթագրելու համար: 
Փոխառուն/հաճախորդն ԱԶԲ-ի հետ կհամաձայնեցնի խորհրդակցական գործընթացները, 
քաղաքականությունները և օրենքները, որոնք կիրառելի են նման գործարքներին, երրորդ 
կողմի հավաստումը, ազդեցության ենթակա հողի և այլ ակտիվների փոխարինման ծախսերը 
հաշվարկելու մեխանիզմները, արձանագրությունների վարման պահանջները:  
    

5.5.5.5.    ՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում            
    
26. ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում հրապարակելու նպատակով 
փոխառուն/հաճախորդը ԱԶԲ-ին կներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`  
 

(i) վերաբնակեցման պլանի նախագիծ և/կամ վերաբնակեցման համակարգ, որին 
փոխառուն/հաճախորդը հավանություն է տվել` նախքան ծրագրի 
գնահատումը. 

(ii) վերաբնակեցման պլանի վերջնական տարբերակը, որին 
փոխառուն/հաճախորդը հավանություն է տվել ազդեցության ենթակա անձանց 
մարդահամարն ավարտելուց հետո.  
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(iii) վերաբնակեցման նոր կամ վերանայված պլան և ուղղիչ գործողությունների 
ծրագիր, որոնք մշակվել են ծրագրի իրականացման ընթացքում (եթե այդպիսիք 
կան).   

(iv) վերաբնակեցման մոնիթորինգի հաշվետվությունները:  
 
27. Փոխառուն/հաճախորդն ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի 
համար մատչելի վայրում և հասկանալի ձևաչափով ու լեզվով (լեզուներով) ժամանակին 
կհրապարակի համապատասխան տեղեկություններ վերաբնակեցման մասին, այդ թվում` 
պարբերություն 26-ում նշված փաստաթղթերից: Ոչ տառաճանաչ անձանց համար 
կօգտագործվեն հաղորդակցության այլ մեթոդներ:   
    
    6.6.6.6.    ԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցություն    ևևևև    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն    
    
28. Յուրաքանչյուր ծրագրի և ենթածրագրի համար, որը նույնականացվել է որպես 
պարտադրված վերաբնակեցման ազդեցություններ ունեցող, փոխառուն/հաճախորդը 
կիրականացնի իմաստալից խորհրդակցություն ազդեցության ենթակա անձանց, նրանց 
ընդունող համայնքների և քաղաքացիական հասարակության հետ: Իմաստալից 
խորհրդակցությունը գործընթաց է, որը (i) սկսվում է ծրագրի նախապատրաստման վաղ 
փուլում և շարունակական հիմունքներով իրականացվում է ծրագրի ամբողջ ցիկլի 
ընթացքում, (ii) ապահովում է ժամանակին համապատասխան և համարժեք 
տեղեկատվության տրամադրում, որը հասկանալի և դյուրամատչելի է ազդեցության ենթակա 
անձանց, (iii) իրականացվում է սպառնալիքից կամ ճնշումից զերծ մթնոլորտում,  (iv) հաշվի է 
առնում գենդերային հավասարությունը և արձագանքումը, հարմարեցված է աղքատ և խոցելի 
խմբերի կարիքներին, (v) հնարավորություն է տալիս որոշումների կայացման ընթացքում 
հաշվի առնել ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի բոլոր կարևոր 
տեսակետերը (օրինակ` ծրագրի նախագիծը, ազդեցությունների մեղմացման 
միջոցառումները), մասնակցել զարգացման օգուտներին և հնարավորություններին և կիսել 
իրականացման խնդիրները: Փոխառուն/հաճախորդը հատուկ ուշադրություն կդարձնի 
չքավոր և խոցելի խմբերի, հատկապես` աղքատության շեմից ներքև գնտվողների, 
հողազուրկների, տարեցների, կանանց ղեկավարած տնային տնտեսությունների, կանանց և 
երեխաների, Բնիկ ժողովուրդների և հողի սեփականության իրավունք չունեցողների 
կարիքներին:  
    

7.7.7.7.    ԲողոքներիԲողոքներիԲողոքներիԲողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ        
    
29. Փոխառուն/հաճախորդը կձևավորի տնտեսական և ֆիզիկական տեղահանման, 
ինչպես նաև ծրագրի այլ ազդեցությունների վերաբերյալ ազդեցության ենթակա անձանց 
մտահոգությունները և բողոքները ստանալու և լուծումը կազմակերպելու մեխանիզմ` 
հատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերի վրա ազդեցություններին: Բողոքների 
բավարարման մեխանիզմը պետք է համաչափ լինի ծրագրի ռիսկերին և անբարենպաստ 
ազդեցություններին: Այն պետք է արագ հասցեագրի ազդեցության ենթակա անձանց 
մտահոգություններն ու բողոքները` կիրառելով հասկանալի և թափանցիկ գործընթաց, որը 
գենդերային տեսանկյունից արձագանքող է, մշակութային առումով` պատշաճ և 
դյուրահասանելի է ազդեցության ենթակա անձանց բոլոր հատվածներին` անվճար ու 
անհետևանք: Մեխանիզմը չպետք է խոչընդոտի պետության դատական կամ վարչական 
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միջոցների մատչելիությանը: Ազդեցության ենթակա անձիք պատշաճորեն կտեղեկացվեն 
մեխանիզմի մասին: 
    

8.8.8.8.    ՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգ    ևևևև    հաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականություն     
 
30. Փոխառուն/հաճախորդը կկատարի վերաբնակեցման պլանի իրականացման 
առաջընթացի մոնիթորինգ և կչափի այն: Մոնիթորինգի գործողությունների շրջանակը 
համաչափ կլինի ծրագրի ռիսկերին և ազդեցություններին: Բացի փոխհատուցման 
վճարումների և վերաբնակեցման այլ գործողությունների առաջընթացն արձանագրելուց, 
փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի մոնիթորինգի հաշվետվություններ` երաշխավորելու 
համար, որ վերբնակեցման պլանի իրականացումը տվել է ցանկալի արդյունքները: Զգալի 
անբարենպաստ բնապահպանական ազդեցությունների հավանականություն ունեցող 
ծրագրերի դեպքում փոխառուն/հաճախորդը կներգրավի որակյալ և փորձառու արտաքին 
փորձագետներ կամ որակավորված ՀԿ-ներ` իր մոնիթորինգի տվյալները ստուգելու համար: 
Փոխառուի/հաճախորդի ներգրաված արտաքին փորձագետները խորհրդատվություն 
կապահովեն անվտանգության մեխանիզմներին համապատասխանելու հարցերի շուրջ, իսկ 
վերաբնակեցման որևէ լուրջ խնդիր բացահայտելու դեպքում կպատրաստվի ուղղիչ 
գործողությունների ծրագիր` նման խնդիրները հասցեագրելու համար: Մինչև պլանավորման 
այս փաստաթղթերի ձևավորումը, հրապարակումը և հաստատումը` 
փոխառուն/հաճախորդն ընթացք չի տա ծրագրի այն բաղադրիչների իրականացմանը, որոնց 
համար նույնականացվել են պարտադիր վերաբնակեցման ազդեցություններ:  

    
31. Փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի մոնիթորինգի կիսամյակային 
հաշվետվություններ, որտեղ նկարագրվում են վերաբնակեցման գործողությունների 
իրականացման առաջընթացը և համապատասխանության խնդիրներն ու ուղղիչ 
գործողությունները: Այս հաշվետվությունները սերտորեն կհետևեն պարտադրված 
վերաբնակեցման մոնիթորինգի ցուցանիշերին, որոնք համաձայնեցվել են վերաբնակեցման 
պլանը հաստատելու պահին: Ծրագրերի բյուջեները կընդգրկեն վերաբնակեցման ներքին և 
արտաքին մոնիթորինգի պահանջների ծախսերը: 
 

9.9.9.9.    ՉնախատեսվածՉնախատեսվածՉնախատեսվածՉնախատեսված    ազդեցություններազդեցություններազդեցություններազդեցություններ 
 
32. Եթե ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ գան պարտադրված 
վերաբնակեցման չնախատեսված ազդեցություններ, ապա փոխառուն/հաճախորդը 
կիրականացնի սոցիալական ազդեցության գնահատում և կվերանայի վերաբնակեցման 
պլանը կամ կձևավորի վերաբնակեցման նոր պլան, որն ընդգրկում է սույն փաստաթղթում 
նշված բոլոր կիրառելի պահանջները: 
 

10.10.10.10.    ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    նկատառումներնկատառումներնկատառումներնկատառումներ    ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    համարհամարհամարհամար    
    
33. Առավելագույն հնարավոր սահմաններում փոխառուն/հաճախորդը կուսումնասիրի 
ծրագրի այլընտրանքային նախագծերը` Բնիկ ժողովուրդների ինքնության, մշակույթի, և 
ավանդական ապրելակերպի վրա անբարենպաստ ազդեցություններ ունեցող ֆիզիկական 
տեղահանումը կանխելու համար: Եթե կանխումն անհնար է, ապա  ԱԶԲ-ի հետ 
խորհրդակցելով, կարող է մշակվել Բնիկ ժողովուրդների և վերաբնակեցման համադրված 



Ð³í»Éí³Í 2  
 

 

73 

 

պլան, որը կհասցեագրի, թե պարտադրված վերաբնակեցման, թե Բնիկ ժողովուրդների 
խնդիրները: Նման համադրված պլանը կբավարարի նաև Անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջներ 3-ում սահմանված համապատասխան պահանջները:  
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ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ    ՊԼԱՆԻՊԼԱՆԻՊԼԱՆԻՊԼԱՆԻ    ՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾ    

        
Սույն ուրվագիծը Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 2-ի մաս է: 

Վերաբնակեցման պլան պահանջվում է պարտադրված վերաբնակեցման ազդեցություններ 
ունեցող բոլոր ծրագրերի համար: Դրա մանրամասնման աստիճանը և 
համապարփակությունը համարժեք են հնարավոր պարտադրված վերաբնակեցման 
ազդցությունների և ռիսկերի նշանակալիությանը: Սույն ուրվագծի բովանդակային կողմերը 
կուղղորդեն վերաբնակեցման պլանների նախապատրաստումը, սակայն ներկայացված 
հերթականությունը պարտադիր չէ:    
    
A.A.A.A.    ԳործադիրԳործադիրԳործադիրԳործադիր    ամփոփումամփոփումամփոփումամփոփում 
 

Սույն բաժինը հակիրճ նկարագրում է ծրագրի շրջանակը, հետազոտության 
կարևորագույն բացահայտումները, իրավունքները և առաջարկվող գործողությունները: 
 
B.B.B.B.    ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նկարագրություննկարագրություննկարագրություննկարագրություն        
 
 Այս բաժինը ներկայացնում է ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը, քննարկում է 
ծրագրի այն բաղադրիչները, որոնք հանգեցնում են հողի օտարմանը, պարտադիր 
վերաբնակեցմանը (կամ երկուսին միաժամանակ) և նույնականացնում է ծրագրի տարածքը:  
Այն նկարագրում է նաև այն այլընտրանքները, որոնք դիտարկվել են վերաբնակեցումը 
կանխելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար: Ընդգրկել քանակական տվյալներով 
աղյուսակ և վերջնական որոշման հիմնավորում:  

 
C.C.C.C.    ՀողիՀողիՀողիՀողի    օտարմանօտարմանօտարմանօտարման    ևևևև    վերաբնակեցմանվերաբնակեցմանվերաբնակեցմանվերաբնակեցման    շրջանակըշրջանակըշրջանակըշրջանակը        
 
 Այս բաժինը`  

(i) քննարկում է ծրագրի հնարավոր ազդեցությունները, ընդգրկում է ծրագրի 
բաղադրիչների կամ գործողությունների ազդեցության տարածքների կամ 
գոտու քարտեզներ.   

(ii) նկարագրում է հողի օտարման շրջանակը (տրամադրել քարտեզներ) և 
բացատրում, թե ինչո՞ւ է այն անհրաժեշտ ներդրումային հիմնական ծրագրի 
համար.   

(iii) ամփոփում է կարևորագույն ազդեցությունները օտարված ակտիվների և 
տեղահանված անձանց իմաստով.  

(iv) ներկայացնում է օտարման ենթակա ընդհանուր սեփականություն 
հանդիսացող ռեսուրսների մանրամասներ: 

 
D.D.D.D.    ՍոցիալտնտեսականՍոցիալտնտեսականՍոցիալտնտեսականՍոցիալտնտեսական    տվյալներտվյալներտվյալներտվյալներ    ևևևև    պատկերպատկերպատկերպատկեր        

 
Այս բաժինը նկարագրում է սոցիալական ազդեցության գնահատման, մարդահամարի 

և այլ ուսումնասիրությունների արդյունքները, ուր տեղեկությունները և/կամ տվյալները 
բացված են ըստ գենդերային, խոցելիության և սոցիալական այլ խմբավորումների, այդ 
թվում`  
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(i) սահմանել, նույնականացնել և հաշվառել ազդեցության ենթակա անձանց և 

համայնքները. 
(ii) նկարագրել հողի և ակտիվների օտարման հավանական ազդեցությունները 

մարդկանց և համայնքների վրա` հաշվի առնելով սոցիալական, մշակութային 
և տնտեսական պարամետրերը.  

(iii) քննարկել ծրագրի ազդեցություններն աղքատների, բնիկ ժողովուրդների և/կամ 
ազգային փոքրամասնությունների և խոցելի այլ խմբերի վրա.   

(iv) նույնականացնել գենդերային և վերաբնակեցման ազդեցությունները և 
կանանց սոցիալտնտեսական վիճակը, ազդեցությունները, կարիքները և 
գերակայությունները:.  

 
E.E.E.E.    ՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում, , , , խորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցություն    ևևևև    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն    
 
 Այս բաժինը.  

(i) նույնականացնում է ծրագրի շահագրգիռ կողմերին, մասնավորապես` 
հիմնական շահագրգիռ կողմերին.   

(ii) նկարագրում է խորհրդակցության և մասնակցության մեխանիզմները, որոնք 
պետք է կիրառվեն ծրագրի ցիկլի տարբեր փուլերում. 

(iii) նկարագրում է շահագրգիռ կողմեր ներգրավելու համար ծրագրի նախագծման 
և նախապատրաստման ընթացքում ծրագրի և վերաբնակեցման մասին 
տեղեկությունները տարածելու նպատակով նախաձեռնված 
գործողությունները. 

(iv) ամփոփում է ազդեցության ենթակա անձանց (այդ թվում` ընդունող 
համայնքների) հետ խորհրդակցությունների արդյունքները և քննարկում, թե 
ինչպե՞ս են բարձրացված մտահոգություններն ու կատարված 
առաջարկությունները հասցեագրվել վերաբնակեցման պլանում.  

(v) հավաստում է վերաբնակեցման պլանի նախագծի տրամադրումն 
ազդեցության ենթակա անձանց և ընդգրկում` հաջորդող որևէ պլան 
հրապարակելու մեխանիզմները.  

(vi) նկարագրում է տեղեկությունների հրապարակման պլանային 
միջոցառումները (այդ թվում` տարածման ենթակա տեղեկությունների 
տեսակը և տարածման մեթոդը), ինչպես նաև ծրագրի իրականացման 
ընթացքում ազդեցության ենթակա անձանց հետ խորհրդակցելու գործընթացը:  

 
F.F.F.F.    ԲողոքներիԲողոքներիԲողոքներիԲողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ            
 

Այս բաժինը նկարագրում է ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգություններն ու 
բողոքները ստանալու և դրանց լուծումը կազմակերպելու մեխանիզմները: Այն բացատրում է 
ազդեցության ենթակա մարդկանց համար ընթացակարգերի մատչելիությունը և դրանց 
գենդերային առումով ներառական լինելը:  
 
G.G.G.G.    ԻրավականԻրավականԻրավականԻրավական    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    
 
 Այս բաժինը.  
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(i) նկարագրում է ծրագրին կիրառելի ներպետական և տեղական օրենքներն ու 
ենթաօրենսդրական ակտերը և նույնականացնում տեղական օրենքների ու 
ԱԶԲ-ի քաղաքականության պահանջների միջև բացերը, ինչպես նաև 
քննարկում է որևէ բացի հասցեգրման մեխանիզմը:  

(ii) նկարագրում է բոլոր տեսակի տեղահանված անձանց առջև իրականացնող 
գործակալության իրավական և քաղաքական պարտավորությունները.  

(iii) նախանշում է ակտիվների, եկամուտների և ապրուստի միջոցների արժեքը և 
դրանց համար փոխհատուցման չափը որոշելու նպատակով օգտագործված 
սկզբունքներն ու մեթոդաբանությունները, սահամնում է փոխհատուցում և 
օժանդակություն ստանալու իրավասության չափորոշիչները և ինչպե՞ս ու ե՞րբ 
կտրամադրվեն փոխհատուցում և օժանդակություն: 

(iv) նկարագրում է հողի օտրաման գործընթացը և պատրաստում 
ընթացակարգային կարևորագույն պահանջները բավարարելու 
ժամանակացույց:  

 
H.H.H.H.    ԻրավունքնԻրավունքնԻրավունքնԻրավունքներերերեր, , , , օժանդակությունօժանդակությունօժանդակությունօժանդակություն    ևևևև    օգուտներօգուտներօգուտներօգուտներ        
 
 Այս բաժինը.   

(i) սահմանում է տեղահանված անձանց իրավունքներն ու իրավասությունը, 
ինչպես նաև նկարագրում վերաբնակեցման համար օժանդակության բոլոր 
միջոցառումները (այդ թվում` իրավունքների աղյուսակը). 

(ii) սահմանում է խոցելի խմբերին, այդ թվում` կանանց և այլ հատուկ խմբերին 
հասանելի ամբողջ օժանդակությունը.  

(iii) նախանշում է ազդեցության ենթակա անձանց համար ծրագրի զարգացման 
համապատասխան օգուտներից օգտվելու հնարավորությունները: 

 
I.I.I.I.    ԲնակելիԲնակելիԲնակելիԲնակելի    տարածքիտարածքիտարածքիտարածքի    տեղափոխումտեղափոխումտեղափոխումտեղափոխում    ևևևև    վերահաստատումվերահաստատումվերահաստատումվերահաստատում    
 
 Այս բաժինը. 

(i) նկարագրում է բնակելի տարածքի և այլ կառույցների տեղափոխման 
տարբերակները, այդ թվում` բնակելի տարածքի փոխարինումը, 
փոխարինման կանխիկ փոխհատուցումը և/կամ ինքնուրույն ընտրությունը 
(երաշխավորել գենդարային խնդիրների և խոցելի խմբերին տրամադրվող 
աջակցության նույնականացումը).  

(ii) նկարագրում է տեղափոխման համար դիտարկված այլընտրանքային 
տեղանքները, կատարված համայնքային խորհրդակցությունները, ընտրված 
տեղանքների հիմնավորումը, այդ թվում` վայրի մասին մանրամասները, 
տեղանքների բնապահպանական գնահատումները և զարգացման կարինքերը.     

(iii) ներկայացնում է տեղանքի նախապատրաստման և փոխադրման 
ժամանակացույցերը.   

(iv) նկարագրում է տիրապետումը կարգավորելու և սեփականության 
իրավունքները վերաբնակեցված անձանց փոխանցելու իրավական 
մեխանիզմները. 

(v) նախանշում է տեղահանված անձանց նոր տեղեր փոխադրվելու և այնտեղ 
հաստատվելու հարցում օժանդակելու միջոցառումները. 
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(vi) նկարագրում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ ապահովելու 
պլանները.  

(vii) բացատրում է ընդունող բնակչության հետ ինտեգրումը կազմակերպելու 
ընթացքը:  

 
J.J.J.J.    ԵկամուտներիԵկամուտներիԵկամուտներիԵկամուտների    վերականգնումվերականգնումվերականգնումվերականգնում        
 
 Այս բաժինը.  

(i) նույնականացնում է կենսապահովմանը սպառնացող ռիսկերը և 
պատրաստում բացված աղյուսակներ, որոնք հիմնված են ժողովրդագրական 
տվյալների և կենսապահովման աղբյուրների վրա. 

(ii) նկարագրում է եկամուտների վերականգնման ծրագրերը, այդ թվում` 
ապրուստի բոլոր տեսակի միջոցները վերականգնելու զանազան 
տարբերակները (օրինակ` մասնակցություն ծրագրի օգուտներին, 
հասույթների բաշխման մեխանիզմներ, բաժնետիրություն կապիտալ 
ներդրումների [օրինակ` հողի] համար, քննարկել կայունության և 
անվտանգության ցանցերը).  

(iii) նախանշում է սոցիալական ապահովագրության և/կամ ծրագրի հատուկ 
միջոցներով սոցիալական ապահովության ցանց ապահովելու համար.  

(iv) նկարագրում է խոցելի խմբերին աջակցելու հատուկ միջոցառումները.  
(v) բացատրում է գենդերային նկատառումները.   
(vi) նկարագրում է վերապատրաստման ծրագրերը:  

 
K.K.K.K.    ՎերաբնակեցմանՎերաբնակեցմանՎերաբնակեցմանՎերաբնակեցման    բյուջեբյուջեբյուջեբյուջե    ևևևև    ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    պլանպլանպլանպլան            
 
 Այս բաժինը.  

(i) ներկայացնում է վարկի իրականացման ընթացքում վերաբնակեցման բոլոր 
գործողությունների բյուջեն ըստ հոդվածների, այդ թվում` վերաբնակեցման 
ստորաբաժանման, աշխատակազմի վերապատրաստման, մոնիթորինգի և 
գնահատման, վերաբնակեցման պլանների նախապատրաստման համար:   

(ii) նկարագրում է ֆինանսական միջոցների հոսքը (վերաբնակեցման տարեկան 
բյուջեն պետք է ներկայացնի կարևորագույն հոդվածների համար բյուջեով 
նախատեսված ծախսերը):   

(iii) ներառում է փոխհատուցման չափերը և ծախսային այլ նախահաշիվները 
հաշվարկելու ընթացքում կատարված բոլոր ենթադրությունների 
հիմնավորումը (հաշվի առնելով չնախատեսված ֆիզիկական և ծախսային 
զարգացումները) և փոխարինման ծախսերը:   

(iv) ընդգրկում է տեղեկություններ վերաբնակեցման պլանի բյուջեն 
ֆինանսավորելու աղբյուրի մասին:  

 
L.L.L.L.    ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ    
 
 Այս բաժինը.   
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(i)  նկարագրում է ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների 
պատասխանատվությունները և վերաբնակեցման պլանի միջոցառումներն 
իրականացնելու մեխանիզմները. 

(ii) ընդգրկում է ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդման ծրագիր, այդ 
թվում` անհրաժեշտության դեպքում, տեխնիկական օժանդակությունը. 

(iii)  նկարագրում է ՀԿ-ների դերը (եթե դրանք ներգրավված են) և ազդեցության 
ենթակա անձանց կազմակերպությունների դերը վերաբնակեցման 
պլանավորման և կառավարման հարցերում.  

(v) նկարագրում է վերաբնակեցման պլանավորման ու կառավարման 
գործընթացում կանանց խմբերը ներգրավելու մեխանիզմները:  
 

M.M.M.M.    ԻրականացԻրականացԻրականացԻրականացման ժամանակացույց ման ժամանակացույց ման ժամանակացույց ման ժամանակացույց  
 

Այս բաժինն ընդգրկում է վերաբնակեցման և վերականգնման բոլոր կարևոր 
գործողությունների իրականցման մանրամասն ժամանակացույցը` ժամկետներով:  
Իրականացման ժամանակացույցը պետք է ընդգրկի վերաբնակեցման գործողությունների 
բոլոր խնդիրները, որոնք սինխրոնիզացված են ծրագրի շինարարական աշխատանքների 
ժամանակացույցի հետ, ինչպես նաև ապահովի հողի օտարման գործընթացը և 
ժամանակացույցը:    
 
N.N.N.N.    Մոնիթորինգ և հաշվետվականություն Մոնիթորինգ և հաշվետվականություն Մոնիթորինգ և հաշվետվականություն Մոնիթորինգ և հաշվետվականություն  
 

Այս բաժինը նկարագրում է ծրագրի վերաբնակեցման պլանի իրականացման 
մոնիթորինգի և գնահատման համապատասխան մեխանիզմներն ու հենանիշերը: Այն 
սահմանում է մոնիթորինգի գործընթացին ազդեցության ենթակա անձանց մասնակցության 
մեխանիզմները: Այս բաժինը նկարագրում է նաև հաշվետվականության ընթացակարգերը:  
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ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ    ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 3.  3.  3.  3. ԲՆԻԿԲՆԻԿԲՆԻԿԲՆԻԿ    ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ    
    
AAAA. . . .     ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն 
 
1. 2007թ. սեպտեմբերին Միավորված Ազգերի կազմակերպության լիագումար նիստն 
ընդունեց Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հռչակագիրը: Ասիական և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի բազմաթիվ պետություններ քվեարկել են այս ոչ 
իրավապարտադիր հռչակագրի օգտին: Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) ճանաչում է 
սեփական զարգացման ուղին ընտրելու Բնիկ ժողովուրդների իրավունքները: Բնիկ 
ժողովուրդներն ինքնաբերաբար չեն օգտվում զարգացումից, որը հաճախ պլանավորում և 
իրականացնում է այն պետությունների հիմնական կամ գերիշխող բնակչությունը, որտեղ 
նրանք բնակվում են: Հատուկ ջանքեր են պահանջվում Բնիկ ժողովուրդներին իրենց վրա 
ազդեցություններ ունեցող զարգացման ծրագրերի պլանավորմանը ներգրավելու համար, 
մասնավորապես այն զարգացման ծրագրերի դեպքում, որոնք ենթադրաբար մշակվում են 
նրանց առանձնահատուկ կարիքներն ու ցանկությունները բավարարելու համար: Բնիկ 
ժողովուրդներին սպառնացող վտանգները գնալով խորանում են, քանի որ զարգացման 
ծրագրերը ներթափանցում են ավանդապես նրանց սեփականությունը հանդիսացող 
տարածքներ, որոնք նրանք զբաղեցրել են, օգտագործել կամ դիտել են որպես նախնիների  
տարածք:   
 
2. Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 3-ը նախանշում է այն պահանջները, 
որոնք փոխառուները/հաճախորդները պետք է բավարարեն ԱԶԲ-ի աջակցած ծրագրերի 
շրջանակում Բնիկ ժողովուրդների անվտանգության մեխանիզմներն իրականացնելու 
ընթացքում: Այն քննարկում է կիրառման նպատակներն ու շրջանակը և ընդգծում այն 
պահանջները, որոնք վերաբերում են (i) սոցիալական ազդցության գնահատման ու 
պլանավորման փաստաթղթերի իրականացման գործընթացին, (ii) սոցիալական ազդցության 
գնահատման հաշվետվությունների ու պլանավորման փաստաթղթերի պատրաստմանը, (iii) 
տեղեկությունների հրապարակմանը և խորհրդակցության իրականացմանը, այդ թվում` 
ծրագրի ընտրված գործողություններին ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքի համաձայնության ապահովմանը, (iv) բողոքների բավարարման մեխանիզմի 
ձևավորմանը, (v) մոնիթորինգին ու հաշվետվականությանը: Քաղաքականության 
պահանջների այս խումբը կպաշտպանի իրենց մշակութային ինքնությունները, 
սովորույթները և հաբիթաթները պահպանելու ու պաշտպանելու Բնիկ ժողովուրդների 
իրավունքները, ինչպես նաև կերաշխավորի, որ նրանց վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրերը 
ձեռնարկեն անհրաժեշտ միջոցներ այդ իրավունքները պաշտպանելու համար:  
 
B.B.B.B.    ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ    
 
3. Նպատակն է մշակել և իրականացնել ծրագրեր այնպիսի եղանակով, որը 
խրախուսում է Բնիկ ժողովուրդների կողմից սահմանված Բնիկ ժողովուրդների ինքնության, 
արժանապատվության, մարդու իրավունքների, կենսապահովման համակարգերի և 
մշակութային բացառիկության հանդեպ լիարժեք հարգանք, որպեսզի նրանք (i) ստանան 
մշակութային առումով պատշաճ սոցիալական և տնտեսական օգուտներ, (ii) ծրագրերի 
արդյունքում չկրեն անբարենպաստ ազդեցություններ, (iii) կարողանան ակտիվորեն 
մասնակցել իրենց վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրերին: 
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CCCC. . . .     ԿիրառմանԿիրառմանԿիրառմանԿիրառման    շրջանակշրջանակշրջանակշրջանակ    
 
4. Պահանջները կիրառվում են ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած և/կամ ԱԶԲ-ի կառավարման 
տակ գտնվող պետական և ոչ պետական բոլոր ծրագրերին և դրանց բաղադրիչներին` 
անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից, այդ թվում` փոխառությամբ և/կամ դրամաշնորհով 
և/կամ այլ միջոցներով (օրինակ` կապիտալ և/կամ երաշխիքներ) ֆինանսավորվող 
ներդրումային ծրագրերին (այսուհետ` ծրագրեր): Պահանջներն ընդգրկում են նաև 
գործողություններ, որոնք փոխառուն/հաճախորդն իրականացնում է ակնկալելով ԱԶԲ-ի 
ծրագրերը: 
 
5. Ասիական և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում առանձին բնիկ համայնքներ 
իրենց մշակույթներում, պատմություններում և առկա պայմաններում արտացոլում են 
հիասքանչ բազմազանություն: Համատեքստերը, որոնցում բնակվում են նման անձիք 
տարաբնույթ են և փոփոխական, իսկ Բնիկ ժողովուրդների համընդհանուր ընդունված 
սահմանում գոյություն չունի: Տարբեր պետություններում Բնիկ ժողովուրդները կարող են 
կոչվել այնպիսի տերմիններով, ինչպիսիք են բնիկ ազգային փոքրամասնություններ, բնիկ 
մշակութային համայնքներ, աբորիգեններ, լեռնային ցեղեր, փոքրամասնություն կազմող 
ազգություններ, կաստաներ կամ ցեղախմբեր: Գործառնական նպատակներով նման խմբերը 
կարող են համարվել Բնիկ ժողովուրդներ, եթե նրանք ունեն պարբերություն 6-ում թվարկած 
հատկանիշերը:  
 
6. Գործառնական նպատակներով Բնիկ ժողովուրդներ հասկացությունը, ընդհանրական 
իմաստով, օգտագործվում է առանձին, խոցելի, սոցիալական և մշակութային խմբին հղում 
կատարելու համար, որը տարբեր չափերով ունի հետևյալ հատկանիշերը`  
 

(i)  խմբի անդամներ ինքնանույնականացնում են իրենց որպես առանձին բնիկ 
մշակութային խմբի անդամներ և այլոք ընդունում են այդ ինքնությունը.  

(ii)  ծրագրի տարածքում խմբային կցվածություն աշխարհագրորեն առանձնացող 
հաբիթաթներին կամ նախնիների տարածքներին և այդ հաբիթաթների ու 
տարածքների բնական ռեսուրսներին.  

(iii)  մշակութային, տնտեսական, սոցիալական կամ քաղաքական ավանդական 
ինստիտուտներ, որոնք առանձին են գերիշխող հասարակության և մշակույթի 
ինստիտուտներից. 

(iv)  առանձին լեզու, որը հաճախ տարբերվում է պետության կամ տարածաշրջանի 
պաշտոնական լեզվից: 

 
7. Այս հատկանիշերը դիտարկելիս հաշվի են առնվում ներպետական օրենսդրությունը, 
սովորական իրավունքը և միջազգային բոլոր այն հռչակագրերը, որոնց միացել է տվյալ 
պետությունը:     
 
8. Խումբը, որը բռնի խզման հետևանքով կորցրել է ծրագրի տարածքում խմբային 
կցվածությունն աշխարհագրորեն առանձնացող հաբիթաթներին կամ նախնիների 
տարածքներին իրավասու է ընդգրկվել սույն քաղաքականության շրջանակում:  
 
9. Բնիկ ժողովուրդների անվտանգության մեխանիզմները գործադրվում են այն 
դեպքում, եթե որևէ ծրագիր ուղղակի կամ անուղղակի ազդում է Բնիկ ժողովուրդների 
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արժանապատվության, մարդու իրավունքների, կենսապահովման համակարգերի կամ 
մշակույթի վրա կամ ազդում է այն տարածքների կամ բնական կամ մշակութային 
ռեսուրսների վրա, որոնք պատկանում են Բնիկ ժողովուրդներին, օգտագործվում, 
զբաղեցվում են նրանց կողմից կամ որոնք նրանց պնդմամբ պատկանում են իրենց 
նախնիներին: 
        
DDDD....    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    պահանջներպահանջներպահանջներպահանջներ    
    

1111.... ԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցություն    ևևևև    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն    
        
10. Փոխառուն/հաճախորդը կիրականացնի իմաստալից խորհրդակցություն 
ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների հետ, որպեսզի երաշխավորի նրանց 
տեղեկացված մասնակցությունը (i) անբարենպաստ ազդեցությունները կանխելու, իսկ 
կանխելն անհնար լինելու դեպքում` այդ ազդեցությունները նվազագույնին հասցնելու, 
մեղմելու կամ դրանց դիմաց փոխհատուցելու միջոցառումների մշակմանը, իրականացմանն 
ու մոնիթորինգին, և (ii) նրանց հասանելիք ծրագրի օգուտները մշակութային տեսանկյունից 
պատշաճ եղանակով ադապտացնելու գործընթացին: Իմաստալից խորհրդակցությունը 
գործընթաց է, որը (i) սկսվում է ծրագրի նախապատրաստման վաղ փուլում և 
շարունակական հիմունքներով իրականացվում է ծրագրի ամբողջ ցիկլի ընթացքում, (ii) 
ապահովում է ժամանակին համապատասխան և համարժեք տեղեկատվության 
տրամադրում, որը հասկանալի և դյուրամատչելի է ազդեցության ենթակա անձանց, (iii) 
իրականացվում է սպառնալիքից կամ ճնշումից զերծ մթնոլորտում,  (iv) հաշվի է առնում 
գենդերային հավասարությունը և արձագանքումը, հարմարեցված է աղքատ և խոցելի 
խմբերի կարիքներին, (v) հնարավորություն է տալիս որոշումների կայացման ընթացքում 
հաշվի առնել ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի բոլոր կարևոր 
տեսակետերը (օրինակ` ծրագրի նախագիծը, ազդեցությունների մեղմացման 
միջոցառումները), մասնակցել զարգացման օգուտներին և հնարավորություններին և կիսել 
իրականացման խնդիրները: Խորհրդակցության գործընթացը և դրա արդյունքները 
կփաստաթղթագրվեն և կարտացոլվեն Բնիկ ժողովուրդների պլանում (ԲԺՊ): 
 
11. Ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների հետ իմաստալից խորհրդակցություն 
իրականացնելու նպատակով փոխառուն/հաճախորդը կձևավորի համատեքստին բնորոշ 
ներառական և մասնակցային խորհրդակցության ռազմավարություն, որն ընդգրկում է Բնիկ 
ժողովուրդների ներկայացուցիչներին նույնականացնելու մոտեցումներ և խորհրդակցական 
մեթոդներ, որոնք համապատասխանում են ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների սոցիալական և մշակութային արժեքներին: Փոխառուն/հաճախորդը հատուկ 
ուշադրություն կդարձնի բնիկ կանանց և երիտասարդների խնդիրներին:  

 
12. Երբ փոխառուն/հաճախորդը և ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդները լուրջ 
տարբերություններ և տարաձայնություններ ունեն ծրագրի, դրա բաղադրիչների կամ ԲԺՊ-ի 
վերաբերյալ, ապա փոխառուն/հաճախորդը կնախաձեռնի արդարացի բանակցություններ` 
նման տարբերություններն ու տարաձայնությունները հանգուցալուծելու համար:  
 

2.2.2.2.    ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում        
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13. Երբ ԱԶԲ-ի սքրինինգը հաստատում է Բնիկ ժողովուրդների վրա հավանական 
ազդեցությունները, ապա փոխառուն/հաճախորդը ներգրավում է որակյալ և փորձառու 
փորձագետներ` սոցիալական ազդեցության ամբողջական գնահատում (ՍԱԳ) 
իրականացնելու համար, իսկ եթե ազդեցությունները Բնիկ ժողովուրդների վրա 
ապացուցվում են` փոխառուն/հաճախորդը պատրաստում է ԲԺՊ, որը համադրվում է 
տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության հետ: Ծրագրի հնարավոր սոցիալական 
ազդեցություններն ու ռիսկերը կգնահատվեն սույն փաստաթղթում ներակայցված 
պահանջների և Բնիկ ժողովուրդների խնդիրներին վերաբերող այն իրավազորության 
կիրառելի օրենքների ու ենթաօրենսդրական ակտերի համեմատ, որում գործում է ծրագիրը 
(ներառելով ընդունող պետության պարտավորությունները միջազգային օրենքի 
շրջանակներում): 
 
14. Սքրինինգի հիման վրա կիրականացվի դաշտահեն ՍԱԳ` որպես 
տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության մաս, կամ առանձին գործողություն: ՍԱԳ-ը` 
հաշվի առնելով գենդերային նրբությունները և խորհրդակցելով Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների հետ, կնույնականացնի ծրագրի ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդներին 
և առաջարկվող ծրագրի հնարավոր ազդեցությունները նրանց վրա: ՍԱԳ-ը կապահովի 
ծրագրի տարածքում և ծրագրի ազդեցության գոտում բնիկ ժողովուրդների ելքային 
սոցիալտնտեսական պատկեր, կգնահատի նրանց համար հիմնական սոցիալտնտեսական 
ծառայությունների մատչելիությունը և դրանցից օգտվելու հնարավորությունները, 
կգնահատի յուրաքանչյուր խմբի սոցիալական, մշակութային և տնտեսական կարգավիճակի 
վրա ծրագրի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ, ուղղակի և անուղղակի, դրական և 
բացասական ազդեցությունները, կգնահատի և կվերահաստատի, ո՞ր բնիկ խմբերի համար 
կգործադրվեն Բնիկ ժողովուրդների քաղաքականության սկզբունքները, կգնահատի նրանց 
վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրի զանազան մտահոգություններն ու խնդիրները 
հասցեագրելու հետագա մոտեցումներն ու ռեսուրսների պահանջները:   
 
15. ՍԱԳ-ի մանրամասնման մակարդակը և համապարփակությունը համաչափ կլինի 
առաջարկվող ծրագրի բարդությանը և համարժեք` Բնիկ ժողովուրդների վրա առաջարկվող 
ծրագրի հնարավոր ազդեցությունների (դրական կամ բացասական) բնույթին և չափին: 
 

3. 3. 3. 3.     ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    պլանավորումպլանավորումպլանավորումպլանավորում        
 
16. Եթե սքրինինգը և ՍԱԳ-ը ցույց են տալիս, որ առաջարկվող ծրագիրը դրակամ և/կամ 
բացասական ազդեցություններ կունենա Բնիկ ժողովուրդների վրա, ապա ՍԱԳ-ի 
համատեքստում և ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների հետ 
իմաստալից խորհրդակցություն կազմակերպելու միջոցով փոխառուն/հաճախորդը 
կպատրաստի ԲԺՊ: ԲԺՊ-ը կսահմանի միջոցառումներ, որոնց օգնությամբ 
փոխառուն/հաճախորդը կերաշխավորի (i) որ ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդները 
ստանան մշակութային տեսանկյունից պատշաճ սոցիալական ու տնտեսական օգուտներ, (ii) 
որ Բնիկ ժողովուրդների վրա հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունները 
նույնականացնելուց հետո` դրանք հնարավոր առավելագույն սահմաններում կանխվեն: Այն 
դեպքերում, երբ նման կանխումն անհնար է` բնիկ ժողովուրդների համայնքների հետ 
իմաստալից խորհրդակցության հիման վրա ԲԺՊ-ը կնախանշի անբարենպաստ 
ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու, մեղմելու և դրանք փոխհատուցելու 
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միջոցառումներ: ԲԺՊ-ների մանրամասնման մակարդակը և համապարփակությունը (սույն 
հավելվածի առդիր) կտարբերվի` կոնկրետ ծրագրից և հասցեագրման ենթակա  
ազդեցությունների բնույթից ելնելով: Փոխառուն/հաճախորդը ծրագրի նախագծում կընդգրկի 
ԲԺՊ-ի տարրերը:  
 
17. Եթե Բնիկ ժողովուրդները ծրագրի միակ ուղղակի շահառուներն են և դրանց 
գերիշխող մեծամասնությունն են 1  և երբ նույնականացվել են միայն դրական 
ազդեցություններ` առանձին ԲԺՊ պատրաստելու փոխարեն ԲԺՊ-ի տարրերը կարող են 
ներառվել ծրագրի ընդհանուր նախագծում: Նման դեպքերում ծրագրի փաստաթուղթը 
կընդգրկի ամփոփագիր այն մասին, թե ինչպե՞ս է ծրագիրը բավարարում Բնիկ 
ժողովուրդների անվտանգության մեխանիզմները: Մասնավորապես, այն կբացատրի 
ինչպե՞ս են կատարվել իմաստալից խորհրդակցության պահանջները և ինչպե՞ս են 
կուտակվող օգուտներն ինտեգրվել ծրագրի նախագծում:  
 
18. Ճարտարագիտական մանրամասն նախագիծն ու չափագրական մանրամասն 
հետազոտություններն ավարտելուց հետո փոխառուն/հաճախորդը կթարմացնի ԲԺՊ-ը: 
Թարմացված ԲԺՊ-ը սերտորեն կհետևի պայմանագրային փաթեթների ստորագրմանը և 
ծրագրի յուրաքանչյուր բաղադրիչի կամ ենթածրագրի իրականացման ժամկետներին: 
Կճշտվեն Բնիկ ժողովուրդների վրա անբարենպաստ ազդեցությունները կանխելու 
մեղմացման միջոցառումները և զարգացման մշակութային առումով պատշաճ օգուտները  
մեծացնելու միջոցառումները, սակայն ԲԺՊ-ի նախագծում սահմանված և համաձայնեցված 
արդյունքները չեն պակասեցվի կամ նվազի: Եթե ԱԶԲ-ին վերջնական ԲԺՊ-ը 
ներկայացնելուց առաջ նույնականացվել են Բնիկ ժողովուրդների նոր խմբեր, ապա նրանց 
նույնպես կիրականացվի իմաստալից խորհրդակցություն:      
 
19. Սոցիալական ազդեցության գնահատում և ԲԺՊ պատրաստելու համար 
փոխառուն/հաճախորդը կներգրավի որակյալ և փորձառու փորձագետներ: Չափազանց բարդ 
և զգայուն ծրագրերի դեպքում ծրագրի նախապատրաստության և իրականացման 
ընթացքում կներգրավվեն ծրագրի հետ չփոխկապակցված փորձագետների անկախ 
խորհրդատվական մարմիններ: Բնիկ ժողովուրդների վրա ազդեցություն ունեցող ցանկացած 
չափազանց բարդ և զգայուն ծրագիր կպահանջի խորհրդատվական մարմնում Բնիկ 
ժողովուրդների փորձագետի ներգրավում:  
 

4444....    Տեղեկությունների հրապարակում Տեղեկությունների հրապարակում Տեղեկությունների հրապարակում Տեղեկությունների հրապարակում     
    
20. ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում հրապարակելու նպատակով 
փոխառուն/հաճախորդը ԱԶԲ-ին կներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`  
 

(i) նախքան ծրագրի գնահատումը` ԲԺՊ-ի նախագիծ և/կամ Բնիկ ժողովուրդների 
պլանավորման համակարգ, ներառյալ սոցիալական ազդեցության 
գնահատումը, որոնց փոխառուն/հաճախորդը հավանություն է տվել. 

(ii) վերջնական ԲԺՊ-ը` ավարտելուց հետո.  

                                                
1 Նման իրավիճակ կարող է լինել որոշ զարգացող պետություններում, օրինակ` Խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 
ազգերի դեպքում:   
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(iii) նոր կամ վերանայված ԲԺՊ և ուղղիչ գործողությունների ծրագիր, որոնք 
մշակվել են ծրագրի իրականացման ընթացքում (եթե այդպիսիք կան).   

(iv) մոնիթորինգի հաշվետվությունները:  
 
21. Փոխառուն/հաճախորդն ազդեցության ենթակա անձանց և շահագրգիռ այլ կողմերի 
համար մատչելի վայրում և հասկանալի ձևաչափով ու լեզվով (լեզուներով) ժամանակին 
կհրապարակի համապատասխան տեղեկություններ վերաբնակեցման մասին, այդ թվում` 
վերը նշված փաստաթղթերից: Ոչ տառաճանաչ անձանց համար կօգտագործվեն 
հաղորդակցության այլ մեթոդներ: 
  

5.5.5.5.    ԲողոքներիԲողոքներիԲողոքներիԲողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ    
    
22. Փոխառուն/հաճախորդը կձևավորի ազդեցության ենթական Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների մտահոգությունները և բողոքները ստանալու և լուծումը կազմակերպելու 
մեխանիզմ: Բողոքների բավարարման մեխանիզմը պետք է համաչափ լինի ծրագրի ռիսկերին 
և անբարենպաստ ազդեցություններին: Այն պետք է արագ հասցեագրի ազդեցության ենթակա 
Բնիկ ժողովուրդների համայնքների մտահոգություններն ու բողոքները կիրառելով 
հասկանալի և թափանցիկ գործընթաց, որը գենդերային տեսանկյունից արձագանքող է, 
մշակութային առումով պատշաճ և դյուրահասանելի է ազդեցության ենթակա անձանց բոլոր 
հատվածներին` անվճար ու անհետևանք: Մեխանիզմը չպետք է խոչընդոտի պետության 
դատական կամ վարչական միջոցների մատչելիությանը: Ազդեցության ենթակա Բնիկ 
ժողովուրդների համայնքները պատշաճորեն կտեղեկացվեն մեխանիզմի մասին: 

    
6666. . . .     Մոնիթորինգ և հաշվետվականությունՄոնիթորինգ և հաշվետվականությունՄոնիթորինգ և հաշվետվականությունՄոնիթորինգ և հաշվետվականություն    

    
23. Փոխառուն/հաճախորդը կկատարի ԲԺՊ-ի իրականացման առաջընթացի մոնիթորինգ 
և կչափի այն: Մոնիթորինգի գործողությունների շրջանակը համաչափ կլինի ծրագրի 
ռիսկերին և ազդեցություններին: Բացի կատարողականին հետևելու նպատակով 
տեղեկություններ արձանագրելուց, փոխառուն/հաճախորդը կկիրառի դինամիկ 
մեխանիզմներ (օրինակ` ստուգումներ և աուդիտներ)` պահանջներին 
համապատասխանությունը և ցանկալի արդյունքների ուղղությամբ արձանագրած 
առաջընթացը հաստատելու համար: Բնիկ ժողովուրդների վրա զգալի անբարենպաստ 
ազդեցություններ ունեցող ծրագրերի դեպքում փոխառուն/հաճախորդը կներգրավի որակյալ 
և փորձառու արտաքին փորձագետներ կամ որակավորված ՀԿ-ներ` մոնիթորինգի 
տվյալները ստուգելու համար: Փոխառուի/հաճախորդի ներգրաված արտաքին 
փորձագետները խորհրդատվություն կապահովեն անվտանգության մեխանիզմներին 
համապատասխանելու հարցերի շուրջ, իսկ Բնիկ ժողովուրդների հետ կապված որևէ լուրջ 
խնդիր բացահայտելու դեպքում փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի ուղղիչ 
գործողությունների ծրագիր կամ կթարմացնի հաստատված ԲԺՊ-ը: Փոխառուն/հաճախորդը 
կիրականացնի ուղղիչ գործողությունները և հետամուտ կլինի այդ գործողություններին` 
դրանց արդյունավետությունը երաշխավորելու համար:  
 
24. Փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի ԲԺՊ-ի իրականացման առաջընթացի 
մոնիթորինգի պարբերական հաշվետվություններ, որտեղ ընդգծվում են 
համապատասխանության խնդիրներն ու ուղղիչ գործողությունները, եթե այդպիսիք կան: 
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Փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի մոնիթորինգի կիսամյակային հաշվետվություններ: 
Ծրագրերի բյուջեները կընդգրկեն մոնիթորինգի պահանջների ծախսերը: 

    
7.7.7.7. ՉնախատեսվածՉնախատեսվածՉնախատեսվածՉնախատեսված    ազդեցություններազդեցություններազդեցություններազդեցություններ 

 
25. Եթե ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ գան Բնիկ ժողովուրդների վրա 
չնախատեսված ազդեցություններ (օրինակ` ծրագրի ուղղության փոփոխություն), ապա 
փոխառուն/հաճախորդը կիրականացնի սոցիալական ազդեցության գնահատում և 
կվերանայի ԲԺՊ-ը կամ կձևավորի նոր ԲԺՊ, որն ընդգրկում է սույն փաստաթղթում նշված 
բոլոր կիրառելի պահանջները: 
 
EEEE....    ՀատուկՀատուկՀատուկՀատուկ    պահանջներպահանջներպահանջներպահանջներ 
    

1.1.1.1.    Նախնիների տարածքներ ու հողեր և փոխկապակցվաՆախնիների տարածքներ ու հողեր և փոխկապակցվաՆախնիների տարածքներ ու հողեր և փոխկապակցվաՆախնիների տարածքներ ու հողեր և փոխկապակցված բնական ռեսուրսներծ բնական ռեսուրսներծ բնական ռեսուրսներծ բնական ռեսուրսներ    
    
26. Բնիկ ժողովուրդները սերտորեն կապված են հողին, անտառներին, ջրին, 
բնաշխարհին և բնական այլ ռեսուրսներին, հետևաբար կիրառվում են հատուկ 
նկատառումներ, եթե ծրագիրն ազդում է նման կապերի վրա: Նման իրավիճակում, երբ 
իրականացվում է սոցիալական ազդեցության գնահատում և պատրաստվում է ԲԺՊ, 
փոխառուն/հաճախորդը հատուկ ուշադրություն է դարձնում հետևյալներին`  

 
(i) Բնիկ ժողովուրդների ավանդական անհատական և հավաքական 

իրավունքներին, որոնք վերաբերում են նախնիների տիրույթներին, հողերին 
կամ տարածքներին, որոնք ավանդապես պատկանել են նրանց կամ 
օգտագործվել ու զբաղեցվել են նրանց կողմից և ուր բնական ռեսուրսների 
մատչելիությունը կենսական է նրանց մշակույթների և կենսապահովման 
համակարգերի կենսակայունության համար.  

(ii) նախնիների նման տիրույթները, հողերը և ռեսուրսներն ապօրինի 
միջամտությունից կամ ներխուժումից պաշտպանելու կարիքը.   

(iii) մշակութային և հոգևոր արժեքները, որոնք Բնիկ ժողովուրդները վերագրում են 
նման հողերին ու ռեսուրսներին.  

(iv) Բնիկ ժողովուրդների բնական ռեսուրսների կառավարման սովորույթները և 
նման սովորույթների երկարաժամկետ կենսակայունությունը.  

(v) իրենց հողերից վտարված Բնիկ ժողովուրդների կենսապահովման 
համակարգերը վերականգնելու անհրաժեշտությունը: 

   
27. Եթե ծրագիրն ունի գործողություններ, որոնք պայմանավորված են ավանդապես Բնիկ 
ժողովուրդներին պատկանող կամ նրանց կողմից ավանդապես օգտագործվող կամ 
զբաղեցրած հողերի և տարածքների հանդեպ օրենքով ճանաչված իրավունքները 
հաստատելով (օրինակ` հողի սեփականության իրավունքների ծրագրեր) կամ նման հողերի 
օտարումով, ապա փոխառուն/հաճախորդը ԲԺՊ-ում կընդգրկի նման հողերի, տարածքների և 
նախնիների տիրույթների հանդեպ սովորական իրավունքների իրավական ճանաչման 
գործողությունների ծրագիր: Գործողությունների ծրագիրը, սովորաբար, իրականացվում է 
նախքան ծրագրի իրականացումը, սակայն որոշ դեպքերում կարող է առաջանալ այն բուն 
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ծրագրին զուգահեռ ձևավորելու անհրաժեշտություն: Նման իրավական ճանաչումը կարող է 
ստանալ հետևյալ ձևերը`  
 

(i) Բնիկ ժողովուրդների հողի տիրապետման գործող ավանդական 
համակարգերի լիարժեք իրավական ճանաչում, կամ 

(ii) օգտագործման ավանդական իրավունքների վերափոխում համայնքային 
և/կամ անհատական սեփականության իրավունքների:  

 
28. Եթե տարբերակներից ոչ մեկը հնարավոր չէ ներպետական օրենսդրության 
շրջանակում, ապա ԲԺՊ-ը կընդգրկի խնամակալության կամ օգտագործման մշտական կամ 
երկարաժամկետ վերանորոգվող իրավունքների ճանաչման գործողությունների ծրագիր: 
 
29. Բացի այդ, Բնիկ ժողովուրդների վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող ծրագրերի 
դեպքում փոխառուն/հաճախորդը կերաշխավորի նրանց հետ իմաստալից 
խորհրդակցությունը և կկազմակերպի նրանց տեղեկացված մասնակցությունն իրենց վրա 
ուղղակի ազդեցություն ունեցող հարցերին (օրինակ` մեղմացման առաջարկվող 
միջոցառումները, մասնակցությունը ծրագրի օգուտներին և հնարավորություններին, 
իրականացման մեխանիզմները):   
 

2222.... ԱզդեցությանԱզդեցությանԱզդեցությանԱզդեցության    ենթակաենթակաենթակաենթակա    ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների    
համաձայնություհամաձայնություհամաձայնություհամաձայնությունընընընը    

 
30. Բնիկ ժողովուրդները կարող են առանձնակի խոցելի լինել, երբ ծրագրի 
գործողություններն ընդգրկում են (i) Բնիկ ժողովուրդների մշակութային արժեքների և 
գիտելիքների առևտրային զարգացում,  (ii) Բնիկ ժողովուրդների ֆիզիկական տեղահանում 
իրենց ավանդական և սովորական հողերից,   (iii) օգտագործվող ավանդական հողերի 
տարածքում բնական ռեսուրսների առևտրային զարգացում, որը կազդի հողերի 
կենսապահովման կամ մշակութային, ծիսական կամ հոգևոր նպատակներով օգտագործման 
ձևերի վրա, որոնք սահմանում են Բնիկ ժողովուրդների ինքնությունը և համայնքը: 
Ծրագրային նման գործողություններ ընդգրկող ծրագրին ընթացք տալու հարցը որոշելիս` 
փոխառուն/հաճախորդը պետք է ձգտի ստանալ ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների 
համաձայնությունը:    

 
31. Քաղաքականության կիրառման նպատակներից ելնելով Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների համաձայնությունն ակնարկում է  պարբերություն 30-ում թվարկած 
ծրագրային գործողություններին ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների 
հավաքական լայն աջակցության արտահայտմանը, որը կատարվում է անհատների և/կամ 
նրանց ճանաչված ներկայացուցիչների միջոցով: Համայնքային լայն աջակցությունը կարող է 
գոյություն ունենալ նույնիսկ այն դեպքում, երբ որոշ անհատներ կամ խմբեր առարկում են 
ծրագրային գործուղություններին: 
 
32. Երբ ապահովվել է համայնքի լայն աջակցություն, փոխառուն/հաճախորդը 
կտրամադրի փաստաթղթեր, որոնք մանրամասնում են Բնիկ ժողովուրդների և նրանց 
կազմակերպությունների հետ խորհրդակցությունների գործընթացն ու արդյունքները, այդ 
թվում` (i) ՍԱԳ-ի հավաքագրած փաստերը, (ii) ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների 
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համայնքների հետ իմաստալից խորհրդակցության գործընթացը, (iii) լրացուցիչ 
միջոցառումները, այդ թվում` ծրագրի նախագծի փոփոխությունները, որոնք կարող են 
պահանջվել Բնիկ ժողովուրդների վրա անբարենպաստ ազդեցությունները հասցեագրելու և 
նրանց ծրագրի մշակութային տեսանկյունից պատշաճ օգուտներ ապահովելու համար,  (iv) 
ծրագրի իրականացման, մոնիթորինգի և գանահտման ընթացքում Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների հետ իմաստալից խորհրդակցության և նրանց մասնակցության վերաբերյալ 
առաջարկությունները, (v) Բնիկ ժողովուրդների համայնքների և/կամ Բնիկ ժողովուրդների 
կազմակերպությունների հետ ձեռք բերված պաշտոնական որևէ համաձայնության 
բովանդակությունը: Փոխառուն/հաճախորդն ԱԶԲ-ի ուսումնասիրությանը և ԱԶԲ-ի 
սեփական քննությանը կներկայացնի մասնակցային գործընթացի փաստաթղթերը, որպեսզի 
վերջինս համոզվի, որ առկա է ծրագրային գործողություններին համայնքային լայն 
աջակցություն:   Նմանօրինակ լայն համայնքային աջակցության բացակայության դեպքում 
ԱԶԲ-ը չի ֆինանսավորի ծրագիրը: 
 
33. Երբ փոխառուն/հաճախորդը և ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդները լուրջ 
տարաձայնություններ ունեն ծրագրի նախագծի, ԲԺՊ-ի կամ մշակութային ռեսուսրների 
առևտրային զարգացմանը, Բնիկ ժողովուրդների ֆիզիկական տեղահանմանը և/կամ 
բնական պաշարների առևտրային զարգացմանն առնչվող գործողությունների 
իրականացման  վերաբերյալ, ապա փոխառուն/հաճախորդը կնախաձեռնի արդարացի 
բանակցություններ` նման տարբերություններն ու տարաձայնությունները հանգուցալուծելու 
համար:  
 
34. ՄշակութայինՄշակութայինՄշակութայինՄշակութային    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    առևտրայինառևտրայինառևտրայինառևտրային    զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում: : : : Եթե ծրագիրն ընդգրկում է Բնիկ 
ժողովուրդների մշակութային ռեսուրսների և գիտելիքների առևտրային զարգացումը, ապա 
փոխառուն/հաճախորդը կերաշխավորի, որ ազդեցության ենթակա համայնքները 
տեղեկացվեն  (i) սահմանադրական և սովորական իրավունքի շրջանակներում նման 
ռեսուրսների հանդեպ իրենց իրավունքների մասին, (ii) առաջարկվող առևտրային 
զարգացման շրջանակի և բնույթի, նման զարգացման հարցում շահագրգիռ կամ դրանում 
ներգրավված կողմերի մասին, (iii) Բնիկ ժողովուրդների կենսապահովման միջոցների, 
շրջակա միջավայրի և նման ռեսուրսների օգտագործման վրա նմանօրինակ զարգացման 
հնարավոր ազդեցությունները: ԲԺՊ-ը կարտացոլի համաձայնությունների բնույթն ու 
բովանդակությունը, ինչպես նաև կընդգրկի մեխանիզմներ, որոնք կերաշխավորեն, որ Բնիկ 
ժողովուրդները մշակութային առումով պատշաճ եղանակով ստանան նման առևտրային 
զարգացումից բխող օգուտների արդարացի բաժին:  
 
35. ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    տեղահանումտեղահանումտեղահանումտեղահանում:::: Առավելագույն հնարավոր 
սահմաններում փոխառուն/հաճախորդը կուսումնասիրի ծրագրի այլընտրանքային 
նախագծերը` Բնիկ ժողովուրդների ինքնության, մշակույթի և ավանդական ապրելակերպի 
վրա անբարենպաստ ազդեցություններ ունեցող ֆիզիկական տեղահանումը կանխելու 
համար: Բացառիկ դեպքերում, երբ կանխումն անհնար է, փոխառուն/հաճախորդը կմշակի 
ԲԺՊ, որը կարող է համադրվել վերաբնակեցման պլանի հետ: Նման համադրված պլանը 
պետք է համապատասխանի Բնիկ ժողովուրդների մշակութային նախապատվություններին և 
կընդգրկի վերաբնակեցման հողահեն ռազմավարություն: Հնարավորության դեպքում պլանը 
պետք է Բնիկ ժողովուրդներին հնարավորություն ընձեռնի վերադառնալ իրենց ավանդապես 
պատկանող կամ բնականոն օգտագործած կամ զբաղեցրած հողեր ու տարածքներ, եթե այլևս 
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գոյություն չունեն նրանց տեղահանման պատճառները: Անհրաժեշտության դեպքում, պլանը 
պետք է ընդգրկի նման հողերը բարելավելու մասին դրույթներ: 
 
36. ԲնականԲնականԲնականԲնական    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    առևտրայինառևտրայինառևտրայինառևտրային    զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում: : : : Եթե ծրագիրն ընդգրկում է Բնիկ 
ժողովուրդների կողմից ավանդաբար օգտագործվող հողերում բնական ռեսուրսների 
(օրինակ` հանքային ռեսուրսների, հիդրոկարբոնների, անտառների, ջրային ռեսուրսների, 
որսորդության կամ ձկնորսության վայրերի) առևտրային զարգացում, ապա 
փոխառուն/հաճախորդը պետք է երաշխավորի, որ ազդեցության ենթակա համայնքները 
տեղակացված են (i) սահմանադրական և սովորական իրավունքի շրջանակներում նման 
ռեսուրսների հանդեպ իրենց իրավունքների մասին, (ii) առաջարկվող առևտրային 
զարգացման շրջանակի և բնույթի, նման զարգացման հարցում շահագրգիռ կամ դրանում 
ներգրավված կողմերի մասին, (iii) Բնիկ ժողովուրդների կենսապահովման միջոցների, 
շրջակա միջավայրի և նման ռեսուրսների օգտագործման վրա նմանօրինակ զարգացման 
հնարավոր ազդեցությունները: ԲԺՊ-ում փոխառուն/հաճախորդը կընդգրկի մեխանիզմներ, 
որոնք հնարավորություն կտան Բնիկ ժողովուրդներին մշակութային առումով պատշաճ 
եղանակով ստանալ նման առևտրային զարգացումից բխող օգուտների արդարացի 
մասնաբաժին, որն առնվազն համարժեք է կամ ավելին է, քան ազդեցության ենթակա 
հողատերերից յուրաքանչյուրի մասնաբաժինը:   
 

3.3.3.3.    Բնիկ ժողովուրդները և զարգացումը Բնիկ ժողովուրդները և զարգացումը Բնիկ ժողովուրդները և զարգացումը Բնիկ ժողովուրդները և զարգացումը     
    
37. Զարգացող անդամ պետությունները, հետամուտ լինելով Բնիկ ժողովուրդներին 
օգնելու նպատակներին, կարող են խնդրել ԱԶԲ-ին աջակցել իրենց զարգացման 
պլանավորմանը և աղքատության հաղթահարման ռազմավարություններին` ֆինանսական 
օժանդակություն տրամադրելով մի շարք նախաձեռնություններին, օրինակ`  

 
(i) հզորացնել տեղական օրենսդրությունը` Բնիկ ժողովուրդների հողի 

տիրապետման սովորական կամ ավանդական համակարգերի իրավական 
ճանաչումն ապահովելու համար. 

(ii) ընդլայնել Բնիկ ժողովուրդների մասնակցությունը զարգացման գործընթացին` 
ներառելով նրանց տեսակետերը զարգացման ծրագրերի ու աղքատության 
հաղթահարման ռազմավարությունների նախագծում և նրանց 
հնարավորություններ տալով քաղաքականության ու իրավական 
բարեփոխումների, կարողությունների ամրապնդման, իմաստալից 
խորհրդակցությունների, մասնակցության ու լիազորությունների միջոցով 
առավել լիարժեք օգտվել զարգացման ծրագրերից. 

(iii) աջակցել Բնիկ ժողովուրդների զարգացման գերակայություններին` Բնիկ 
ժողովուրդների համագործակցությամբ կառավարությունների մշակած 
ծրագրերի միջոցով. 

(iv) հասցեագրել գենդերային և միջսերնդային խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն 
բազմաթիվ Բնիկ ժողովուրդների միջավայրում` ներառելով բնիկ կանանց, 
երիտասարդների և երեխաների հատուկ կարիքները.   

(v) պատրաստել Բնիկ ժողովուրդների մասնակցային ամփոփագրեր` նրանց 
մշակույթը, ժաղովրդագրական կառուցվածքը, գենդերային ու միջսերնդային 
հարաբերությունները և նրանց սոցիալական կազմակերպվածությունը, 
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հաստատությունները, արտադրական համակարգերը, կրոնանկան 
հավատամքները և ռեսուրսների օգտագործման սովորույթները 
փաստաթղթագրելու համար. 

(vi) հզորացնել զարգացման ծրագրեր մշակելու, իրականացնելու, դրանց 
մոնիթորնգ ու գանահտում կատարելու Բնիկ ժողովուրդների համայնքների և 
Բնիկ ժողովուրդների կազմակերպությունների կարողությունները. 

(vii) հզորացնել Բնիկ ժողովուրդներին զարգացման ծառայություններ մատուցելու 
համար պատասխանատու պետական գործակալությունների 
կարողությունները.  

(viii) պահպանել և հարգել բնիկ գիտելիքները, հզորացնել մտավոր 
սեփականության իրավունքները.   

(ix) կազմակերպել գործընկերություններ կառավարության, Բնիկ ժողովուրդների 
կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի միջև` Բնիկ ժողովուրդների 
զարգացման ծրագրերը խթանելու համար: 
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ԲՆԻԿԲՆԻԿԲՆԻԿԲՆԻԿ    ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ    ՊԼԱՆԻՊԼԱՆԻՊԼԱՆԻՊԼԱՆԻ    ՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾ    
        

Սույն ուրվագիծն Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 3-ի մաս է: Բնիկ 
ժողովուրդների պլան (ԲԺՊ) պահանջվում է Բնիկ ժողովուրդների վրա ազդեցություններ 
ունեցող բոլոր ծրագրերի համար: Դրա մանրամասնման աստիճանը և 
համապարփակությունը համարժեք են Բնիկ ժողովուրդների վրա հնարավոր 
ազդեցությունների և ռիսկերի նշանակալիությանը: Սույն ուրվագծի բովանդակային կողմերը 
կուղղորդեն ԲԺՊ-ների նախապատրաստումը, սակայն ներկայացված հերթականությունը 
պարտադիր չէ:    
    
A.A.A.A.    ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    պլանիպլանիպլանիպլանի    գործադիրգործադիրգործադիրգործադիր    ամփոփումամփոփումամփոփումամփոփում     
    

Սույն բաժինը հակիրճ նկարագրում է վճռորոշ փաստերը, կարևորագույն 
բացահայտումները և առաջարկվող գործողությունները:  
 
B.B.B.B.    ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը    
 
 Այս բաժինը ներկայացնում է ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը, քննարկում է 
ծրագրի այն բաղադրիչները և գործողությունները, որոնք կարող են ազդեցություններ 
առաջացնել Բնիկ ժողովուրդների վրա և նույնականացնում է ծրագրի տարածքը:  

    
C. C. C. C.     ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում        
 
 Այս բաժինը.  

(i) ուսումնասիրում է ծրագրի համատեքստում Բնիկ ժողովուրդներին կիրառելի 
իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգը: 

(ii) ներկայացնում է ելքային տեղեկություններ ազդեցության ենթակա Բնիկ 
ժողովուրդների ժողովրդագրական, սոցիալական, մշակութային և 
քաղաքական հատկանիշերի մասին, նրանց ավանդաբար պատկանող կամ 
սովորաբար օգտագործած կամ զբաղեցրած հողի և տարածքների մասին, 
բնական ռեսուրսների մասին, որոնցից նրանք կախյալ են:   

(iii) նույնականացնում է ծրագրի կարևորագույն շահագրգիռ կողմերին և 
մանրամասնում ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացման 
յուրաքանչյուր փուլում Բնիկ ժողովուրդների հետ իմաստալից 
խորհրդակցության մշակութային առումով պատշաճ ու գենդերային 
տեսանկյունից ներառական գործընթաց` հաշվի առնելով 
ուսումնասիրությունն ու ելքային տվյալները:   

(iv) ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների հետ իմաստալից 
խորհրդակցության հիման` վրա գնահատում է ծրագրի հնարավոր 
անբարենպաստ և դրական ազդեցությունները: Հնարավոր անբարենպաստ 
ազդեցությունները որոշելու համար վճռորոշ է Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների հարաբերական խոցելիության և նրանց սպառնացող ռիսկերի 
գենդարային առումով զգայուն վերլուծությունը, որը հաշվի է առնում նրանց 
կոնկրետ հանգամանքները և սերտ կապերը հողի ու բնական պաշարների հետ, 
ինչպես նաև իրենց բնակած համայնքներում, մարզային կամ ազգային 
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հասարակություններում այլ սոցիալական խմբերին հասանելի 
հնարավորությունների համեմատ, իրենց համար այդ հնարավորությունների 
մատչելիության բացակայությունը:   

(v) ներառում է ծրագրի և իրենց սոցիալական, տնտեսական ու մշակութային 
կարգավիճակի վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ ազդեցության ենթակա 
Բնիկ ժողովուրդների տեսանկյունների գենդերային առումով զգայուն 
գնահատում:  

(vi) ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների հետ իմաստալից 
խորհրդակցության հիման վրա նույնականացնում և առաջարկում է 
միջոցառումներ, որոնք անհրաժեշտ են անբարենպաստ ազդեցությունները 
կանխելու համար, իսկ եթե նման միջոցառումներն անհնար են, ապա 
նույնականացնում է միջոցառումներ, որոնք նվազագույնի են հասցնում, 
մեղմում և/կամ փոխահատուցում են նման ազդեցությունները և 
երաշխավորում են, որ ծրագրի շրջանակում Բնիկ ժողովուրդները ստանան 
մշակութային առումով պատշաճ օգուտներ:    

 
D.D.D.D.    ՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում, , , , խորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցություն    ևևևև    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն 
  

Այս բաժինը.  
(i)  նկարագրում է ծրագրի նախապատրաստման ընթացքում Բնիկ 

ժողովուրդների համայնքների հետ տեղեկությունների հրապարակման, 
խորհրդակցության և մասնակցության գործընթացը. 

(ii)  ամփոփում է նրանց կարծիքները սոցիալական ազդեցությունների 
գնահատման արդյունքների վերաբերյալ և նույնականացնում 
խորհրդակցության ընթացքում բարձրացված մտահոգություններն ու ծրագրի 
նախագծում դրանք հասցեագրելու եղանակը.  

(iii)  համայնքային լայն աջակցություն պահանջող ծրագրային գործողությունների 
դեպքում փաստաթղթագրում է ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների հետ խորհրդակցության գործընթացն ու դրա արդյունքը, ծրագրի 
գործողությունների համար այդ խորհրդակցություններից բխող ցանկացած 
համաձայնություն և անվտանգության մեխանիզմների միջոցառումներ, որոնք 
հասցեագրում են այդ ազդեցությունները. 

(iv) նկարագրում է խորհրդակցության և մասնակցության մեխանիզմները, որոնք 
պետք է կիրառվեն իրականացման ընթացքում` դրանում Բնիկ ժողովուրդների 
մասնակցությունը երաշխավորելու համար.   

(v) հավաստում է ԲԺՊ-ի նախագծի և վերջնական տարբերակի տրամադրումն 
ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքներին:  

 
E.E.E.E.    ՇահաբերՇահաբերՇահաբերՇահաբեր    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ    

 
Սույն բաժինը սահմանում է Բնիկ ժողովուրդների կողմից մշակութային առումով 

պատշաճ ու գենդերային տեսանկյունից արդարացի սոցիալական ու տնտեսական 
օգուտների ստացումը երաշխավորող միջոցառումներ: 
 
F.F.F.F.    ՄեղմացմանՄեղմացմանՄեղմացմանՄեղմացման    միջոցառումմիջոցառումմիջոցառումմիջոցառումներներներներ    
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Այս բաժինը սահմանում է Բնիկ ժողովուրդների վրա անբարենպաստ 

ազդեցությունները կանխելու, իսկ կանխարգելումն անհնար լինելու դեպքում` ազդեցության 
ենթակա Բնիկ ժողովուրդների յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանում է անխուսափելի 
անբարենպաստ ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու, մեղմելու կամ դրանց դիմաց 
փոխհատուցելու միջոցառումներ: 
 
G.G.G.G.    ԿարողություններիԿարողություններիԿարողություններիԿարողությունների    ամրապնդումամրապնդումամրապնդումամրապնդում    
 
 Սույն բաժինը ներկայացնում է (ա) ծրագրի տարածքում Բնիկ ժողովուրդների 
խնդիրները հասցեագրելու համար պետական հաստատությունների և (բ) ազդեցության 
ենթակա Բնիկ ժողովուրդներին առավել արդյունավետ ներկայացնելու հնարավորություն 
ընձեռելու համար ծրագրի տարածքում Բնիկ ժողովուրդների կազմակերպությունների 
սոցիալական, իրավական և տեխնիկական կարողությունների հզորացման միջոցառումներ:  
 
H.H.H.H.    ԲԲԲԲողոքներիողոքներիողոքներիողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ    
 

Այս բաժինը նկարագրում է ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների 
համայնքների բողոքները բավարարելու ընթացակարգերը: Այն բացատրում է նաև Բնիկ 
ժողովուրդների համար ընթացակարգերի մատչելիությունը և դրանց մշակութային 
տեսանկյունից պատշաճ ու գենդերային առումով ներառական լինելը: 

 
I.I.I.I.    Մոնիթորինգ, հաշվետվականությունՄոնիթորինգ, հաշվետվականությունՄոնիթորինգ, հաշվետվականությունՄոնիթորինգ, հաշվետվականություն    ևևևև    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում        
 

Այս բաժինը նկարագրում է ԲԺՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման 
համար ծրագրին համապատասխանող մեխանիզմներն ու հենանիշերը: Այն սահմանում է 
նաև մոնիթորինգի և գնահատման հաշվետվությունների պատրաստման և հաստատման 
գործում ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների մասնակցության մեխանիզմները:  
 
J.J.J.J.    ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ    
 

Այս բաժինը նկարագրում է ԲԺՊ-ի զանազան միջոցառումներ իրականացնելու 
համար ինստիտուցիոնալ պատասխանատվություններն ու մեխանիզմները: Այն 
նկարագրում է նաև, ԲԺՊ-ի միջոցառումների իրականացմանը համապատասխան, 
տեղական կազմակերպությունները և Հկ-ները ներգրավելու գործընթացը:   

 
K.K.K.K.    ԲյուջեԲյուջեԲյուջեԲյուջե    ևևևև    ֆինանսավորումֆինանսավորումֆինանսավորումֆինանսավորում    
 

 Այս բաժինը ներկայացնում է ԲԺՊ-ում նկարագրված բոլոր գործողությունների 
բյուջեն` ըստ հոդվածների:  
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ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ    ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 4.  4.  4.  4. ՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿ    ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐՊԱՀԱՆՋՆԵՐ    
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ    ՏԱՐԲԵՐՏԱՐԲԵՐՏԱՐԲԵՐՏԱՐԲԵՐ    ՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻ    ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ        

    
A.A.A.A.    ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
 
1. Զարգացող անդամ պետություններում ներառական աճն ու կայուն զարգացում 
խթանելու համար ԱԶԲ-ի առանցքային գործիքներն են վարկավորման տարբեր մեթոդները և 
ֆինանսական ապրանքները: Բացի ծրագրային ստանդարտ վարկերից, ԱԶԲ-ը տրամադրում 
է զանազան ներդրումային գործիքներ, որոնց թվում են` ծրագրային փոխատվությունները, 
ոլորտային ֆինանսավորումը, բազմատրանշային ֆինանսավորման կառույցները (ԲՖԿ-եր), 
արտակարգ օժանդակության փոխատվությունները, ֆինանսական միջնորդները և 
կորպորատիվ ֆինանսները: Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 4-ը նախանշում է  
ֆինանսավորման տարբեր մեթոդների հատուկ պահանջները, որոնք պետք է բավարարեն 
փոխառուները/հաճախորդները: 
 
B.B.B.B.    ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային    վարկավորումվարկավորումվարկավորումվարկավորում        
 
2. Փոխառուն/հաճախորդը գնահատում է ծրագրային փոխատվություններով աջակցվող 
քաղաքականության գործողություններին առնչվող ուղղակի կամ անուղղակի 
բնապահպանական ազդեցությունները կամ պարտադրված վերաբնակեցման 
ազդեցությունները կամ Բնիկ ժողովուրդների վրա ազդեցությունները, նույնականացնում է 
այս ազդեցությունները հասցեագրելու համար մեղմացման համապատասխան 
միջոցառումներ, ինտեգրում է մեղմացման միջոցառումները ծրագրի նախագծում: 
Պատրաստվում է քաղաքականության յուրաքանչյուր գործողության հնարավոր 
ազդեցությունների աղյուսակ` մեղմացման համապատասխան միջոցառումներով, 
յուրաքանչյուր ազդեցության հավանական չափերի որակական գնահատականով` ըստ 
կարևորության, և նման դատողության հակիրճ հիմնավորումներով: Հավուր պատշաճի 
կարող է օգտակարությամբ կիրառվել ռազմավարական բնապահպանական գնահատում 
(ՌԲԳ):  
 
C.C.C.C.    ՈլորտայինՈլորտայինՈլորտայինՈլորտային    վարկավորումվարկավորումվարկավորումվարկավորում    
 
3. Հնարավոր բնապահպանական կամ պարտադրված վերաբնակեցման 
ազդեցություններ կամ Բնիկ ժողովուրդների վրա ազդեցություններ ունեցող ոլորտային 
ներդրումների դեպքում` նախքան ծրագրի հաստատումն Ասիական զարգացման բանկի 
(ԱԶԲ) կողմից, փոխառուն/հաճախորդն ԱԶԲ-ի հետ համաձայնեցնում է բնապահպանական 
գնահատման և ուսումնասիրության համակարգ, վերաբնակեցման համակարգ կամ Բնիկ 
ժողովուրդների պլանավորման համակարգ (ԲԺՊՀ), որով պետք է ղեկավարվի 
ենթածրագրերի ընտրությունը, սքրինինգն ու դասակարգումը, սոցիալական ու 
բնապահպանական գնահատումը, ենթածրագրերի անվտանգության մեխանիզմների 
պլանների մշակումն ու իրականացումը և, որի օգնությամբ պետք է կազմակերպվի 
համապատասխանությունն Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-3-ում 
սահմանված պահանջներին:   
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4. Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության համակարգը, 
վերաբնակեցման համակարգը և ԲԺՊՀ-ը (i) կնկարագրեն ծրագիրը և դրա ենթածրագրերը 
և/կամ բաղադրիչները,  (ii) կբացատրեն առաջարկվող ծրագրի շրջանակներում 
ֆինանսավորման ենթակա բաղադրիչների կամ ենթածրագրերի ակնկալվող ընդհանուր 
բնապահպանական և/կամ սոցիալական ազդեցությունները, (iii) կսահմանեն այն 
պահանջները, որոնց հարկ է հետևել ենթածրագրի սքրինինգի ու դասակարգման, 
գնահատման և պլանավորման հարցերում, ներառյալ` ազդեցության ենթակա անձանց և 
շահագրգիռ այլ կողմերի հետ իմաստալից խորհրդակցության մեխանիզմները, 
տեղեկությունների հրապարակման պահանջները և, ըստ կիրառելիության, անվտանգության 
մեխանիզմների չափորոշիչները, որոնք պետք է կիրառվեն ենթածրագրեր և/կամ 
բաղադրիչներ ընտրելու ընթացքում, (iv) կգնահատեն ներպետական օրենքները և ԱԶԲ-ի 
պահանջները կատարելու փոխառուի/հաճախորդի կարողությունները և կնույնականացնեն 
կարողությունների ամրապնդման պահանջները, (v) կսահմանեն իրականացման 
ընթացակարգերը, այդ թվում` բյուջեն, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներն ու 
կարողությունների զարգացման պահանջները, (vi) կսահմանեն մոնիթորինգի և 
հաշվետվականության պահանջները, (vii) կնկարագրեն ենթածրագրերի անվտանգության 
մեխանիզմների փաստաթղթերի մշակմանը, իրականացմանը և առաջընթացի 
ուսումնասիրությանն առնչվող փոխառուի/հաճախորդի և ԱԶԲ-ի պարտականությունները:  
 
5. Ի հավելումն պարբերություն 4-ում նշված տարրերի` վերաբնակեցման համակարգը 
կնախանշի սոցիալական գնահատման ազդեցության և մարդահամարի 
մեթոդաբանությունները: ԲԺՊՀ-ը, ըստ կիրառելիության, կսահմանի Անվտանգության 
մեխանիզմների պահանջներ 3-ի Բաժին E(2)–ում նշված ծրագրային գործողություններին 
ազդեցության ենթակա համայնքների լայն աջակցության առկայությունը բացահայտելու 
գործընթացն ու փաստաթղթագրման պահանջները: Սույն հավելվածի առդիրներ 1-ը, 2-ը և 3-
ը նախանշում են բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության համակարգի, 
վերաբնակեցման համակարգի և ԲԺՊՀ-ի հանձնարարելի բովանդակությունը: Հարկ է նշել, 
որ հանձնարարելի բովանդակությունը ծառայում է որպես հաշվետվականության ուղեցույց: 
Ջանքերի գործադրման մակարդակը, վերլուծության ծավալները, համապարփակությունը, 
մանրամասնման աստիճանը կախյալ կլինեն ծրագրի բնույթից և հնարավոր 
ազդեցությունների ու ռիսկերի մեծությունից:  
 
6. Ոլորտային ներդրումային ծրագիր հաստատելուց առաջ կնույնականացվեն ու 
կգնահատվեն մեկ կամ ավելի նմուշային ենթածրագրեր: Այս ենթածրագրերի համար 
փոխառուն/հաճախորդը կպատրաստի համապատասխան փաստաթղթեր, այդ թվում` 
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատման հաշվետվություններ, 
բնապահպանական կառավարման պլաններ, վերաբնակեցման պլաններ և Բնիկ 
ժողովուրդների պլաններ:   
 
7. Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-ից 3-ում սահմանված պահանջները 
կիրառելի են ծրագրի իրականացման ընթացքում նույնականացված բոլոր ենթածրագրերին և 
բաղադրիչներին:  
 
8. Եթե ոլորտային ներդրումն ընդգրկում է հնարավոր նշանակալի բնապահպանական 
կամ վերաբնակեցման ազդեցություններ կամ Բնիկ ժողովուրդների վրա ազդեցություններ 
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ունեցող ոլորտային քաղաքականությունների, պլանների կամ ծրագրերի մշակում կամ 
փոփոխություններ, ապա կիրառվում են պարբերություն 2-ում նշված պահանջները:  

    
D.D.D.D.    ԲազմատրանշայինԲազմատրանշայինԲազմատրանշայինԲազմատրանշային    ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    կառույցկառույցկառույցկառույց            
 
9. Հնարավոր բնապահպանական կամ պարտադրված վերաբնակեցման 
ազդեցություններ կամ Բնիկ ժողովուրդների վրա ազդեցություններ ունեցող ԲՖԿ-ների 
դեպքում` նախքան ԲՖԿ-ի հաստատումն ԱԶԲ-ի կողմից, փոխառուն/հաճախորդն ԱԶԲ-ի 
հետ համաձայնեցնում է բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության համակարգ, 
վերաբնակեցման համակարգ կամ ԲԺՊՀ: Այս համակարգերը կհստակեցնեն 
անվտանգության սկզբունքներն ու պահանջները, որոնցով պետք է ղեկավարվեն ԲՖԿ-ի 
հաստատումից հետո մշակվելիք բաղադրիչների, ծրագրերի և ենթածրագրերի սքրինինգն ու 
դասակարգումը, սոցիալական ու բնապահպանական գնահատումը, անվտանգության 
մեխանիզմների պլանների մշակումն ու իրականացումը: Այս համակարգերը կմշակվեն` 
հետևելով պարբերություններ 4-ում և 5-ում սահմանված պահանջներին:  
 
10. Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-ից 3-ում սահմանված ԱԶԲ-ի 
պահանջները կիրառելի են ԲՖԿ-ի նախապատրաստման ու իրականացման ընթացքում 
նույնականացված բոլոր բաղադրիչներին, ծրագրերին և ենթածրագրերին:  
 
E.E.E.E.    ԱրտակարգԱրտակարգԱրտակարգԱրտակարգ    օժանդակությանօժանդակությանօժանդակությանօժանդակության    փոխատվություններփոխատվություններփոխատվություններփոխատվություններ     
 
11. Արտակարգ օժանդակության փոխատվությունների դեպքում` ստանդարտ 
բնապահպանական գնահատումների, բնապահպանական կառավարման պլանների, 
վերաբնակեցման պլանների և Բնիկ ժողովուրդների պլանների ավարտը կարող է հնարավոր 
չլինել նախքան տնօրենների խորհրդի հաստատումը: Նման դեպքերում մշակվում են 
պարբերություններ 4-ում և 5-ում սահմանված բնապահպանական գնահատման և 
ուսումնասիրության համակարգ, վերաբնակեցման համակարգ և ԲԺՊՀ: Ծրագրի 
իրականացման ընթացքում նույնականացված բաղադրիչներն ու ենթածրագրերը հետևում են 
Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-ից 3-ում սահմանված պահանջներին: 
Հակամարտության գոտիներում իրականացվելիք ծրագրերի դեպքում, որտեղ ստանդարտ 
բնապահպանական գնահատումների, բնապահպանական կառավարման պլանների, 
վերաբնակեցման պլանների և Բնիկ ժողովուրդների պլանների ավարտը կարող է հնարավոր 
չլինել նախքան տնօրենների խորհրդի հաստատում, կիրառման համար կարող են 
դիտարկվել նաև անվտանգության մեխանիզմների համակարգերը:  
 
F. F. F. F.     ԱռկաԱռկաԱռկաԱռկա    օբյեկտներօբյեկտներօբյեկտներօբյեկտներ    
 
12. Արդեն իսկ գործող կամ կառուցվող օբյեկտներ և/կամ գործարար գործողություններ 
ընդգրկող ծրագրերի համար փոխառուն/հաճախորդը կիրականացնի բնապահպանական 
և/կամ սոցիալական համապատասխանության աուդիտ, այդ թվում` գնահատում տեղում, 
որպեսզի նույնականացվեն շրջակա միջավայր, պարտադրված վերաբնակեցման և Բնիկ 
ժողովուրդների վրա ազդեցություններին առնչվող նախկին ու ներկա մտահոգությունները:    
Համապատասխանության աուդիտի նպատակն է որոշել, թե արդյո՞ք գործողությունները 
համապատասխանել են փոխառուի/հաճախորդի համար սահմանված ԱԶԲ-ի 
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անվտանգության մեխանիզմների սկզբունքներին ու պահանջներին, և նույնականացնել ու 
պլանավորել համապատասխան միջոցառումներ` համապատասխանության չլուծված 
խնդիրները հասցեագրելու համար: Անհամապատասխանություն բացահայտելու դեպքում 
կպատրաստվի ԱԶԲ-ի և փոխառուի/հաճախորդի միջև համաձայնեցված ուղղիչ 
գործողությունների պլան: Պլանը կսահմանի կարգավորող անհրաժեշտ գործողություններ, 
նման գործողությունների բյուջեն, անհամապատասխանությունը լուծելու ժամանակացույց:  
Աուդիտի հաշվետվությունը (ներառյալ ուղղիչ գործողությունների պլանը, եթե այդպիսիք 
կան) կտրամադրվի հանրությանը` Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-3-ի 
տեղեկությունների հրապարակման պահանջների համաձայն: Արդեն իսկ գործող կամ 
կառուցվող օբյեկտներ և/կամ գործարար գործողություններ ընդգրկող բնապահպանական 
դասակարգ A-ի ծրագրերի դեպքում փոխառուն/հաճախորդը ԱԶԲ-ին կներկայացնի աուդիտի 
հաշվետվություն, որը կտեղադրվի ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում` ԱԶԲ-ի տնօրեննի 
խորհրդի հաստատումից առնվազն 120 օր առաջ: Եթե ծրագրով նախատեսվում է գործող 
օբյեկտների արդիականացում կամ ընդարձակում, որն ունի հնարավոր ազդեցություններ 
շրջակա միջավայրի, պարտադիր վերաբնակեցման և/կամ Բնիկ ժողովուրդների վրա, ապա, 
ի հավելումն համապատասխանության աուդիտի, կկիրառվեն Անվտանգության 
մեխանիզմների պահանջներ 1-3-ում սահմանված բնապահպանական և սոցիալական 
ազդեցության գնահատումների և պլանավորման պահանջները:     
    
G.G.G.G.    ՖինՖինՖինՖինանսականանսականանսականանսական    միջնորդներմիջնորդներմիջնորդներմիջնորդներ         
 
13. Երբ ֆինանսական միջնորդի ներդրումներն ունեն բնապահպանական կամ 
սոցիալական նվազագույն անբարենպաստ ազդեցություններ կամ այդ ազդեցությունները 
բացակա են` ՖՄ-ի ծրագիրը կհամարվի դասակարգ C-ի ծրագիր և կարիք չի լինի կիրառել 
որևէ այլ հատուկ պահանաջ: Մյուս բոլոր ՖՄ-երից կպահանջվի որպես ՖՄ-երի 
կառավարման ընդհանուր համակարգի մաս ունենալ կամ ձևավորել բնապահպանական և 
սոցիալական կառավարման պատշաճ համակարգ (ԲՍԿՀ)` ՖՄ-ի ծրագրերի համար 
ներպետական օրենքների և/կամ ԱԶԲ-ի պահանջները բավարարելու նպատակով: ԲՍԿՀ-ը 
կընդգրկի հետևյալ տարրերը` (i) բնապահպանական և սոցիալական 
քաղաքականություններ, (ii) սքրինինգի, դասակարգման և վերանայման ընթացակարգ, (iii) 
կազմակերպական կառուցվածք և կադրային համալրում, այդ թվում` բնապահպանական և 
սոցիալական ոլորտների հմտություններ և գիտելիքներ, (iv) վերապատրաստման 
պահանջներ, (v) մոնիթորինգ և հաշվետվականություն: ԲՍԿՀ-ը պետք է ունենա հիմնավորող 
փաստաթղթեր և համաձայնեցվի ԱԶԲ-ի ու ՖՄ-ի միջև: 
 
14. ԲՍԿՀ-ի շրջանակում ձևավորված սքրինինգի ընթացակարգը կերաշխավորի, որ բոլոր 
ենթածրագրերը համեմատվեն արգելված ներդումային գործողությունների ցանկի հետ 
(Հավելված 5): Արգելված ներդրումային գործողությունների ցանկում ընդգրկված գործարար 
գործողություններ ընդգրկող ենթածրագրերը չեն որակավորվում ԱԶԲ-ի ֆինանսական 
միջոցներով ՖՄ-ի աջակցության համար, իսկ նման գործողություններ ընդգրկող հայտերը 
կմերժվեն: Ելնելով ՖՄ-ի չափերից և դրա գործարար գործունեությունից` ՖՄ-ը նշանակում է 
իր ղեկավար մարմնի մեկ անդամ կամ ԲՍԿՀ-ի ամենօրյա իրականացման համար 
պատասխանատու մեկ կամ ավելի աշխատակիցներ` բնապահպանական և սոցիալական 
խնդիրների ընդհանուր պատասխանատվություն կրելու համար:  
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15. Երբ վարկային գծի, այլ փոխատվությունների, կապիտալի, երաշխիքի կամ 
ֆինանսական այլ գործիքների միջոցով ԱԶԲ-ի ֆինանսական միջոցներով ՖՄ-ի 
ֆինանսավորելիք ենթածրագրերն ունեն բնապահպանական կամ սոցիալական զգալի 
ազդեցությունների հավանականություն` ՖՄ-ից պահանջվում է երաշխավորել, որ նման 
ենթածրագրերը բավարարում են Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-3-ում 
սահմանված ԱԶԲ-ի (այդ թվում` տեղեկությունների հրապարակման և խորհրդակցության) 
պահանջները: Նման դեպքերում ՖՄ-ն ԱԶԲ-ին կներկայացնի այս ենթածրագրերը` 
պատշաճության գնահատման գործընթացի վաղ փուլում: ԱԶԲ-ը կօժանդակի ՖՄ-ին այս 
ենթածրագրերի գնահատման հարցում: ԱԶԲ-ը կուսումնասիրի ՖՄ-ի հավաքագրած 
պատշաճության գնահատման տվյալները, կորոշի պահանջվող լրացուցիչ 
տեղեկությունները, կօգնի որոշել մեղմացման համապատասխան միջոցառումներ, 
կսահմանի ենթածրագրերին ընթացք տալու պայմաններ: Նման ծրագրերի համար` 
ենթածրագրի հաստատումից առաջ,  փոխառուն/հաճախորդը ԱԶԲ-ի համաձայնեցմանը 
կներկայացնի ԲԱԳ, վերաբնակեցման պլան և/կամ ԲԺՊ: ՖՄ-ի գործողությունների համար 
ԱԶԲ-ը կարող է նաև սահմանել լրացուցիչ պահանջներ, որոնք ավելի ընդհանուր 
կախվածություն ունեն ՖՄ-ի պորտֆելից և ընդունող պետության անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերից: ԱԶԲ-ը կիրականացնի ՖՄ-ի կատարողականի 
մոնիթորինգ` վերջինիս բնապահպանական և սոցիալական կառավարման համակարգի 
հիման վրա: 
 
16. Բացառությամբ ՖՄ-երից, որոնց ենթածրագրերն ունեն նվազագույն անբարենպաստ 
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններ ու ռիսկեր կամ չունեն այդպիսիք` ՖՄ-
երը կպատրաստ են և կներկայացնեն ԲՍԿՀ-ի իրականացման կարգավիճակի մասին 
պարբերական հաշվետվություններ` առնվազն տարին մեկ անգամ: Եթե 
հաշվետվությունները կամ ԱԶԲ-ի ուսումնասիրությունները եզրակացնեն, որ ԲՍԿՀ-ը չի 
գործում, ապա ՖՄ-ը կպատրաստի և կներկայացնի ԱԶԲ-ի հետ համաձայնեցված ուղղիչ 
գործողությունների ծրագիր և կիրականացնի այն:  
 
H.H.H.H.    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    կորպորատիվկորպորատիվկորպորատիվկորպորատիվ    ֆինանսներֆինանսներֆինանսներֆինանսներ        

 
17. Եթե բազմատեղանքային գործառնություններ իրականացնող հաճախորդները ձգտում 
են կորպորատիվ ֆինանսներ,1 աշխատանքային կապիտալ կամ կապիտալ ֆինանսավորում 
ստանալ ԱԶԲ-ից, փոխառուն/հաճախորդը լիազորում է որակյալ և փորձառու փորձագետներ, 
որոնք պետք է կատարեն իր ընթացիկ ԲՍԿՀ-ի և ընկերության նախկին ու ընթացիկ 
կատարողականի կորպորատիվ աուդիտ ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականության փաստաթղթի նպատակների, սկզբունքների և պահանջների համեմատ: 
Աուդիտը`   
 

(i) կգնահատի հաճախորդի` իր բիզնեսի և գործառնությունների 
համապատասխան սոցիալական ու բնապահպանական ռիսկերն ու 

                                                
1  Այս պահանջների նպատակներից ելնելով` ընդհանուր կորպորատիվ ֆինանսներն ակնարկում են 
կորպորատիվ կազմակերպությանը տրամադրած փոխատվություններին և/կամ ներդրումներին, որոնք 
հատկացված չեն կոնկրետ ենթածրագրեր իրականացնելու համար: Կոնկրետ ենթածրագրեր իրականացամնն 
առնչվող կորպորատիվ ֆինանսների դեպքում կիրառվում են Անվտանգության մեխանիզմների պահանջներ 1-
3-ը` ի հավելումն ԲՍԿՀ ձևավորելուն և պահպանելուն:  



Հավելված 4 98 

ազդեցությունները (մասնավորապես` Անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջներ 1-3-ում նույնականացված խնդիրները) կառավարելու և 
հասցեագրելու կարողությունները.  

(ii) գնահատել ծրագրի գործունեության պետության իրավազորության 
տարածքում բնապահպանական և սոցիալական հարցերին կիրառելի 
օրենքներին ու ենթաօրենսդրական ակտերին հաճախորդի 
համապատասխանության պատմությունը (ներառելով ընդունող պետության 
պարտավորությունները միջազգային օրենքի շրջանակներում). 

(iii) նույնականացնել ընկերության հիմնական շահագրգիռ խմբերը և շահագրգիռ 
կողմերի ներգրավման ընթացիկ գործողությունները:  

 
18. Կորպորատիվ աուդիտի ճշգրիտ շրջանակը կհամաձայնեցվի ԱԶԲ-ի հետ` առանձին 
վերցված յուրաքանչյուր դեպքի համար:  
 
19. Ուղղիչ գործողությունների ծրագիրը կհասցեագրի կորպորատիվ աուդիտի 
ընթացքում նույնականացված բոլոր խնդիրները` սահմանելով ժամկետներ ունեցող 
միջոցառումներ, որոնք ուղղված են խելամիտ ժամկետներում ԱԶԲ-ի անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթղթի նպատակներին, սկզբունքներին և 
պահանջներին համապատասխանության հասնելուն և այն պահպանելուն: 
Գործողությունների այս ծրագիրը կներառվի հաճախորդի կորպորատիվ ԲՍԿՀ-ում: 
 
20. Եթե ներդրումն ընդգրկում է առկա օբյեկտների վերականգնում, արդիականացում 
կամ ընդարձակում, ապա առկա գործողություններում կիրառվում են պարբերություն 12-ում 
սահմանված պահանջները:  
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ԲՆԲՆԲՆԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ    ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    
ՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾ    

    
A. A. A. A.     ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն        
 

Այս բաժինը հակիրճ նկարագրում է ծրագիրը, դրա ենթածրագրերը և/կամ 
բաղադրիչները, ինչպես նաև բացատրում է, թե ինչո՞ւ որոշ ենթածրագրերի և/կամ 
բաղադրիչների բնապահպանական գնահատումը և պլանները չեն կարող պատրաստվել 
նախքան ծրագրի հաստատումը:  
    
BBBB. . . .     ԻրավականԻրավականԻրավականԻրավական    դաշտիդաշտիդաշտիդաշտի    ևևևև    ինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալինստիտուցիոնալ    կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում        
    
 Այս բաժինը գնահատում է բնապահպանական գնահատմանը և կառավարմանը 
կիրառելի ներպետական և տեղական օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի և 
ստանդարտների, այդ թվում` կիրառելի միջազգային համաձայնագրերի, համարժեքությունը: 
Այս բաժինը հստակեցնում է ենթածրագրի և/կամ բաղադրիչի նախապատրաստումն ու 
իրականացումը ղեկավարող նպատակն ու համապատասխան սկզբունքները: Այս բաժինը 
գնահատում է նաև ներպետական օրենքները և Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) 
պահանջները կիրառելու փոխառուի/հաճախորդի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
համարժեքությունը և նույնականացնում կարողությունների զարգացման կարիքները:   
 
C.C.C.C. ԱկնկալվողԱկնկալվողԱկնկալվողԱկնկալվող    բնապահպանականբնապահպանականբնապահպանականբնապահպանական    ազդեցություններազդեցություններազդեցություններազդեցություններ        
    

Այս բաժինը տեղեկություններ է տալիս ծրագրի աջակցվելիք գործողությունների և 
շրջակա միջավայրի վրա դրանց ակնկալվող ազդեցությունների մասին:   
    
DDDD. . . .     ԵնթածրագրերիԵնթածրագրերիԵնթածրագրերիԵնթածրագրերի    ևևևև////կամկամկամկամ    բաղադրիչներիբաղադրիչներիբաղադրիչներիբաղադրիչների    բնապահպանականբնապահպանականբնապահպանականբնապահպանական    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    
 

Բաժինը ներկայացնում է ենթածրագրերի և/կամ բաղադրիչների համար 
բնապահպանական գնահատում և պլանավորում իրականացնելու պլան, այդ թվում` (i) 
սքրինինգի և դասակարգման, (ii) բնապահպանական գնահատումների և բնապահպանական 
կառավարման ծրագրերի նախարատրաստման համար պահանջներ ու ժամանակացույցեր 
(տես Հավելված 1-ի առդիրը): Այս բաժինը կարող է նաև նախանշել առանձնահատուկ 
բնապահպանական չափորոշիչներ, որոնք կիրառվում են ենթածրագրերի ընտրության 
համար, օրինակ` բացառում բնապահպանական տեսանկյունից զգայուն տարածքներից կամ 
գնումների արգելված ցանկերից:  
 
E.E.E.E.    ԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցություն, , , , տեղեկություններիտեղեկություններիտեղեկություններիտեղեկությունների    հրապհրապհրապհրապարակումարակումարակումարակում    ևևևև    բողոքներիբողոքներիբողոքներիբողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    

մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ        
    
    Այս բաժինը սահմանում է ազդեցության ենթակա անձանց հետ ծրագրի 
նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում իմաստալից խորհրդակցությունը 
երաշխավորող համակարգ: Այն քննարկում է տեղեկությունների հրապարակման 
մեխանիզմները, այդ թվում` այս համակարգի շրջանակներում ենթածրագրերի ԲԱԳ-երի 
հրապարակումը: Այս բաժինը քննարկում է նաև բողոքների հասցեագրման մեխանիզմը:   
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F.F.F.F.    ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ    ևևևև    պատասխանատվություններպատասխանատվություններպատասխանատվություններպատասխանատվություններ        

 
Այս բաժինը նկարագրում է փոխառուի/հաճախորդի, ԱԶԲ-ի և պետական 

մարմինների այն պատասխանատվությունները և լիազորությունները, որոնք առնչվում են 
ենթածրագրերի և/կամ բաղադրիչների բնապահպանական գնահատման 
հաշվետվությունների պատրաստմանը, ներկայացմանը, ուսումնասիրմանը և հաստատմանը: 
Այս բաժինը գնահատում է աշխատակազմի համալրման պահանջները և, անհրաժեշտության 
դեպքում, առաջարկում կարողությունների զարգացման ծրագիր: Այն ներկայացնում է նաև 
բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության համակարգի իրականացման 
ծախսային նախահաշիվները, ինչպես նաև բյուջետային պահանջները:  
    
G.G.G.G.    ՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգ    ևևևև    հաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականություն    
        

Այս բաժինը սահմանում է մոնիթորինգի և հաշվետվականության պայմանները, այդ 
թվում` ծրագրին պատշաճ մեխանիզմներ, և ԱԶԲ-ին հաշվետվությունների ներկայացումը:    
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ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    ՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾ    
 
A.A.A.A.    ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն            
    

Այս բաժինը հակիրճ նկարագրում է ծրագիրը, դրա ենթածրագրերը և/կամ 
բաղադրիչները և առաջարկվող ծրագրի շրջանակներում ֆինասավորվող ենթածրագրերի 
և/կամ բաղադրիչների հետևանքով ակնկալվող որևէ պարտադրված վերաբնակեցում, ինչպես 
նաև  բացատրում է, թե ինչո՞ւ որոշ ենթածրագրերի վերաբնակեցման պլանները չեն կարող 
պատրաստվել նախքան ծրագրի գնահատումը: 

 
B.B.B.B.        ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ, , , , քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության    շրջանակշրջանակշրջանակշրջանակ    ևևևև    իրավունքներիրավունքներիրավունքներիրավունքներ    
  
 Այս բաժինը.  

(i) սահմանում է Ասիական զարգացման բանկի քաղաքականության պահանջներին 
ներդաշնակ սկզբունքները և նպատակները, որոնցով ղեկավարվում է 
վերաբնակեցման պլանի մշակումը և իրականացումը, ինչպես նաև միմյանց է 
համեմատում կիրառելի ներպետական օրենքներն ու անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթուղթը և սահմանում բացերը 
լրացնելու միջոցառումներ (եթե այդպիսիք կան).  

(ii) նկարագրում է ենթածրագրերի և/կամ բաղադրիչների սքրինինգի և ընտրության 
չափորոշիչները, այդ թվում` պարտադրված վերաբնակեցումը կանխելու և 
նվազագույնի հասցնելու միջոցառումները. 

(iii) հաշվարկում է ազդեցության ենթակա անձանց թիվը և ֆիզիկապես ու 
տնտեսապես տեղահանված անձանց հավանական դասակարգերը.  

(iv) նկարագրում է տեղահանված անձանց երեք տեսակները սահմանելու 
համապատասխանության չափորոշիչները:   

 
C.C.C.C.        ՍոցիալտնտեսականՍոցիալտնտեսականՍոցիալտնտեսականՍոցիալտնտեսական    տեղեկություններտեղեկություններտեղեկություններտեղեկություններ    
    
        Այս բաժինը.   

(i) նկարագրում է սոցիալտնտեսական հետազոտությունների, մարդահամարների, 
կորուստների գույքագրումների և հողի կորուստների գնահատումների համար 
օգտագործվելիք մեթոդաբանությունները.   

(ii) բացատրում է ազդեցության ենթակա ակտիվների արժեքը գնահատելու 
մեթոդները. 

(iii) նկարագրում է օտարված ակտիվների փոխարինման արժեքները որոշելու 
մեթոդները:  

 
D.D.D.D.        ԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցություն, , , , մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն    ևևևև    տեղեկություններիտեղեկություններիտեղեկություններիտեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում        
    
        Այս բաժինը.  

(i) նախանշում է մեխանիզմները, որոնք կորդեգրվեն ազդեցության ենթակա 
անձանց հետ իմաստալից խորհրդակցություն իրականացնելու և նրանց 
տեղեկացված մասնակցությունը վերաբնակեցման պլանների պատրաստմանը, 
իրականացմանը և մոնիթորինգին հնարավոր դարձնելու համար. 
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(ii) նախանշում է ինստիտուցիոնալ պատասխանատվությունները. 
(iii) նկարագրում է տեղեկությունների հրապարակման մեխանիզմները, օրինակ` 

տարածման  ենթակա տեղեկությունները և տարածման մեթոդը: 
 

EEEE.  ՓոխհատուցումՓոխհատուցումՓոխհատուցումՓոխհատուցում, , , , եկամուտներիեկամուտներիեկամուտներիեկամուտների    վերականգնումվերականգնումվերականգնումվերականգնում    ևևևև    տեղափոխումտեղափոխումտեղափոխումտեղափոխում    
    

Այս բաժինը.  
(i) նկարագրում է եկամուտների վերականգնման համար առաջարկվող 

միջոցառումները, այդ թվում` փոխհատուցումը և հատուկ միջոցառումները, 
որոնց նպատակն է օգնել խոցելի տնային տնտեսություններին բարելավել 
իրենց կենսամակարդակը.   

(ii) բացատրում է փոխարինման հող տրամադրելու միջոցառումները, եթե դրանք 
պլանավորվել են. 

(iii) նկարագրում է ընդունող բնակչությանը տրամադրվելիք աջակցությունը:  
 

F.F.F.F.    ԲողոքներիԲողոքներիԲողոքներիԲողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ        
    
    Այս բաժինը քննարկում է տեղական մակարդակով բողոքների բավարարման 
մեխանիզմներ ձևավորելու միջոցառումները, նախանշում է մեխանիզմի կառուցվածքը, 
իրավազորության ասպարեզները, խորհրդակցության պայմանները, փաստաթղթագրումը և 
տեղեկությունների տարածման մեթոդները:  

 
G.G.G.G.        ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ    ևևևև    իրականացումիրականացումիրականացումիրականացում        
    
        Այս բաժինը.  

(i) ապահովում է վերաբնակեցման գործողություններ նախապատրաստելու, 
իրականացնելու և դրանց մոնիթորինգի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
և ռեսուրսային հնարավորությունների համապարփակ գնահատում, ինչպես 
նաև նկարագրում է լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք անհրաժեշտ են 
ինստիտուցիոնալ կարողությունները հզորացնելու համար, ներառյալ դրանց 
ծախսերը.   

(ii) նկարագրում է իրավունքների տրամադրման կազմակերպչական 
ընթացակարգերը. 

(iii) նկարագրում է իրականացման գործընթացը, այդ թվում ինչպե՞ս է 
վերաբնակեցման նախապատրաստումը, հաստատումը և իրականացումը 
փոխկապակցվելու պայմանագրերի կնքմանը և ծրագրի շինարարական 
աշխատանքների մեկնարկին:   

 
H.H.H.H.        ԲյուջեԲյուջեԲյուջեԲյուջե    ևևևև    ֆինանսավորֆինանսավորֆինանսավորֆինանսավորումումումում    
            

Այս բաժինը ներկայացնում է ինդիկատիվ բյուջե, այդ թվում` ֆինանսական միջոցների 
հոսքը, ինչպես նաև նույնականացնում է ֆինանսավորման աղբյուրները և միջոցները 
հատկացնելու, հաստատելու և տրամադրելու պատասխանատվությունները, այդ թվում` 
չնախատեսված ծախսերի մեխանիզմները:      
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I.I.I.I.        ՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգՄոնիթորինգ    ևևևև    հաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականությունհաշվետվականություն    
    

Այս բաժինը նույնականացնում է վերաբնակեցման ներքին ու արտաքին մոնիթորինգ 
ու գնահատում ստեղծելու քայլերը, ինչպես նաև ապահովում մոնիթորինգի ցուցանիշեր 
ներքին մոնիթորինգի ու արտաքին մոնիթորինգի համար: 
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ԲՆԻԿԲՆԻԿԲՆԻԿԲՆԻԿ    ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ    ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    ՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾՈՒՐՎԱԳԻԾ    
 
A.A.A.A.    ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն  
 

Այս բաժինը հակիրճ նկարագրում է հավանական ֆինանսավորման համար 
առաջարկվելիք ծրագիրը, դրա ենթածրագրերը և/կամ բաղադրիչները, ինչպես նաև 
բացատրում է, թե ինչո՞ւ որոշ ենթածրագրերի Բնիկ ժողովուրդների պլանները չեն կարող 
պատրաստվել նախքան ծրագրի գնահատումը:  
 
B.B.B.B.    ՆպատակներՆպատակներՆպատակներՆպատակներ    ևևևև    քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության    շրջանակշրջանակշրջանակշրջանակ     
 
 Այս բաժինը.   

(i) հստակեցնում է սկզբունքները և նպատակները, որոնցով ղեկավարվում է Բնիկ 
ժողովուրդների պլանների մշակումը և իրականացումը, և ցուցադրում է, թե 
ինչպե՞ս են դրանք համապատասխանում Ասիական զարգացման բանկի 
պահանջներին. 

(ii)  միմյանց է համեմատում կիրառելի ներպետական օրենքներն ու 
ենթաօրենսդրական ակտերը և անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականության փաստաթուղթը, ինչպես նաև սահմանում բացերը 
լրացնելու միջոցառումներ (եթե այդպիսիք կան).  

(iii) նկարագրում է բաղադրիչների, ծրագրերի և/կամ ենթածրագրերի սքրինինգի և 
ընտրության չափորոշիչները: 

 
C. C. C. C.     ԱզդեցությանԱզդեցությանԱզդեցությանԱզդեցության    ենթակաենթակաենթակաենթակա    ԲնիկԲնիկԲնիկԲնիկ    ժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդներիժողովուրդների    նույնականացումնույնականացումնույնականացումնույնականացում     
 
 Այս բաժինը.   

(i) նկարագրում է, թե ինչպե՞ս են ծրագրի շրջանակներում կիրառվելու Բնիկ 
ժողովուրդներ համարվող խմբերը նույնականացնելու ԱԶԲ-ի ԱՄՔՓ-ի 
չափորոշիչները.  

(ii) տեղեկություններ է տրամադրում այն Բնիկ ժողովուրդների վերաբերյալ, որոնք 
առավել հավանաբար կենթարկվեն ծրագրի կամ ենթածրագրերի 
ազդեցությանը. 

(iii) սահմանում է Բնիկ ժողովուրդների վրա ծրագրի կամ ենթածրագրերի 
հնարավոր դրական և բացասական ազդեցությունները: 

 
D.D.D.D.    ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    ազդեցությանազդեցությանազդեցությանազդեցության    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    ևևևև    ԲԺՊԲԺՊԲԺՊԲԺՊ` ` ` ` ենթածրագրերիենթածրագրերիենթածրագրերիենթածրագրերի    ևևևև////կամկամկամկամ    
բաղադրիչներիբաղադրիչներիբաղադրիչներիբաղադրիչների        համարհամարհամարհամար 
 

Այս բաժինը սահմանում է ենթածրագրերի և/կամ բաղադրիչների համար 
սոցիալական ազդեցության գնահատում կատարելու պլան (տես Հավելված 3-ի առդիրի C 
բաժինը), ինչպես նաև (i) սքրինինգի և դասակարգման, (ii) ԲԺՊ-ի նախապատրաստման 
պահանջներն ու ժամանակացույցերը: 

 
E.E.E.E.    ԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցությունԽորհրդակցություն    ևևևև    մասնակցությունմասնակցությունմասնակցությունմասնակցություն      
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Այս բաժինը նախանշում է այն մեխանիզմներն ու ռազմավարությունը, որոնք 
կորդեգրվեն ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների հետ ենթածրագրի 
նախապատրաստման և իրականացման յուրաքանչյուր փուլում իմաստալից 
խորհրդակցություն կատարելու համար: Համայնքի լայն աջակցություն պահանջող 
ծրագրային գործողությունների համար այս բաժինը կնախանշի նաև խորհրդակցական 
գործընթացը փաստաթղթագրելու մեխանիզմներն ու ընթացակարգը, որոնք երաշխավորում 
են ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համայնքների նմանօրինակ աջակցությունը:  
 
F.F.F.F.    ՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկություններիՏեղեկությունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում 
 

Այս բաժինը նախանշում է ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդներին և 
հանրությանը տեղեկությունների հրապարակման մեխանիզմները, օրինակ` տարածման 
ենթակա տեղեկությունները և տարածման մեթոդն ու ձևը:  
    
G.G.G.G.    ԲողոքներիԲողոքներիԲողոքներիԲողոքների    բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ     
 

Այս բաժինը քննարկում է ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների համար 
բողոքների բավարարման մշակութային առումով պատշաճ և գենդերային տեսանկյունից 
ներառական մեխանիզմներ ձևավորելու միջոցառումները:  

 
H. H. H. H.     ԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալԻնստիտուցիոնալ    ևևևև    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ 
 

Այս բաժինը նկարագրում է ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, այդ թվում` սքրինինգի 
և դասակարգման, սոցիալական ազդեցության գնահատման և ԲԺՊ-ի նախապատրաստման, 
մոնիթորինգի կարողությունների ամրապնդումը (ըստ անհրաժեշտության):  
 
I.I.I.I.    ՄոնիթորինգիՄոնիթորինգիՄոնիթորինգիՄոնիթորինգի    ևևևև    հաշվետվականությանհաշվետվականությանհաշվետվականությանհաշվետվականության    մեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներմեխանիզմներ    
 

Այս բաժինը նույնականացնում է մոնիթորինգի և հաշվետվականության համար 
պատշաճ մեխանիզմներ և հենանիշեր ձևավորելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլերը:  
 
J.J.J.J.    ԲյուջեԲյուջեԲյուջեԲյուջե    ևևևև    ֆինանսավորումֆինանսավորումֆինանսավորումֆինանսավորում      
 

Այս բաժինը ներկայացնում է ինդիկատիվ բյուջե, ինչպես նաև նույնականացնում է 
ֆինանսավորման աղբյուրները և միջոցները հատկացնելու, հաստատելու և տրամադրելու 
պատասխանատվությունները, այդ թվում` չնախատեսված ծախսերի մեխանիզմները:  
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ԱՐԳԵԼՎԱԾԱՐԳԵԼՎԱԾԱՐԳԵԼՎԱԾԱՐԳԵԼՎԱԾ    ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ    ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    ՑԱՆԿՑԱՆԿՑԱՆԿՑԱՆԿ    
 
 Հետևյալ գործողությունները չեն որակվում Ասիական զարգացման բանկի 
ֆինանսավորման համար` 
    

(i) արտադրություն կամ գործունեություն, որը ենթադրում է պարտադրված 
աշխատանքի 1   կամ մանկական աշխատանքի 2  վնասակար կամ 
շահագործական ձևեր. 

(ii) ապրանքի արտադրություն կամ վաճառք կամ գործողություն, որն ընդունող 
պետության օրենքներով կամ ենթաօրենսդրական ակտերով կամ միջազգային 
հռչակագրերով և համաձայնագրերով համարվում է ապօրինի կամ 
հանդիսանում է միջազգային արգելքների կամ օգտագործումից դուրս բերման 
առարկա, օրինակ` (ա) դեղագործական ապրանքներ,3 թունաքիմիկատներ և 
հերբիցիդներ, 4  (բ) օզոնի շերտը քայքայող նյութեր, 5  (գ) բազմաքլորինացված 
երկֆենիլներ6 և վտանգավոր այլ քիմիական նյութեր,7 (դ) վայրի բնություն կամ 
վայրի բնության ապրանքներ, որոնք կարգավորվում են Վայրի ֆաունայի և 
ֆլորայի վտանգված տեսակների միջազգային առևտրի մասին հռչակագրով,8 
(ե) թափոնների կամ թափոնների ապրանքների անդրսահմանային առևտուր.9 

(iii) զենքի և զինամթերքի, այդ թվում` ռազմականացված նյութերի արտադրություն 
և վաճառք. 

(iv) ոգելից խմիչքի` բացառությամբ գարեջրի և գինու10 արտադրություն և վաճառք. 
(v) ծխախոտի արտադրություն և վաճառք.10 
(vi) խաղադրույքներ կատարելու վայրեր, խաղատներ և համարժեք 

ձեռնարկություններ.10 

                                                
1  Պարտադրված աշխատանքն ակնարկում է բոլոր այն աշխատանքներին կամ ծառայություններին, որոնք 
կատարվում են ոչ կամավոր, այսինքն` կորզվում են անհատներից ուժի կամ պատժի սպառնալիքի տակ:    

2  Մանկական աշխատանքն ակնարկում է այն երեխաների զբաղվածությանը, ում տարիքը ցածր է ընդունող 
պետության օրենսդրությամբ սահմանված աշխատանքային նվազագույն տարիքից կամ երեխաների 
զբաղվածությանը` Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Նվազագույն տարիքի մասին» թիվ 138 
հռչակագրի խախտումով (www.ilo.org):  

3 Շրջանառությունից հանելու կամ արգելման ենթակա դեղագործական ապրանքների ցանկը տեղադրված է 
http://www.who.int կայքում:  

4  Շրջանառությունից հանելու կամ արգելման ենթակա թունաքիմիկատների և հերբիցիդների ցանկը տեղադրված 
է http://www.pic.int կայքում: 

5 Լայնորեն քննարկվող օզոնային անցքերի առաջացման պատճառ հանդիսացող ստրատեսֆերային օզոնի հետ 
ռեակցիայի մեջ մտնող և այն քայքայող քիմիական միացությունների ցանկը ներկայացված է Մոնրեալի 
արձանագրության մեջ, ուր ներկայացված են նաև նվազեցման ու շրջանառությունից հանելու թիրախային 
ժամկետները: Տեղեկությունները տեղադրված են  http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml կայքում: 

6 Բազմաքլորինացված երկֆենիլները բարձր թունավորության քիմիական նյութերի խումբ են, որոնք մեծ 
հավանականությամբ կարելի գտնել 1950-ից 1985 թվականներին արտադրված յուղալեցուն էլեկտրական 
տրանսֆորմատորներում, կոնդենսատորներում, բաշխիչ սարքավորումներում:  

7 Վտանգավոր քիմիական նյութերի ցանկը կարելի է գտնել http://www.pic.int կայքում:  
8 Ցանկը կարելի է գտնել http://www.cites.org կայքում:  
9 Ըստ Բազելի հռչակագրի սահմանման, տես` http://www.basel.int կայքը: 
10 Կիրառելի չէ ծրագրի այն հովանավորներին, ովքեր էապես ներգրավված չեն այս գործողություններում: Էապես 
ներգրավված չլինելը նշանակում է, որ խնդրո առարկա գործողությունն օժանդակ է ծրագրի հովանավորի 
հիմնական գործառնություններին:  
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(vii) ռադիոակտիվ նյութերի, այդ թվում` միջուկային ռեակտորների և դրանց 
բաղադրիչ մասերի արտադրություն և վաճառք.11  

(viii) ազատ ասբեստաթելքի արտադրություն, վաճառք կամ օգտագործում.12 
(ix) առևտրային ծառահատման աշխատանքներ կամ ծառահատման 

սարքավորումների ձեռքբերում` արևադարձային խոնավ անտառներում կամ 
հասուն կուսական անտառներում օգտագործելու համար. 

(x) ծովային և ծովափնյա ձկնորսություն, օրինակ` դրիֆտերային ցանցով և մանր 
ցանցով խոշորածավալ ծովային ձկնորսություն, որը խոշոր քանակությունների 
դեպքում վնասակար է խոցելի և պահպանվող տեսակների համար և վնաս է 
հասցնում ծովային կենսաբազմազանությանը և հաբիթաթներին: 

                                                
11 Կիրառելի չէ բժշկական սարքավորումների, որակի հսկողության (չափագրման) սարքավորումների, ինչպես 
նաև ցանկացած սարքավորման ձեռքբերումներին, որոնց դեպքում ԱԶԲ-ը համարում է ռադիոակտիվ աղբյուրը 
տրիվիալ և համարժեքորեն էկրանավորված:  

12 Կիրառելի չէ կապված ասբեստացեմենտի թերթերի ձեռբերմանը և օգտագործմանը, որոնց ասբեստի 
պարունակությունը պակաս է 20%-ից:  
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ՊԵՏՈՒԹՅԱՆՊԵՏՈՒԹՅԱՆՊԵՏՈՒԹՅԱՆՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՆՆՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ    ՀԶՈՐԱՑՈՒՄՀԶՈՐԱՑՈՒՄՀԶՈՐԱՑՈՒՄՀԶՈՐԱՑՈՒՄ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    
ԿԻՐԱՌՈՒՄԿԻՐԱՌՈՒՄԿԻՐԱՌՈՒՄԿԻՐԱՌՈՒՄ` ` ` ` ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ    ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ    ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸ    

ՀԱՍՑԵԱԳՐԵԼՈՒՀԱՍՑԵԱԳՐԵԼՈՒՀԱՍՑԵԱԳՐԵԼՈՒՀԱՍՑԵԱԳՐԵԼՈՒ    ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ            
    
A. A. A. A.     ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն            
 
1. Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ-ի) անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունը կենտրոնական դեր ունի ծրագրերի և աղքատության հաղթահարման 
սոցիալական ու բնապահպանական կենսակայունությանը հասնելու հարցում, որոնք ԱԶԲ-ի 
զարգացման հիմնական նպատակներ են: ԱԶԲ-ը գիտակցում է, որ իր զարգացող անդամ 
պետությունները (ԶԱՊ-երը) ունեն անվտանգության մեխանիզմները գործադրելու իրենց 
իրավական համակարգերը, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները և վարչական 
ընթացակարգերը, իսկ կառավարությունների, ծրագրերի հովանավորների, իրականացնող 
գործակալությունների և շահագրգիռ այլ կողմերի կարողությունների և աշխատանքային 
փորձի զարգացումը կարևոր է նման քաղաքականությունները և համակարգերն 
արդյունավետ իրականացնելու համար: ԱԶԲ-ը գիտակցում է նաև, որ պետության 
անվտանգության մեխանիզմների համակարգերի (ՊԱՄՀ) հետագա զարգացումը կխթանի 
սոցիալական և բնապահպանական առումներով կայուն զարգացումն Ասիայի և Խաղաղ 
օվկիանոսի տարածաշրջանում:        
    
B.B.B.B.    ՏերմինաբանությունՏերմինաբանությունՏերմինաբանությունՏերմինաբանություն    ևևևև    հիմնավորումհիմնավորումհիմնավորումհիմնավորում            
    
2.    ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում: : : : Պետության անվտանգության մեխանիզմների համակարգն ակնարկում 
է պետության իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգին, որը բաղկացած է ազգային, 
ենթաազգային և ոլորտային իրականացնող կազմակերպություններից և համապատասխան 
օրենքներից, կարգերից, կանոնակարգերից և ընթացակարգերից, որոնք առնչվում են 
բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 
բնագավառներին:1 
 
3.    ՀիմնավորումՀիմնավորումՀիմնավորումՀիմնավորում:::: ԱԶԲ-ի և զարգացման այլ գործակալությունների գործառնական փորձը, 
գնահատումները և ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ զարգացման 
գործակալությունների անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունների 
արդյունավետությունը մեծապես կախյալ է այն հանգամանքից, թե ի՞նչ աստիճանի են 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության սկզբունքները և պահանջները 
հիմնված ԶԱՊ-երի որոշումների կայացման մշակույթի և սոցիալտնտեսական համատեքստի 
վրա: Դրանք ցույց են տալիս նաև, որ զարգացման գործակալությունները կարող են մեծացնել 
իրենց զարգացման օժանդակության ազդեցությունները, եթե նրանք աջակցեն ԶԱՊ-երի 
արդեն իսկ գործող իրավական համակարգերի, քաղաքականությունների ու 
հաստատությունների զարգացմանը և աշխատեն անմիջականորեն դրանց հետ:  
  
4. Վերջին տասնամյակում բազմաթիվ ԶԱՊ-եր վերանայել են և/կամ ընդունել են 
բնապահպանական գնահատման, պարտադրված վերաբնակեցման և Բնիկ ժողովուրդների 
                                                
1  Այս սահմանումը հիմնականում համահունչ է պետության բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգի Համաշխարհային Բանկի սահմանմանը:  
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մասին նոր ազգային քաղաքականություններ, ներպետական օրենքներ և ընթացակարգեր: 
Այլ ԶԱՊ-երի իրավական համակարգերը և ինստիտուցիոնալ կարողությունները մնում են 
թույլ և պահանջում են զգալի բարելավում և կարողությունների զարգացման ջանքեր: ՊԱՄՀ-
ի զարգացման և կիրառման նպատակով ԶԱՊ-երի հետ գործընկերությունների ձևավորումը 
կարող է օգնել ուժեղացնել անվտանգության մեխանիզմների հանդեպ սեփականության 
զգացումը և ընդլայնել զարգացման ազդեցությունները: Երբ ՊԱՄՀ-ի կիրառումը զուգորդվում 
է կարողությունների զարգացման պատշաճ միջոցառումներով, ապա դրա կիրառումը կարող 
է նվազեցնել ռիսկերը` ծրագրի իրականացման որակն ու ժամանակը բարելավելու միջոցով:  
 
5. ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների երեք քաղաքականության հատուկ 
գնահատողական ուսումնասիրությունները, որոնք իրականացրել է Գործառնությունների 
գնահատման վարչությունը, ցույց են տվել, որ ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների 
գործող քաղաքականությունները և իրականացման ընթացակարգերը հետևում են «մեկ-
չափը-հագցնում է-բոլորին» մոտեցմանը և տարբերակում չեն կատարում ԶԱՊ-երում 
տարբեր իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգերի, իրականացման կարողությունների 
և աշխատանքային փորձի միջև: Վարչությունն առաջարկեց, որ անվտանգության 
մեխանիզմների վերանայված քաղաքականությունն ուսումնասիրի ՊԱՄՀ-ի 
բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների կարողությունները և 
դրա հանդեպ վստահությունն ընդլայնելու խնդրին ռազմավարական մոտեցում մշակելու 
հնարավորությունը: 
 
6. Համաշխարհային Բանկն ու Միջամերիկյան զարգացման բանկն արդեն իսկ ջանքեր 
են գործադրել ՊԱՄՀ-ն օգտագործելու ուղղությամբ:2 ՊԱՄՀ-ի գնահատման համար ԱԶԲ-ի 
ռազմավարական մոտեցման ու մեթոդաբանության մշակումը կդյուրացնի ներդաշնակեցումն 
իր զարգացման գործընկերների հետ, կկանոնակարգի և կարագացնի բարելավված 
ներդրումային ծառայությունների ընթացակարգերը, կնվազեցնի գործառնական ծախսերը, 
քանի որ փոխառուները/հաճախորդները կարիք չեն ունենա ծրագրի համար գործադրել 
զուգահեռ ընթացակարգեր կամ կրկնօրինակել աշխատանքը:  
 
7.    ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    ևևևև    
կիրառմանկիրառմանկիրառմանկիրառման    ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    փորձըփորձըփորձըփորձը: : : : ԱԶԲ-ը կատարել է ԶԱՊ-երի իրավական պահանջների և 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատում ծրագրի մշակման համատեքստում, 
սակայն ոչ մանրակրկիտ եղանակով: Օրինակ` ծրագրի նախապատրաստման և 
ուսումնասիրության բնականոն գործընթացների դեպքում ԱԶԲ-ն իրականացնում է 
պատշաճության գնահատում` ԶԱՊ-երի և ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջների միջև տարբերությունները նույնականացնելու համար, ինչպես նաև 
գնահատում է սոցիալական և բնապահպանական պլաններ, վարկային համաձայնագրերի 
նախագծեր պատրաստելու և կարողությունների ամրապնդման նպատակային 

                                                
2  2004 թվականին Համաշխարհային Բանկը մեկնարկ տվեց 14 պետություններում 20 ծրագրերի համար ՊԱՄՀ-ի 
կիրառման երկամյա պիլոտային ծրագրին: 2007 թվականի դեկտեմբերին Համաշխարհային Բանկը 
հրապարակեց այս ծրագրի գնահատման հաշվետվություն և երկարաձգեց ծրագիրը ևս 3 տարով: 2006 
թվականին Միջամերիկյան զարգացման բանկը հաստատեց շրջակա միջավայրի և անվտանգության 
մեխանիզմների համապատասխանության քաղաքականությունը, որը հաշվի է առնում «ներպետական 
համակարգերի» կիրառումը:   
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միջոցառումներ մշակելու իրականացնող գործակալությունների կարողությունները: Սակայն 
նման գնահատումները, սովորաբար, սահմանափակվում են ծրագրային մակարդակով, իսկ 
ՊԱՄՀ-ի կանոնավոր և մանրակրկիտ վերլուծությունը հաճախ բացակայում է:  
 
8. Թեպետ այս մոտեցումը կարող է ծրագրի մակարդակով օգտակար փորձ ապահովել 
ԶԱՊ-երին և ԱԶԲ-ին, սակայն այն իրականացվել է ոչ պաշտոնական և ոչ հետևողական 
եղանակով: Տարածաշրջանում (որտեղ ԶԱՊ-երն աստիճանաբար ավելի մեծ ծավալներով 
հաստատում են բնապահպանական ու սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների 
սեփական համակարգերը և ցանկանում են ավելի հզորացնել դրանք) ընթացող 
զարգացումներին արձագանքելու համար ԱԶԲ-ը պետք է մշակի ՊԱՄՀ-ը գնահատելու 
մանրակրկիտ ու թափանցիկ մեթոդաբանություններ և որդեգրի ռազմավարական մոտեցում` 
ՊԱՄՀ-ի ավելի համակարգված հզորացման ու կիրառման համար:   
 
C. C. C. C.     ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    մոտեցումմոտեցումմոտեցումմոտեցում    պպպպետությանետությանետությանետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    

հզորացմանըհզորացմանըհզորացմանըհզորացմանը    ևևևև    կիրառմաննկիրառմաննկիրառմաննկիրառմանն    ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    աջակցաաջակցաաջակցաաջակցածծծծ    գործառնություններումգործառնություններումգործառնություններումգործառնություններում        
 
9. ԱԶԲ-ը պատրաստակամ է աջակցել ԶԱՊ-երի պետության անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերի (ՊԱՄՀ) հզորացմանը և արդյունավետ կիրառմանը` 
կենտրոնանալով փոխառուների կարողությունների զարգացման վրա: Միաժամանակ ԱԶԲ-
ին պետք է երաշխավորել, որ ԱԶԲ-ի ծրագրերում պետության անվտանգության 
մեխանիզմների համակարգերի (ՊԱՄՀ) կիրառումը չի խաթարում ԱԶԲ-ի 
քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների իրագործումը: ԱԶԲ-ը կարող է դիտարկել 
փոխառուի ՊԱՄՀ-ի կիրառումը` ազգային, ենթաազգային, ոլորտային կամ գործակալության 
մակարդակով ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած ծրագրերին առնչվող սոցիալական և 
բնապահպանական ռիսկերը նույնականացնելու և կառավարելու համար, պայմանով, որ (i) 
ՊԱՄՀ-ը համարժեք է ԱԶԲ-ի համակարգին և (ii) փոխառուն ունի իրականացման ընդունելի 
կարողություններ և կիրառելի օրենքները, կանոնակարգերը, կարգերը և ընթացակարգերն 
իրավակիրառկելու նվիրում: 
 
10. ՀամարժեքությունՀամարժեքությունՀամարժեքությունՀամարժեքություն    ևևևև    ընդունելիությունընդունելիությունընդունելիությունընդունելիություն:::: Համարժեքությունն ու ընդունելիությունը 
ՊԱՄՀ-ի կիրառման վերաբերյալ որոշում կայացնելու երկու նախապայմաններն են: ԱԶԲ-ը 
կհամարի, որ փոխառուի ՊԱՄՀ-ը համարժեք է ԱԶԲ-ի համակարգին, եթե այն  մշակվել է 
ԱԶԲ-ի Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթղթում սահմանված 
նպատակներին հասնելու և քաղաքականության շրջանակին, գործադրման մեխանիզմներին 
ու համապատասխան սկզբունքներին հավատարիմ մնալու համար (էջեր 22-26):  
ԱԶԲ-ը գնահատում է նաև փոխառուի իրականացման պրակտիկայի, աշխատանքային 
պատմության և կարողությունների ընդունելիությունը` նախքան փոխառուի համակարգի 
կիրառման վերաբերյալ որոշում կայացնելը: Կորդեգրվի գնահատման հետևյալ մոտեցումը`  
 

(i) ԱզգայինԱզգայինԱզգայինԱզգային////ենթաազգայինենթաազգայինենթաազգայինենթաազգային////ոլորտայինոլորտայինոլորտայինոլորտային////գործակալականգործակալականգործակալականգործակալական    մակարդակիմակարդակիմակարդակիմակարդակի    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում: : : : 
ԱԶԲ-ը պատասխանատու է ՊԱՄՀ-ի համարժեքությունը և փոխառուի 
ազգային, ենթաազգային, ոլորտային կամ գործակալական մակարդակի    
իրականացման պրակտիկայի ընդունելիությունը գնահատելու և որոշելու 
համար: Եթե գնահատոմները բացահայտում են, որ բացերը հնարավոր է 
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խելամտորեն հասցեագրել, ապա ԱԶԲ-ը և փոխառուն համաձայնեցնում են 
բացերը լրացնելու հատուկ միջոցառումներ, որոնք ընդգրկվում են 
գործողությունների ծրագրում: ՊԱՄՀ-ի գնահատումների համար կարող են 
օգտագործվել զարգացման այլ գործընկերների կատարած վերջին 
վերլուծական աշխատանքներն ու գնահատումները, որոնք հավուր պատշաճի 
թարմացվում են: Խրախուսելի են զարգացման այլ գործընկերների հետ 
համատեղ գնահատումները: Այս փուլում ԱԶԲ-ը չի դիտարկի ՊԱՄՀ-ի 
կիրառումն իր կողմից ֆինանսավորվող որևէ կոնկրետ ծրագրի, այլ 
կկիրառվեն Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 
փաստաթղթում (ԱՄՔՓ) սահմանված ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջները:  

(ii) ԳնահատումԳնահատումԳնահատումԳնահատում    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    մակարդակովմակարդակովմակարդակովմակարդակով: : : : Երբ ԱԶԲ-ն որոշում է, որ ՊԱՄՀ-ը 
համարժեք է ԱԶԲ-ի համակարգին և փոխառուի ազգային, ենթաազգային, 
ոլորտային կամ գործակալական մակարդակի    իրականացման պրակտիկան ու 
կարողություններն ընդունելի են, ԱԶԲ-ը կարող է դիտարկել ՊԱՄՀ-ի 
կիրառումը երկրում, ենթատարածաշրջանում, ոլորտում ԱԶԲ-ի 
ֆինանսավորած կամ գործակալության հովանավորած ծրագրերին: Նախքան 
ՊԱՄՀ-ի փաստացի ներդրումը ծրագրի շրջանակներում` յուրաքանչյուր 
ծրագրի համար ԱԶԲ-ը կիրականացնի նաև ընդունելիության (ներառյալ` 
իրականացնող գործակալության կարողությունների, աշխատանքային 
պատմության և պրակտիկայի) գնահատում: Գնահատումը կկատարվի որպես 
ծրագրի նախագծման մաս` ծրագրի նախապատրաստման ընթացքում: ԱԶԲ-ը 
կօգնի նաև փոխառուին մշակել կարողությունների զարգացման ծրագիր և 
հավուր պատշաճի ինտեգրել այն ծրագրի նախագծում: Ընդունելիության 
գնահատման արդյունքները կփաստաթղթագրվեն և կարտացոլվեն ԱԶԲ-ի 
հաշվետվության մեջ ու Նախագահի առաջարկություններում: 

 
11.    ԿարիքներիԿարիքներիԿարիքներիԿարիքների    հասցեագրումհասցեագրումհասցեագրումհասցեագրում` ` ` ` պետությանպետությանպետությանպետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    
համակարգերըհամակարգերըհամակարգերըհամակարգերը    հզորացնելուհզորացնելուհզորացնելուհզորացնելու    համարհամարհամարհամար: : : : Եթե սույն ԱՄՔՓ-ում (էջեր 22-26) սահմանված 
նպատակներն իրագործելու և քաղաքականության շրջանակին, գործադրման 
մեխանիզմներին ու համապատասխան սկզբունքներին հավատարիմ մնալու համար 
փոխառուն պետք է հզորացնի իր ՊԱՄՀ-ը և պարտավորություն է ստանձնում կատարել դա 
իրականացնելով կոնկրետ միջոցառումներով գործողությունների ծրագիր, ապա ԱԶԲ-ը 
կարող է (համարժեքությունը որոշելուց հետո) հաշվի առնել ՊԱՄՀ-ը հզորացնելու 
միջոցառումները: Նմանապես, եթե անվտանգության մեխանիզմների արդյունավետ 
իրականացմանը պատրաստ լինելու համար փոխառուին անհրաժեշտ է հզորացնել իր 
իրականացման պրակտիկան ու կարողությունները և նա պարտավորություն է ստանձնում 
կատարել դա իրականացնելով կոնկրետ միջոցառումներով գործողությունների ծրագիր, 
ապա ԱԶԲ-ը կարող է, ընդունելիությունը որոշելուց հետո, հաշվի առնել փոխառուի 
իրականացման պրակտիկան ու կարողությունները հզորացնելու միջոցառումները: Նման 
միջոցառումները պետք է իրականացվեն նախքան փոխառուն կսկսի ծրագրի 
համապատասխան գործողությունների իրականացումը և դրանք կարող են ընդգրկել ԱԶԲ-ի 
կողմից աջակցվող աշխատանքներ: ԱԶԲ-ի և այլ գործընկերների օժանդակությամբ 
փոխառուն կպատրաստի գործողությունների ծրագրեր, որոնք ընդգրկում են 
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միջոցառումներ` համաձայնեցված ժամկետներով: Համարժեքության գործողությունների 
ծրագիրը կկենտրոնանա իրավական ու կարգավորման դաշտի անհրաժեշտ 
բարելավումների միջոցով ԱԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 
նպատակներին, շրջանակին, գործադրման մեխանիզմներին և սկզբունքներին ՊԱՄՀ-ի 
ներդաշնակեցման վրա: Կարողությունների ամրապնդման գործողությունների ծրագիրը 
կհասցեագրի կարողությունների զարգացման համապատասխան խնդիրները, որոնք 
առնչվում են փոխառուին և առանցքային բոլոր հաստատություններին:  
  
12. ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    մակարդակներըմակարդակներըմակարդակներըմակարդակները:::: (i) 
Փոխառուի հետ քննարկումների և երկխոսության, որոշակի ՊԱՄՀ-ի ԱԶԲ-ի ընթացիկ 
իմացության, պետության, ոլորտի կամ գործակալության համատեքստի, ԶԱՊ-ում ԱԶԲ-ի 
ակնկալվող գործառնությունների, (ii) համարժեքության և ընդունելիության գնահատումների 
արդյունքների, (iii) բացերի լրացման գործողությունների ծրագրերն իրականացնելու 
փոխառուի պատրաստակամության հիման վրա ԱԶԲ-ը կարող է դիտարկել ՊԱՄՀ-ի 
կիրառումը տարբեր մակարդակներով` ազգային, ենթաազգային, ոլորտային կամ 
գործակալական: 
 
13.    ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    կիրառմանկիրառմանկիրառմանկիրառման    շրջանակըշրջանակըշրջանակըշրջանակը: : : : 
Քանի որ համարժեքության և ընդունելիության աստիճանը կախյալ է կոնկրետ 
անվտանգության մեխանիզմներից, ՊԱՄՀ-ի գնահատումների արդյունքներից ելնելով, 
ցանկացած պետություն, ոլորտ կամ գործակալություն կարող է որակավորվել ՊԱՄՀ-ի 
մոտեցման համար մեկ, երկու կամ բոլոր երեք բնագավառներում (շրջակա միջավայր, 
պարտադրված վերաբնակեցում և Բնիկ ժողովուրդներ):  
 
14.    ՏեղեկոՏեղեկոՏեղեկոՏեղեկություններիւթյուններիւթյուններիւթյունների    հրապարակումհրապարակումհրապարակումհրապարակում    ևևևև    խորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցությունխորհրդակցություն: : : : Հնարավոր սահմաններում 
ՊԱՄՀ-ը հզորացնելու ու կիրառելու առաջարկը և դրա հիմնավորումը ներկայացվում են 
երկրի գործընկերության ռազմավարության կամ երկրի գործընկերության ռազմավարության 
առաջընթացի մասին հաշվետվությունների մեջ: 3  Երկրի գործընկերության 
ռազմավարությանը վերաբերող փաստաթղթերը հրապարակվում են ԱԶԲ-ի Հանրային 
տեղեկատվության քաղաքականության (2005) պահանջների համաձայն: Ազգային, 
ենթաազգային, ոլորտային կամ գործակալության մակարդակով համարժեքության և 
ընդունելիության գնահատումներն ավարտելուց հետո` դրանց նախագծերը 
կփաստաթղթագրվեն և կտեղադրվեն ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում` հանրության 
մեկնաբանության համար: ԱԶԲ-ը կկազմակերպի ներպետական խորհրդակցական 
սեմինարներ` շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում` կառավարությունների և ՀԿ-ների 
մեկնաբանությունները և կարծիքները  ստանալու համար: Համարժեքության և 
ընդունելիության գնահատումներն ավարտելուց հետո` դրանց վերջնական տարբերակները 
կտեղադրվեն ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում: ՊԱՄՀ-ի փոփոխություններն արտացոլելու 
նպատակով վերանայված գնահատումները (եթե այդպիսիք կան) նույնպես կտեղադրվեն 
ԱԶԲ-ի համացանցային կայքում` դրանք ավարտելուց հետո: Ծրագրի մակարդակով 
ընդունելիության գնահատումներին առնչվող խնդիրները կլինեն ծրագրի 

                                                
3  Օրինակ` երկրի գործընկերության ռազմավարությունները, երկրի գործառնությունների բիզնես ծրագրերը և 
միջնաժամկետ ուսումնսիրության հաշվետվությունները:  
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նախապատրաստման համար իրականացվող անվտանգության մեխանիզմների 
հրապարակման և խորհրդակցության բնականոն գործընթացի տարր:  
 
15.    ՊԱՄՀՊԱՄՀՊԱՄՀՊԱՄՀ----իիիի    բացառումըբացառումըբացառումըբացառումը:::: ՊԱՄՀ-ը չի կիրառվելու չափազանց բարդ և զգայուն ծրագրերին: 
Ծրագրերի այս տեսակները կդիտարկվեն ԱԶԲ-ի ծրագրերի մշակման բնականոն 
պահանջների շրջանակներում:  
    
16.    ՓուլայինՓուլայինՓուլայինՓուլային    մոտեցումմոտեցումմոտեցումմոտեցում:::: ՊԱՄՀ-ի կիրառումը կընդգրկի սահմանափակ թվով ԶԱՊ-եր` 
քաղաքականության ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող առաջին 3 տարվա ընթացքում 
կենտրոնանալով ենթաազգային, ոլորտային կամ գործակալական մակարդակների վրա: 
Քաղաքականության ուժի մեջ մտնելուց 3 տարի անց կիրականացվի ՊԱՄՀ կիրառման և 
օգտագործման արդյունավետության գործառնական ուսումնասիրություն:    
    
17. ՓոփոխություններՓոփոխություններՓոփոխություններՓոփոխություններ    պետությանպետությանպետությանպետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերումհամակարգերումհամակարգերումհամակարգերում: : : : 
Եթե ՊԱՄՀ-ի կիրառման ընթացքում ազգային, ենթաազգային, ոլորտային կամ 
գործակալական մակարդակների վրա փոփոխություններ են կատարվում կիրառելի 
օրենսդրության մեջ, կարգերում, կանոնակարգերում կամ ընթացակարգերում, ապա ԱԶԲ-ը 
գնահատում է այդ փոփոխությունների հետևանքը և քննարկում դրանք փոխառուի հետ: Եթե 
ԱԶԲ-ի դատողությամբ այդ փոփոխություններն արտացոլում են լրացուցիչ բարելավում 
ՊԱՄՀ-ում և, եթե փոխառուն ներկայացնում է համապատասխան խնդրանք, ապա ԱԶԲ-ը 
կարող է համաձայնել (i) վերանայել գործառնությանը կիրառելի իրավական 
համաձայնագիրը` այդ բարելավումներն արտացոլելու համար, և իրավական 
համաձայնագրում կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ, (ii) թարմացնել 
համարժեքության և ընդունելիության գնահատումները: Ղեկավարությունը 
փաստաթղթագրում է, բացատրում և հիմնավորում համաձայնագրում նման 
փոփոխությունները և ներկայացնում դրանք Խորհրդի հաստատմանը (սովորաբար 
առարկություններ չունենալու հիմքով): Եթե ՊԱՄՀ-ի փոփոխությունը հակասում է 
փոխառուի և ԱԶԲ-ի միջև կնքված իրավական համաձայնագրին, ապա կիրառվում են 
պայմանգրով նախատեսված ԱԶԲ-ի իրավական պաշտպանության միջոցները:     
 
D. D. D. D.     ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    պատասխանատվությունըպատասխանատվությունըպատասխանատվությունըպատասխանատվությունը    ևևևև    հաշվետվողականությունըհաշվետվողականությունըհաշվետվողականությունըհաշվետվողականությունը    
 
18.    ՀամարժեքությանՀամարժեքությանՀամարժեքությանՀամարժեքության    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    ևևևև    ընդունելիությանընդունելիությանընդունելիությանընդունելիության    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում: : : : ԱԶԲ-ը 
պատասխանատու կլինի ՊԱՄՀ-ի համարժեքությունը և փոխառուի իրականացման 
պրակտիկայի ու կարողությունների ընդունելիությունը գնահատելու և որոշելու համար:  
ԱԶԲ-ը կնախաձեռնի հետևյալ գործողությունները.   
 

(i) Կգնահատի ՊԱՄՀ-ի համարժեքությունն ԱԶԲ-ի Անվտանգության 
մեխանիզմների քաղաքականության նպատակներին, շրջանակին, 
գործադրման մեխանիզմներին ու սկզբունքներին, ինչպես նաև փոխառուի 
իրականացման պրակտիկայի, աշխատանքային պատմության և 
կարողությունների ընդունելիությունը, այդ թվում` փոխառուի հետ 
համագործակցելով կնույնականացնի այն միջոցառումներն ու 
գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են ՊԱՄՀ-ը հզորացնելու համար:  
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(ii) Գնահատումների արդյունքների հիման վրա կօգնի փոխառուին պատրաստել 
գործողությունների ծրագրեր և ներառել գործողությունների ծրագրի 
դրույթները ՊԱՄՀ-ի կիրառման մասին իրավական համաձայնագրերում: 
Իրավական համաձայնագրերը հնարավորություն կտան ԱԶԲ-ին կասեցնել 
ՊԱՄՀ-ի կիրառումը և վերադառնալ սեփական համակարգին, եթե փոխառուն 
դադարեցնում է գործողությունների ծրագրի իրականացումը:  

(iii) ԶԱՊ-ի ներկայացուցիչների հետ համատեղ կիրականացնի 
խորհրդակցություններ շահագրգիռ կողմերի հետ` համարժեքության 
գնահատման բացահայտած փաստերը քննարկելու ու վավերացնելու և 
գործողությունների ծրագրում նախանշված առաջարկվող գործողությունների 
հարցում համաձայնության հասնելու համար: 

(iv) Կապահովի անհրաժեշտ տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն` 
ծրագրային փոխառությունների և տեխնիկական օժանդակության միջոցով 
գործողությունների ծրագիր մշակելու ու իրականացնելու և գործողությունների 
ծրագրի իրականացումը վերահսկելու համար: 

 
19. ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային    մակարդոկովմակարդոկովմակարդոկովմակարդոկով    փաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերիփաստաթղթերի    ուսումնասիրությունուսումնասիրությունուսումնասիրությունուսումնասիրություն    ևևևև    վերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողություն: : : : 
ՊԱՄՀ-ի կիրառումը չի վերացնում նախքան Խորհրդի կողմից առաջարկված ծրագրերի 
հաստատումն անվտանգության մեխանիզմների ուսումնասիրություն կատարելու ԱԶԲ-ի 
պատասխանատվությունը: Միակ տարբերությունն այն է, որ ուսումնասիրությունը հիմնվում 
է ՊԱՄՀ-ի շրջանակներում սահմանված պահանջների և համաձայնեցված 
գործողությունների ծրագրի վրա: Խորհրդի կողմից ՊԱՄՀ կիրառող ծրագիր հաստատելուց 
հետո` ԱԶԲ-ի վերահսկողությունը կհետևի այլ ներդրումային ծրագրերի համար սահմանված 
նույն ընթացակարգերին: 
 
20.    ՀաշվետվողականությանՀաշվետվողականությանՀաշվետվողականությանՀաշվետվողականության    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ:::: ՊԱՄՀ-ի կիրառումը չի փոփոխում ԱԶԲ-ի 
հաշվետվողականության մեխանիզմի, այդ թվում` ԱԶԲ-ի Ծրագրերի հատուկ համակարգողի 
գրասենյակի և Համապատասխանության ուսումնասիրության խորհրդի դերն ու գործառույթը: 
Բողոքի առկայության դեպքում Համապատասխանության ուսումնասիրության խորհուրդը 
կարող է քննության առնել ԱԶԲ-ի կատարած ԱԶԲ-ի քաղաքականության շրջանակի, 
գործադրման մեխանիզմների ու կիրառելի սկզբունքների և ՊԱՄՀ-ի (ինչպես նաև 
համարժեքության հասնելու նպատակով համաձայնեցված բոլոր լրացուցիչ միջոցառումների) 
միջև համարժեքության գնահատումը` ԱՄՔՓ-ի նպատակները շոշափելիորեն իրագործելու 
տեսանկյունից, ինչպես նաև քննության առնել ԱԶԲ-ի կողմից ծրագրի վերահսկողությունը: 
ՊԱՄՀ-ի կիրառումը չի փոփոխում ԱԶԲ-ի Անկախ գնահատման վարչության դերը:  
 
E.E.E.E.    ՓոխառուիՓոխառուիՓոխառուիՓոխառուի    պատասխանատվությունըպատասխանատվությունըպատասխանատվությունըպատասխանատվությունը    
 
21.    ՊետությանՊետությանՊետությանՊետության    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    գնահատումգնահատումգնահատումգնահատում    ևևևև    
գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների    ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    մշակումմշակումմշակումմշակում: : : : Փոխառուն կաջակցի և կմասնակցի համարժեքության 
և ընդունելիության գնահատումներին: Փոխառուն/հաճախորդը`  
 

(i) կկազմակերպի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի, տվյալների և 
տեղեկությունների տրամադրումն ԱԶԲ-ի գնահատող թիմին և 



Հավելված 6   

 

115 

 

անհրաժեշտության դեպքում կանցկացնի սեմինարներ և/կամ աշխատանքային 
քննարկումներ.  

(ii) կօժանդակի շահագրգիռ կողմերի հետ գնահատումների հավաքագրած 
փաստերը քննարկելու և վավերացնելու նպատակով խորհրդակցությունների 
կազմակերպմանն ու իրականացմանը. 

(iii) կմշակի գործողությունների ծրագրեր, որոնք նախանշում են անհրաժեշտ 
փոփոխությունները հասցեագրելու միջոցառումներ: 

 
22. ԻրականացումԻրականացումԻրականացումԻրականացում:::: Փոխառուն պատասխանատու է ԱԶԲ-ի գնահատումներին 
համապատասխանող համարժեքության հասնելու և պահպանելու, ինչպես նաև 
իրականացման ընդունելի պրակտիկա, աշխատանքային պատմություն և կարողություններ 
ձևավորելու համար (ներառյալ` գործողությունների ծրագրերի իրականացումը): ՊԱՄՀ 
կիրառող յուրաքանչյուր ծրագրի համար փոխառուն նույնականացնում է ՊԱՄՀ-ի այն 
դրույթները, որոնք անհրաժեշտ են ԱՄՔՓ-ում սահմանված քաղաքականության 
սկզբունքների իրագործումը երաշխավորելու համար: Այդ դրույթները կարող են տարբերվել 
ծրագրից ծրագիր` ելնելով այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են ՊԱՄՀ կառուցվածքը և 
գործառնության տեսակը: Բոլոր դեպքերում, այս դրույթները և լրացուցիչ բոլոր 
միջոցառումները, որոնք փոխառուն պետք է իրականացնի համարժեքություն ու 
իրականացման ընդունելի կարողություններ ապահովելու և պահպանելու համար, դառնում 
են փոխառուի պայմանագրային պարտավորությունների մաս և ԱԶԲ-ի բնականոն 
պայամանգրային իրավական պաշտպանության միջոցների առարկա:  
 
F. F. F. F.     ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ    
 
23. Թեպետ ՊԱՄՀ-ի հզորացման և կիրառման գործընթացներն ազգային, ենթաազգային 
կամ ոլորտային մակարդակի սկզբնական գնահատումների և ծրագրի նախապատրաստման 
ընթացքում պահանջելու են մեծ ռեսուրսներ4 , սակայն միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
կտրվածքներով ակնկալվում են ծախսերի խնայողություններ: Սա պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ երկարաժամկետ կտրվածքով համարժեքության և ընդունելիության 
գնահատումները հավանաբար կլինեն փուլային: ՊԱՄՀ-ի կիրառումն ԱԶԲ-ի ծրագրերում 
կառաջացնի ծախսեր հետևյալ նպատակներով. (i) համարժեքության և ընդունելիության 
գնահատումների իրականացում, այդ թվում` գնահատումներից հետո կազմակերպվելիք 
խոհրդակցություններ, (ii) ՊԱՄՀ-ը հզորացնելու նպատակով կարողությունների զարգացման 
միջնաժամկետից երկարաժամկետ գործողությունների կազմակերպում, (iii) ԱԶԲ-ի 
աշխատակզմի վերապատրաստում, (iv) ՊԱՄՀ փաթեթի մոնիթորինգ և վերահսկողություն:  

24. Միջնաժամկետ կտրվածքով կլինեն ՊԱՄՀ-ին առնչվող լրացուցիչ ծախսեր: Ըստ 
պահանջի ՊԱՄՀ համարժեքության գնահատում կատարելու համար յուրաքանչյուր տարի 
կարող են պահանջվել մասնագիտական աշխատակազմի լրացուցիչ շաբաթներ: Դա կարող է 
ներառել 5-12 անձ-շաբաթ համարժեքության յուրաքանչյուր գնահատման և լրացուցիչ անձ-
շաբաթներ ընդունելիության գնահատման համար: Ռեսուրսների հնարավոր մեծացած 

                                                
4  Համաշխարհային Բանկի փորձը ցույց է տալիս գնահատումներ և հանրային խորհրդակցություններ 
իրականացնելու, ինչպես նաև գնահատման հաշվետվություններ պատրաստելու համար աշխատակազմի 
ներդրանքների և խորհրդատուների ժամանակի մեծ ծավալների պահանջ:  .  
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պահանջները կարող են մասամբ բավարարվել ներգրավելով աշխատակազմի 
խորհրդատվությունը` կարիքիներից ելնելով: Բացի այդ, Համաշխարհային Բանկը զգալի դեր 
է խաղում ՊԱՄՀ-ի ախտորոշման մեթոդաբանություններ մշակելու ու կիրառելու հարցում և 
մեծ հետաքրքրություն կա այս բնագավառում համատեղ աշխատանք կատարելու հանդեպ:  
Համաշխարհային Բանկի կարգի գործընկեր հաստատությունների հետ աշխատելը թույլ 
կտա նաև բարելավել արդյունավետությունը և երաշխավորել լրացուցիչ ռեսուրսների 
օգտավետությունը:  
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ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԲԱԶՄԱԿՈՂՄԲԱԶՄԱԿՈՂՄԲԱԶՄԱԿՈՂՄ    ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    ԱՅԼԱՅԼԱՅԼԱՅԼ    ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸՓՈՐՁԸ        

1. Վերջին մոտ 5 տարվա ընթացքում բազմաթիվ բազմակողմ ֆինանսական 
հաստատություններ վերանայել կամ թարմացրել են իրենց բնապահպանական և 
սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունները: Ասիական 
զարգացման բանկի (ԱԶԲ-ի) անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության 
վերանայման (ԱՄՔՎ) նպատակով ուսումնասիրվել են քաղաքականության վերանայման 
տրամաբանությունը, մոտեցումն ու արդյունքները: Ստորև քննարկված է Համաշխարհային 
Բանկի և մասնավոր հատվածը վարկավարող իր ստորաբաժանման` Միջազգային 
ֆինանսական կորպորացիայի  (ՄՖԿ), ինչպես նաև Միջամերիկյան զարգացման բանկի 
(ՄԶԲ), Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) և Հասարակածային 
սկզբունքների ֆինանսական հաստատությունների փորձը:  
    
A.A.A.A.    ՀամաշխարհայինՀամաշխարհայինՀամաշխարհայինՀամաշխարհային    ԲանկԲանկԲանկԲանկ            
    
2. Համաշխարհային Բանկն ունի բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության 
մեխանիզմների 10-ը քաղաքականություն, 1  ինչպես նաև քաղաքականության առանձին 
շրջանակ` պետության համակարգերը կիրառելու համար: Այս քաղաքականությունները 
փոխլրացվում են տեղեկությունների հրապարակման քաղաքականությամբ (2002), որը 
սահմանում է անվտանգության մեխանիզմների պլանավորման փաստաթղթերը 
հրապարակելու պահանջները:  
 
3. 1998 թվականին Համաշխարհային Բանկը թարմացրեց Բնիկ ժողովուրդների իր 
քաղաքականությունը և ընթացքում հստակեցրեց, պարզեցրեց, հզորացրեց այն ու դարձրեց 
ավելի ճկուն: Բնիկ ժողովուրդների մասին վերանյված գործառնական քաղաքականությունը 
(2005) (i) հստակեցրեց սոցիալական ազդեցության գնահատմանը, սքրինինգին և շրջանակին 
վերաբերող որոշ անճշտություններ, (ii) պարզեցրեց ծրագրի մշակման պահանջները, 
(iii) տարեկան ներդրումային ծրագրերի նախապատրաստում ու իրականացում պահանջող 
ծրագրերի և մի շարք ենթածրագրերի համար ներդրեց համաչափության սկզբունքը և 
պլանավորման համակարգ (նախնական պլանի փոխարեն), (iv) պարտադրեց 
Համաշխարհային Բանկին ֆինանսավորել միայն այն ծրագրերը, որոնք ստացել են Բնիկ 
ժողովուրդների լայն համայնքային աջակցությունը` ազատ, նախապես իրականացված և 
տեղեկացված խորհրդակցության հիման վրա, և նրանց նախնական համաձայնությունն 
իրենց մշակութային ռեսուրսների և գիտելիքների առևտրային զարգացման համար:2 
 
4. 2006 թվականին Համաշխարհային Բանկը թարմացրեց իր ֆիզիկական մշակութային 

                                                
1   10 քաղաքականություններն առնչվում են (i) բնապահպանական գնահատմանը (OP/BP 4.01), (ii) բնական 
հաբիթաթներին (OP/BP 4.04), (iii) վնասատուների դեմ պայքարին (OP 4.09), (iv) պարտադրված 
վերաբնակեցմանը (OP/BP 4.12), (v) Բնիկ ժողովուրդներին (OP/BP 4.10), (vi) անտառներին (OP 4.36), (vii) 
ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսներին (OP 4.11), (viii) պատվարների անվտանգությանը (OP/BP 4.37), (ix) 
միջազգային ջրուղիների վրա ծրագրերին (OP/BP 7.50), (x) վիճարկված տարածքներում ծրագրերին (OP/BP 7.60): 
Վերջին երկու քաղաքականությունները հիմնականում առնչվում են միջազգային օրենքին և, հետևաբար, չեն 
ընդգրկվել 5-րդ և 6-րդ պարբերություններում քննարկված պիլոտային ծրագրում (OP 4.00):  

2  Բնիկ ժողովուրդների վերաբերյալ Համաշխարհային Բանկի համացանցային կայքի հասցեն է`:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTINDPEOPLE/0,,menuPK:40
7808 ~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:407802,00.html 
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ռեսուրսների քաղաքականությունը: Քաղաքականությունը կիրառելի է հայտնի մշակութային 
ժառանգության վայրերում (հնագիտական, հնէաբանական, պատմական կամ սրբավայր) 
կամ դրանց մոտակայքում իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև ծրագրերին, որոնք 
մշակվել են ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսների կառավարմանը կամ պահպանմանն 
աջակցելու համար: Դա պահանջում է խորհրդակցություններ ազդեցության ենթակա խմբերի, 
պետական իշխանությունների և ոչ կառավարական խմբերի հետ:   
 
5. Վերոնշյալ քաղաքականությունները թարմացնելուց հետո` Համաշխարհային Բանկը 
գնահատեց նաև պետության անվտանգության մեխանիզմների համակարգերի կիրառումն իր 
գործառնություններում: Գիտակցելով փոփոխվող հարաբերությունը զարգացման 
արդյունավետության և երկրի համակարգերի կիրառման ընդլայնման միջև` 
Համաշխարհային Բանկը լրացուցիչ ուսումնասիրեց բնապահպանական և սոցիալական 
անվտանգության մեխանիզմների խնդիրները հասցեագրելու հարցում փոխառուի 
համակարգերի կիրառումը: Այս նպատակով 2005 թվականին Բանկի Գործադիր տնօրենների 
խորհուրդը հաստատեց 2-ամյա պիլոտային ծրագիր և պիլոտային ծրագիրը կառավարելու 
քաղաքականության շրջանակ: Քաղաքականությունը նկարագրում է պետության 
համակարգերը գնահատելու մոտեցումը, սահմանում է փոխառուի և Համաշխարհային 
Բանկի դերերը, ինչպես նաև փաստաթղթագրման և տեղեկությունների հրապարակման 
պահանջները: Քաղաքականությունը բաղկացած է քաղաքականության միասնական 
փաստաթղթից և անվտանգության ութ բնագավառները (որոնք ընտրվել են Համաշխարհային 
Բանկի անվտանգության մեխանիզմների գործող քաղաքականություններից [OP 4.00, 
Աղյուսակ A1]) ամփոփող աղյուսակից` յուրաքանչյուր բնագավառն իր նպատակների 
հռչակագրով և նշված նպատակների իրագործմանն առնչվող գործառնական սկզբունքներով: 
 
6. 2008 թվականի հունվարին Համաշխարհային Բանկը հրապարակեց 2-ամյա պիլոտային 
ծրագիրը գնահատող հաշվետվություն: Հաշվետվության համաձայն` փոխառուի 
կարողություններ հարցում համակարգային և կայուն բարելավումների հասնելու համար 
Համաշխարհային Բանկը պետք է դուրս գա պիլոտային ծրագրով որդեգրված ընթացիկ 
ծրագրահեն մոտեցման շրջանակներից: Հաշվետվությունն առաջարկեց, որ 
նախաձեռնությունը քայլ առ քայլ ընդլայնվի` ծրագրայինից համապետական մակարդակի, և 
անվտանգության մեխանիզմների ավելի լայն շրջանակ կիրառելու գործում ներգրավի 
փոխառուներ և զարգացման այլ գործընկերներ` դրանով իսկ ամրապնդելով փոխառուի 
կարողություններն ավելի կայուն հիմքերով, քան հնարավոր է ծրագրային մակարդակով:   
Հաշվետվության մյուս հիմնական եզրակացություններն էին. (i) պետության համակարգի 
կիրառումն օգնեց իրագործել Համաշխարհային Բանկի քաղաքականության նպատակները, 
մասնավորապես` բնապահպանական գնահատման և ֆիզիկական մշակութային 
ռեսուրսների գծով, (ii) բնական հաբիթաթների, անտառների, վնասատուների դեմ պայքարի և 
պատվարների անվտանգության գծով պետության անվտանգության մեխանիզմների 
համակարգերի կիրառման և բացերը լրացնելու միջոցառումների փորձը ներկայացնում են 
խոստումնալից հեռանկարներ,  (iii) սակայն պարտադրված վերաբնակեցման 
անվտանգության մեխանիզմների դեպքում Համաշխարհային Բանկի պահանջների և 
պետության համակարգի միջև բացերը կարող են շատ դեպքերում լինել չափազանց էական` 
կոնկրետ ծրագրերով իրականացվելիք միջոցառումների օգնությամբ դրանք լրացնելու 
համար, (iv) թեպետ Բնիկ ժողովուրդների վերաբերող պահանջները չեն փորձարկվել 
պիլոտային ծրագրով, մի շարք պետություններ վերանայել են այս խնդրին առնչվող իրենց 
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իրավական և  քաղաքական համակարգը` նույնիսկ այն դեպքերում, երբ դա չի արվել 
պարտադրված վերաբնակեցման համար, (v) Համաշխարհային Բանկը բավականաչափ 
դասեր է քաղել բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության մեխանիզմների գծով 
պետության անվտանգության մեխանիզմների համակարգերի աստիճանաբար ավելի լայն 
կիրառումը հիմնավորելու համար, սակայն դրանք բավարար չեն Համաշխարհային Բանկի 
ամբողջ վարկավորմանը նման համակարգերի լիարժեք կիրառմանն աջակցելու համար:  
 
7. Ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով Համաշխրհային Բանկը դիտարկում է 
գործառնությունների որոշ տեսակների անվտանգության մեխանիզմներին սկզբունքահեն 
մոտեցման հնարավոր կիրառման առանձին գնահատման հարցը` ՄՖԿ-ի և  
Ներդրումների բազմակողմ երաշխավորման գործակալության (ՆԲԵԳ) անվտանգության 
մեխանիզմների կիրառումից քաղած դասերը գնահատելուց հետո:   
 
8. Բնապահպանական գնահատման վերաբերյալ Համաշխարհային Բանկի գործառնական 
քաղաքականությունը (OP 4.01) թարմացվել է 2007 թվականի մարտին` ճգնաժամերին ու 
արտակարգ իրավիճակներին (OP/BP 8.00) Բանկի արագ արձագանքման 
քաղաքականությունն արտացոլելու համար: 
    
B.B.B.B.    ՄիջազգայինՄիջազգայինՄիջազգայինՄիջազգային    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    կորպորացիակորպորացիակորպորացիակորպորացիա            
    
9. ՄՖԿ-ի անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականությունները վերցվել են 1998 
թվականին Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունից` որոշ փոփոխություններով, 
որոնք արտացոլում են մասնավոր հատվածի գործառնությունների կենտրոնացումը: 2003 
թվականին ՄՖԿ-ը սկսեց վերանայել իր անվտանգության մեխանիզմների 
քաղաքականությունները` հիմնվելով համապատասխանության գծով իր խորհրդատու 
օմբուդսմենի հավաքագրած փաստերի ու առաջարկությունների և ՄՖԿ-ի ներքին 
մոնիթորինգի ու գնահատման արդյունքների վրա: Վերանայումն առաջնորդվում էր հետևյալ 
կարիքներով. (i) ունենալ հստակ, պարզ և դյուրակիրառելի պահանջներ, (ii) հասցեագրել 
քաղաքականության բացերը, (iii) ուշադրություն հրավիրել մասնավոր հատվածի 
նկատառումների վրա` միժամանակ երաշխավորելով համադրելիությունը Համաշխարհային 
Բանկի անվտանգության քաղաքականությունների հետ, (iv) ՄՖԿ-ի 
քաղաքականություններում ներառել կենսակայունության գաղափարը:  
  
10. ՄՖԿ-ի կենսակայունության քաղաքականության նոր համակարգը, որը հաստատվեց 
2006 թվականին, հստակ տարանջատում է ՄՖԿ-ի և հաճախորդների 
պարտականությունները: ՄՖԿ-ի պահանջները սահմանված են քաղաքականությունների մեջ 
հետևյալների համար. (i) սոցիալական և բնապահպանական կենսակայունություն, (ii) 
տեղեկությունների հրապարակում, 3  (iii) բնապահպանական և սոցիալական 
                                                
3  ՄՖԿ-ի տեղեկությունների հրապարակման քաղաքականությունը պահանջում է A դասակարգի ծրագրերի 
համար` ոչ ուշ քան 60 օր Խորհրդի քննարկումից առաջ, և B դասակարգի ծրագրերի համար` ոչ ուշ քան 30 օր 
առաջ, հրապարակել բնապահպանական և սոցիալական ուսումնասիրության ամփոփումը, ՄՖԿ-ի 
ուսումնասիրության հավաքագրած փաստերի և առաջարկությունների հակիրճ ամփոփագիր: 
Կատարողականի ստանդարտները սահմանում են տեղեկությունների հրապարակման պահանջներ ՄՖԿ-ի 
հաճախորդների համար: Կատարողականի թիվ 1 ստանդարտը (սոցիալական և բնապահպանական 
գնահատման կառավարման համակարգ) պահանջում է ՄՖԿ-ից հրապարակել գնահատման փաստաթուղթ 
անբարենպաստ ազդեցություն ունեցող ծրագրերի համար` նախքան ծրագրով շինարարություն սկսելը: 
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ուսումնասիրության ընթացակարգեր: Հաճախորդներին ներկայացվող պահանջները 
նախանշված են կատարողականի ստանդարտներում: 4  Բացի այդ, ուղեցույցային նոթերը 
(կատարղականի ստանդարտների ուղեկցող փաստաթղթեր), տերմինների բառարանը և 
բնապահպանական, առողջապահական ու անվտանգության ուղեցույցերն 5  ուղղություն են 
ապահովում ՄՖԿ-ի հաճախորդներին և աշխատակազմին:  
 
11. Քաղաքականության նոր շրջանակը, ի թիվս այլ բաների, ամբողջությամբ ինտեգրում է 
սոցիալական և բնապահպանական գնահատումը, ազատ, նախապես կազմակերպված և 
տեղեկացված խորհրդակցության միջոցով ապահովում է համայնքը ներգրավելու մոտեցում, 
որը հանգեցնում է համայնքային լայն աջակցության, ներկայացնում է աշխատանքային 
նորմատիվների և աշխատանքային պայմանների քաղաքականություն, կատարողականի նոր 
ստանդարտ համայնքային առողջության և անվտանգության համար, պահանջում է 
հաճախորդներից ստեղծել և պահպանել սոցիալական և բնապահպանական կառավարման 
համակարգեր: Նախկինում առանձին քաղաքականությունները, օրինակ` վնասատուների 
դեմ պայքարի, պատվարների անվտանգության, անտառների և միջազգային ջրուղիների 
քաղաքականությունները, ինտեգրվել են կատարողականի ստանդարտների ութ նոր 
խմբերում:6  2007 թվականի նոյեմբերին ՄՖԿ-ի կառավարման մարմինը պետք է զեկուցեր 
տնօրենների խորհրդին այն մասին, թե ինչպե՞ս են ՄՖԿ-ի հաճախորդներն ընկալում 
կատարողականի ստանդարտները:  
    
C.C.C.C.    ՄիջամերիկյանՄիջամերիկյանՄիջամերիկյանՄիջամերիկյան    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    բանկբանկբանկբանկ    
    
12. ՄԶԲ-ի անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության շրջանակը սահմանված է 
վերջինիս ոլորտային մի շարք քաղաքականություններում, այդ թվում` բնապահպանական և 
անվտանգության մեխանիզմների համապատասխանության (2006), աղետների ռիսկերի 
կառավարման (2007), Բնիկ ժողովուրդների (2006) և պարտադրված վերաբնակեցման (1998) 
քաղաքականություններում: Տեղեկությունների հրապարակման պահանջները սահմանված 
են տեղեկությունների հրապարակման քաղաքականության մեջ (2006):7   
 
                                                                                                                                                       
Վերաբնակեցման գործողությունների պլանների կամ վերաբնակեցման համակարգերի, Բնիկ ժողովուրդների 
զարգացման պլանների կամ համայնքային զարգացման պլանների հրապարակման ժամկետները հստակ 
նշված չեն կատարողականի համապատասխան ստանդարտներում:   

4  Կատարողականի ութը ստանդարտներն ընդգրկում են հետևյալները. (i) սոցիալական և բնապահպանական 
գնահատման և կառավարման համակարգ, (ii) աշխատանք և աշխատանքային պայմաններ, (iii) աղտահարման 
կանխարգելում և նվազեցում, (iv) համայնքային առողջություն, ապահովություն և անվտանգություն, (v) հողի 
օտարում և պարտադրված վերաբնակեցում, (vi) կենսաբազմազանության պահպանում և բնական ռեսուրսների 
կենսակայուն կառավարում, (vii) Բնիկ ժողովուրդներ, (viii) մշակութային ժառանգություն: 

5  Տես` http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/Content/S_FAQs  
6  IFC. 2005. Performance Standards: What’s New and Different. 
7  ՄԶԲ-ի տեղեկությունների հրապարակման քաղաքականությունը նախատեսում է, որ բնապահպանական 
ազդեցության գնահատումներ կամ համապատասխան այլ բնապահպանական վերլուծություններ պահանջող 
գործառնությունների դեպքում այդ վերլուծությունները մատչելի լինեն փոխառու պետության հանրությանը և 
ՄԶԲ-ի կենտրոնական գրասենյակին` նախքան ՄԶԲ-ը կիրականացնի իր վերլուծական առաքելությունը` 
պետական հատվածի փոխառուների դեպքում, կամ իր պատշաճության գնահատման առաքելությունը` 
մասնավոր հատվածի փոխառուների դեպքում: Ըստ անհրաժեշտության, ՄԶԲ-ը պատրաստում է նաև 
բնապահպանական և սոցիալական գնահատման հաշվետվություն, որը մատչելի է դառնում հանրությանը ոչ 
ուշ, քան այն ժամկետը, երբ վարկի կամ երաշխիքի առաջարկը հաստատվում է գործադիր փոխնախագահի 
կողմից` գործադիր տնօրենների խորհրդին տրամադրելու համար: 



Լրացում 1   

 

121 
 

 

13. Բնապահպանական և անվտանգության մեխանիզմների համապատասխանության 
քաղաքականությունը, որը փոխարինում է շրջակա միջավայրի քաղաքականությանը, 
իրականացնում և ամրապնդում է ՄԶԲ-ի շրջակա միջավայրի ռազմավարությունը (2003):  
Հետևաբար, այն պարունակում է քաղաքականության բնապահպանական կանոնակարգման 
և բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների դիրեկտիվներ:8 Ի թիվս այլ բաների` 
բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների դիրեկտիվներն ընդգրկում են 
կարևորագույն բնական հաբիթաթների և մշակութային վայրերի պաշտպանությունը, 
վտանգավոր նյութերի կանխարգելումը, աղտոտման կանխումն ու նվազեցումը: Ավելին, 
անվտանգության մեխանիզմների բարձր ռիսկայնություն ունեցող գործառնությունների 
բնապահպանական գնահատման գործընթացն առնչվում է առողջության ու անվտնագության 
համար կարևորություն ունեցող խնդիրներին: Համաֆինանսավորման գործառնությունների 
դեպքում քաղաքականությունը խթանում է բնապահպանական գնահատման մեկ գործընթաց 
և միասնական փաստաթղթագրում ընդունելու ուղղությամբ համագործակցությունը 
փոխառուների և այլ վարկատուների հետ: Ի վերջո, անվտանգության մեխանիզմների 
ներպետական համակարգերի համար քաղաքականությունը սահմանում է մոտեցում, որը 
նման է Համաշխարհային Բանկի մոտեցմանը:  Պետության համակարգերը կկիրառվեն միայն 
այն դեպքում, երբ ՄԶԲ-ը կորոշի, որ փոխառուի համակարգը համարժեք է ՄԶԲ-ի 
համակարգին կամ գերազանցում է այն: 2009 թվականին ՄԶԲ-ի կառավարման մարմինը 
կզեկուցի տնօրենների խորհրդին պետությունների համակարգերի կիրառման իր փորձի 
մասին:9    
 
14. Աղետների ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը (2007), որը փոխարինում է 
բնական և չնախատեսված աղետների քաղաքականությունը (1999), պահանջում է 
համակողմանի մոտեցում (i) աղետների կանխարգելմանն ու մեղմացմանը, (ii) 
հետաղետային արձագանքմանը: Նոր քաղաքականությունը պահանջում է ծրագրային 
թիմերից սոցիալական ու բնապահպանական սքրինինգի միջոցով գնահատել ծրագրերի 
բնական վտանգների անբարենպաստ ազդեցությանը ենթակա լինելու աստիճանը կամ 
ռիսկերը մեծացնելու դրանց պոտենցիալը, գնահատել բնական վտանգների ռիսկն այն  
ծրագրերի համար, որոնք համարվում են մեծապես ենթակա բնական վտանգների 
անբարենպաստ ազդեցությանը կամ ունեն ռիսկերը մեծացնելու բարձր պոտենցիալ, 
կատարել կանխարգելման և մեղմացման միջոցառումների այլընտրանքային վերլուծություն, 
ծրագրի նախագծում և իրականացման գործընթացում ընդգրկել համապատասխան 
կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային մեղմացման միջոցառումներ: 
 
15. Բնիկ ժողովուրդների ՄԶԲ-ի գործառնական քաղաքականությունը և բնիկ զարգացման 
ռազմավարությունը (2006) նպատակադրում են, թե Բնիկ ժողովուրդների զարգացումը, թե 
այդ ժողովուրդների և նրանց իրավունքների պաշտպանությունը ՄԶԲ-ի կողմից 
ֆինանսավորած ծրագրերի անբարենպաստ ազդեցությունից և այդ ծրագրերի շրջանակներից 
դուրս թողնելուց: Այս նոր մոտեցումը փոխլրացնում է ՄԶԲ-ի ավելի վաղ կենտրոնացումը 

                                                
8  Բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների շրջանակում քաղաքականությունը պահանջում է 
ամբողջացված սքրինինգ և դասակարգում, որոնք հիմնված են բնապահպանական և առնչվող սոցիալական 
ազդեցությունների վրա, որոնք ուղղակի են, անուղղակի, տարածաշրջանային կամ կուտակային, ներառյալ` 
համապատասխան փոխկապակցված օբյեկտների ազդեցությունները: ՄԶԲ-ը կիրառում է ծրագրի 
դասակարգման միասնական համակարգ:  

9  IDB. 2006. Environment and Safeguards Compliance Policy. Washington, DC. 
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Բնիկ ժողովուրդների վրա ՄԶԲ-ի ծրագրերի անբարենպաստ ազդեցությունները կանխելու 
կամ մեղմելու վրա: Հնարավոր զգալի ազդեցություններ և ռիսկեր ունեցող ծրագրերի 
շրջանակներում Բնիկ ժողովուրդների իրավունքները լրացուցիչ պաշտպանելու նպատակով 
ՄԶԲ-ը պահանջում է ծրագիր առաջարկողից ազդեցության ենթակա Բնիկ ժողովուրդների 
կամ խմբերի հետ բարեխիղճ բանակցությունների միջոցով ստանալ նրանց 
համաձայնությունները ծրագրի ու մեղմացման միջոցառումների վերաբերյալ, ինչպես նաև 
ստուգում է դրա իրականացումը: Բնիկ ժողովուրդների քաղաքականությունը հասցեագրում 
է նաև այն Բնիկ ժողովուրդների խնդիրը, որոնց հետ կապ չի հաստատվել նրանց բացառիկ 
բնույթից` նրանց առանձնակի խոցելիության և նախնական խորհրդակցության ու բարեխիղճ 
բանակցությունների մեխանիզմները կիրառելու անհնարինությունից ելնելով: Այն 
պահանջում է ՄԶԲ-ից ֆինանսավորել միայն այն ծրագրերը, որոնք հարգում են Բնիկ 
ժողովուրդների, որոնց հետ կապ չի հաստատվել, իրավունքը մնալ կամավոր մեկուսացման 
մեջ և ազատորեն ապրել իրենց մաշկույթի համաձայն:  
 
16. Պարտադրված վերաբնակեցման քաղաքականությունը կիրառվում է միայն ՄԶԲ-ի 
ծրագրերի հետևանքով անձանց պարտադրված ֆիզիկական տեղահանմանը: 
Քաղաքականության նպատակն է նվազագույնի հասցնել ծրագրի ազդեցության տարածքում 
բնակվող անձանց կենսապահովման միջոցների խաթարումը` կանխելով կամ նվազագույնի 
հասցնելով ֆիզիկական տեղահանման անհրաժեշտությունը և երաշխավորելով, որ երբ 
անձանց տեղահանումը պարտադիր է, նրանց ցուցաբերվի հավասար մոտեցում, իսկ որտեղ 
իրատեսական է` հնարավորություն տրվի օգտվել այն ծրագրի օգուտներից, որը պահանջել է 
նրանց վերաբնակեցումը: Բնիկ ժողովուրդների տեղահանման պարագայում, ՄԶԲ-ը 
կաջակցի գործառնություններին միայն այն դեպքում, եթե պարզի, որ վերաբնակեցման 
բաղադրիչն ուղղակի օգուտներ կբերի այս անձանց նախնական իրավիճակի համեմատ, 
լիարժեք կճանաչվեն և արդարացի կփոխհատուցվեն ավանդական իրավունքները, 
փոխհատուցման տարբերակները կընդգրկեն հողահեն վերաբնակեցում, իսկ ազդեցության 
ենթակա Բնիկ ժողովուրդները տվել են իրենց տեղեկացված համաձայնությունը 
վերաբնակեցմանն ու փոխհատուցման միջոցառումներին:10  
    
D.D.D.D.    ՎերակառուցմանՎերակառուցմանՎերակառուցմանՎերակառուցման    ևևևև    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    եվրոպականեվրոպականեվրոպականեվրոպական    բանկբանկբանկբանկ        
    
17. 2008 թվականի մայիսին ՎԶԵԲ-ը հաստատեց իր նոր բնապահպանական և 
սոցիալական քաղաքականությունը և կատարողականի 10 պահանջները` փոխարինելով 
2003 թվականի բնապահպանական քաղաքականությունը և կիրառելով դրանք 2008 թվականի 
նոյեմբերի 12-ից հետո գնահատված բոլոր նոր ծրագրերին: Բնապահպանական և 
սոցիալական քաղաքականությունը պահպանում է 2003 թվականի քաղաքականության մեջ 
սահմանված ռազմավարական բոլոր ուղղությունները և ավելի համակարգված ու 
համապարփակ եղանակով հասցեագրում կայուն զարգացման սոցիալական 
հարթությունները: Սոցիալական հարթությունները վերաբերում են (i) աշխատանքի 
նորմատիվներին և աշխատանքային պայմաններին, (ii) պարտադրված վերաբնակեցմանը, 
(iii) համայնքային առողջությանը, անվտանգությանը և ապահովությանը, (iv) Բնիկ 
ժողովուրդներին, (v) մշակութային ժառանգությանը:   
 

                                                
10  IDB. 1998. Operational Policy on Involuntary Resettlement. Washington, DC.  
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18. ՎԶԵԲ-ի քաղաքականությունը մոդելավորվել է ՄՖԿ-ի մոտեցման հիման վրա, 
միաժամանակ արտացոլելով ՎԶԵԲ-ի աշխատանքային տարածաշրջանի 
առանձնահատկությունները և պարտավորությունները Շրջակա միջավայրի եվրոպական 
սկզբունքների շրջանակում, որոնք ՎԶԵԲ-ը ստորագրել է: Սակայն ՎԶԵԲ-ն ունի երկու 
լրացուցիչ ստանդարտ` (i) ֆինանսական միջնորդների, (ii) տեղեկությունների 
հրապարակման և շահագրգիռ կողմերի ներգրավման համար:  
 
19. Բազմակողմ ֆինանսական այլ հաստատությունների օրինակով` ՎԶԵԲ-ն ունի 
հանրային տեղեկատվության քաղաքականություն, որը թարմացվել և 2008 թվականի մայիսի 
12-ին հաստատվել է բնապահպանական ու սոցիալական քաղաքականության հետ միասին: 
Հանրային տեղեկատվության նոր քաղաքականությունը սահմանում է, թե ինչպե՞ս է ՎԶԵԲ-ը 
հրապարակում տեղեկությունները և խորհրդակցում շահագրգիռ կողմերի հետ` իր 
ռազմավարությունների, քաղաքականությունների և գործառնությունների մասին ավելի լայն 
իրազեկվածությունը և դրանց ավելի խորը ընկալումը խրախուսելու համար: Միաժամանակ 
քաղաքականությունը սահմանում է հստակ սահմանազատման գծեր` հանրային 
հրապարակման ենթակա տեղեկությունները հրապարակման ոչ ենթակա գաղտնի 
տեղեկություններից տարանջատելու համար: Հանրային տեղեկատվության 
քաղաքականությունն ընդգրկում է բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատումների հրապարակման պահանջներ:11 
    
E.E.E.E.    ՀասարակածայինՀասարակածայինՀասարակածայինՀասարակածային    սկզբունքներիսկզբունքներիսկզբունքներիսկզբունքների    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    հաստատություններհաստատություններհաստատություններհաստատություններ    
    
20. Հասարակածային սկզբունքների ֆինանսական հաստատություններն այն 
հաստատություններն են, որոնք որդեգրել են Հասարակածային սկզբունքները` ծրագրային 
ֆինանսավորման բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը հասցեագրելու ֆինանսական 
ոլորտի համակարգ: Հասարակածային սկզբունքները, որոնք 2003 թվականին ընդունեցին 
աշխարհի առաջատար 10 առևտրային բանկերը, գլոբալ մակարդակով և ոլորտի բոլոր 
ճյուղերում կիրառելու համար բնապահպանական և սոցիալական ընդհանուր և ներդաշնակ 
քաղաքականությունների և ուղեցույցերի խումբ մշակելու բանկերի ցանկության արդյունք է: 
Ֆինանսական հաստատություններից յուրաքանչյուրը հռչակում է, որ գործադրում կամ 
գործադրելու է քաղաքականություններ կամ գործարար գործընթացներ, որոնք համահունչ են 
Հասարակածային սկզբունքներին: Նրանք պարտավորվում են չվարկավորել այն ծրագրերը, 
որոնց դեպքում փոխառուն չի կատարելու կամ չի կարող կատարել իր սոցիալական և 
բնապահպանական պահանջները: 
 
21. Հասարակածային սկզբունքները վերանայվել են 2006 թվականի հուլիսին. (i) ՄՖԿ-ի 
սոցիալական և բնապահպանական կենսակայունության կատարողականի ստանդարտներն 
արտացոլելու և դրանց համահունչ լինելու համար, որոնց վրա հիմնված է եղել 
Հասարակածային սկզբունքների սկզբնական խումբը, (ii) զանազան շահագրգիռ կողմերի 

                                                
11A դասակարգի ծրագրերի վերաբերյալ բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատումները 
ՎԶԵԲ-ը մատչելի կդարձնի Լոնդոնի իր Բիզնես տեղեկատվական կենտրոնում և ՎԶԵԲ-ի համապատասխան 
տեղական գրասենյակներում` առնվազն 60 օր նախքան իր Խորհրդի կողմից ծրագրի քննարկումը` մասնավոր 
հատվածի ծրագրերի դեպքում, և  առնվազն 120 օր նախքան իր Խորհրդի կողմից ծրագրի քննարկումը` 
հանրային հատվածի ծրագրերի դեպքում: Փաստաթղթերի մատչելիության մասին ծանուցումը կտեղադրվի 
ՎԶԵԲ-ի համացանցային կայքում:  
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իրականացման և մեկնաբանությունների դասերն ընդգրկելու համար: Հասարակածային նոր 
սկզբունքները կիրառվում են 10 միլիոն դոլար կամ ավելի կապիտալ ծախսեր ունեցող բոլոր 
ծրագրերի ֆինանսավորմանը:12 Համոզված լինելով, որ բնապահպանական և սոցիալական 
կորպորատիվ պատասխանատվությունը գործարար տեսանկյունից խելամիտ է` 2008 
թվականի օգոստոսի դրությամբ ավելի քան 100 պետությունում գործող 60-ից ավելի 
ֆինանսական հաստատություններ 24 պետություններից ընդունեցին Հասարակածային նոր 
սկզբունքները:13   
 

                                                
12  Սկզբնական շեմը 50 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր: Այս փոփոխության բացատրությունները և Հասարակածային 
սկզբունքներին վերաբերող այլ տեղեկությունները տես http://www.equator-principles.com/faq.shtml կայքում: 

13 Տես` http://www.equator-principles.com/join.shtml  
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ՄիջնաժամկետՄիջնաժամկետՄիջնաժամկետՄիջնաժամկետ    գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների    ծրագիրծրագիրծրագիրծրագիր (2010 (2010 (2010 (2010––––2012)2012)2012)2012)    
    

ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ        ԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականի    
ցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշեր    

ԳործողություններԳործողություններԳործողություններԳործողություններ    ՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանա----
տուտուտուտու    կողմերկողմերկողմերկողմեր    

ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    
ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ        

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    նպատակնպատակնպատակնպատակ    
ԱԶԲ-ի ֆինանսավորած բոլոր ծրագրերի համար բավարարվում են ԱԶԲ-ի անվտանգության 

մեխանիզմների նպատակները, սկզբունքները և պահանջները 
    

ԳործողությանԳործողությանԳործողությանԳործողության    բնագավառբնագավառբնագավառբնագավառ (i) (i) (i) (i)    
ԱջակցությունԱջակցությունԱջակցությունԱջակցություն    փոխառուներիփոխառուներիփոխառուներիփոխառուների////հաճախորդներիհաճախորդներիհաճախորդներիհաճախորդների    անվտանգությանանվտանգությանանվտանգությանանվտանգության    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    
կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    զարգացմանըզարգացմանըզարգացմանըզարգացմանը     
  
Անվտանգության 
մեխանիզմների 
պահանջներն 
իրականացնելու 
փոխառուի/ 
հաճախորդի 
հզորացած 
ինստիտուցիոնալ 
կարողություններ  
 
 
 

 
Փոխառուների/ 
հաճախորդների 
վերապատրաս-
տում նոր քաղա-
քականության 
մասով, որն 
իրականացվում է 
տարբեր 
մակարդակներով` 
նախքան ԱՄՔՓ-ի 
ուժի մեջ մտնելու 
ժամկետը և 
շարունակական 
հիմունքներով  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ծրագրի նախա-
պատրաստման 
ընթացքում 
ծրագրի 
մակարդակով 
ժամանակին 
տրամադրված 
տեխնիակական 
խորհրդատվու-
թյուն և 
ուղղություն  
 
 
 
 

 
� Ապահովել 
համաբանկային 
ցուցումներ 
բոլոր ԶԱՊ 
փոխառուների 
համար (1 աշ-
խատանքային 
սեմինար 
նախքան ուժի 
մեջ մտնելը և 
տարեկան 1-2 
անգամ` 
հաջորդաբար) 

� Ապահովել 
ներպետական 
վերապատրաս-
տում հանրային 
և մասնավոր 
հատվածի 
փոխառուներին/
հաճախորդ-
ներին  

� Տարածել նոր 
քաղաքականու-
թյան 
օրինակներ 
յուրաքանչյուր 
փոխառուին/ 
հաճախորդին և 
բացատրել նոր 
դրույթները   

� Գնահատել 
փոխառուի/ 
հաճախորդի 
կարողություն-
ները, ծրագրի 
նախագծում 

 
ՏՎ-ներ/ՏԿԶՎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ/ 
ՏԿԶՎ 
 
 
 
 
 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ 
 
 
 
 
 

 
� Սեփական 
աշխատակազմի 
ռեսուրսների 
մոբիլիզացում  

� Տեխնիկական 
օժանդակություն 
կամ առանձ-
նացված դրա-
մագլուխ ($80-
100 միլիոն)` 
ըստ կարիքների 

� Աշխատակազմի 
խորհրդատվու-
թյուն 

� Միջազգային 
զարգացման այլ 
գործակա-
լությունների 
համագործակ-
ցային 
աշխատանքներ 
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ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ        ԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականի    
ցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշեր    

ԳործողություններԳործողություններԳործողություններԳործողություններ    ՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանա----
տուտուտուտու    կողմերկողմերկողմերկողմեր    

ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    
ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ծրագրի 
իրականացման 
ընթացքում 
ծրագրի 
մակարդակով 
ժամանակին 
տրամադրված 
խորհրդատվու-
թյուն և 
ուղղություն  
 
Պատրաստված 
ՊԱՄՀ-ի 
համարժեքության 
և ընդունելիության 
գնահատումների 
քանակը և որակը   
 
ԱԶԲ-ի և 
փոխառուների/ 
հաճախորդների 
միջև համաձայ-
նեցված և 
փոխառուների/ 
հաճախորդների 
կողմից 
պատշաճորեն 
իրականացված 
բացերի լրացման 
գործողությունների 
ծրագրերի քանակը  
 

ընդգրկել կարո-
ղությունների 
ամրապնդման 
համապատաս-
խան 
բաղադրիչներ   

� Աջակցել սոցի-
ալական և բնա-
պահպանական 
գնահատում-
ների, ԲԿԾ-ի, 
ՎՊ-ի և ԲԺՊ-ի 
պատրաստմա-
նը   

� Ապահովել 
աջակցություն, 
որն անհրաժեշտ 
է ծրագրի 
իրականացման 
ընթացքում 
չնախատեսված 
խնդիրները 
հասցեագրելու 
համար 
 

� Պատրաստել 3-5 
ՊԱՄՀ-ի 
համարժեքու-
թյան և ընդու-
նելիության  
գնահատումներ 
և բացերի 
լրացման գոր-
ծողությունների 
ծրագրեր 
ազգային/ 
ենթաազգային/ 
գործակալու-
թյան մակարդա-
կով 

 

 
 
 
 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ 
 
 
 
 
 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԳԽԳ/ՏԿԶՎ/ 
ՏՎ-ներ 

ԳործողությանԳործողությանԳործողությանԳործողության    բնագավառբնագավառբնագավառբնագավառ (ii)  (ii)  (ii)  (ii)     
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ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ        ԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականի    
ցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշեր    

ԳործողություններԳործողություններԳործողություններԳործողություններ    ՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանա----
տուտուտուտու    կողմերկողմերկողմերկողմեր    

ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    
ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ        

ՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականությանՔաղաքականության    իրականացմիրականացմիրականացմիրականացմաննաննաննանն    օժանդակելուօժանդակելուօժանդակելուօժանդակելու    համարհամարհամարհամար    միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների    ևևևև    գործիքներիգործիքներիգործիքներիգործիքների    մշակումմշակումմշակումմշակում    ևևևև    
պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում     
 
ԱԶԲ-ի աշխատա-
կազմը, փոխառու-
ները/հաճախորդ-
ները և շահագրգիռ 
այլ կողմերը 
հստակ ընկալում 
են ԱԶԲ-ի 
անվտանգության 
մեխանիզմների 
պահանջները և 
զինված են 
անհրաժեշտ 
հմտություններով  
 
 

 
Ուղեցույցեր և 
ձեռնարկներ, 
որոնք ապահովում 
են լրացուցիչ 
տեխնիկական 
ուղղություն և 
արտացոլում 
միջազգային 
լավագույն փորձը, 
որը մատչելի է 
նախքան ԱՄՔՓ-ի 
ուժի մեջ մտնելու 
ժամկետը  
 
 
 
 
 
 
 
 
Քաղաքականու-
թյան 
փաստաթղթերը 
(ԱՄՓՔ և 
Անվտանգության 
մեխանիզմների 
պահանջներ 1-4) և 
ուղեցույցերն ու 
ձեռնարկները 
ժամանակին 
թարգմանվել և 
տրամադրվել են 
փոխառուներին/ 
հաճախորդներին և 
շահագրգիռ այլ 
կողմերին   
 
 

 
� Թարմացնել 
բնապահպա-
նական գնա-
հատման 
ուղեցույցերը  

� Թարմացնել 
Պարտադրված 
վերաբնակեց-
ման ձեռնարկը  

� Պատրաստել 
Բնիկ 
ժողովուրդների 
մասին ձեռնարկ, 
որն ընդգրկում է 
Բնիկ 
ժողովուրդների  
համայնքների 
համաձայնութ-
յունը ստանալու 
մասին 
ուղեցույցեր  

� ԱՄՓՔ, 
Անվտանգու-
թյան 
մեխանիզմների 
պահանջներ 1-
4-ի, ուղեցույ-
ցերի ու ձեռ-
նարկների 
թարգմանու-
թյուն առավել 
տարածված 
լեզուների և 
տեղական այլ 
լեզուների, ըստ 
կարիքի, ինչպես 
նաև տպագրում 
և տարածում 
համապատաս-
խան 
շահագրգիռ 
կողմերին  

 
ՏԿԶՎ 
 
 
 
 
ՏԿԶՎ 
 
 
 
ՏԿԶՎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՏԿԶՎ/ՏՎ-ներ/ 
ՄՀԳՎ 
 

 
� Սեփական 
աշխատակազմի 
ռեսուրսների 
մոբիլիզացում 

� Աշխատակազմի 
խորհրդատվու-
թյուն  

� Թարգմանու-
թյան, տպագրու-
թյան և 
տարածման  
միանվագ ծախս  

     

ԳոԳոԳոԳործողությանրծողությանրծողությանրծողության    բնագավառբնագավառբնագավառբնագավառ (iii)  (iii)  (iii)  (iii)     
ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    կազմակերպականկազմակերպականկազմակերպականկազմակերպական    կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    ևևևև    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    ապահովումապահովումապահովումապահովում    քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության    
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ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ        ԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականի    
ցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշեր    

ԳործողություններԳործողություններԳործողություններԳործողություններ    ՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանա----
տուտուտուտու    կողմերկողմերկողմերկողմեր    

ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    
ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ        

իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման    համարհամարհամարհամար    
 
Աշխատակազմի    
գիտելիքները 
սոցիալական և 
բնապահպանա-
կան անվտանգու-
թյան մեխանիզմ-
ների պահանջների 
վերաբերյալ 
թարմացվել են  
 
Քաղաքականու-
թյան իրականաց-
ման ինստիտու- 
ցիոնալ կարողու-
թյունները 
հզորացվել են  

 
Ժամանակին և 
շարունակական 
հիմունքներով 
վերապատրաստ-
ված 
աշխատակիցների 
թիվը  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Աշխատակազմի 
պաշտոնների 
ավելացում և 
աշխատակազմի 
ռեսուրսների 
օպտիմալացված 
բաշխում   
 
 
 
Պահպանվում է 
գիտելիքների 
փոխանակման 
միջգերատեսչա-
կան ցանց  
 
    

 
� Համաբանկային, 
համակարգված 
սեփական 
աշխատակազմի 
վերապատրաս-
տում` ԿԳ-ի ՏԳ-
ի անվտանգու-
թյան 
մեխանիզմների 
մասնագետների 
և թիմերի 
ղեկավարների 
համար  (2 աշ-
խատանքային 
սեմինար 
նախքան ուժի 
մեջ մտնելը և 
տարեկան 2-3 
անգամ` 
հաջորդաբար) 

� Եռամյա 
միջնաժամկետ 
կտրվածքով 
հավաքագրել 
լրացուցիչ 
մասնագետներ 
ՏՎ-երում և 
ազգային 
պաշտոնյաներ 
ՏԳ-երում 

� Կազմակերպել 
սեմինարներ/ 
աշխատանքային 
քննարկումներ   
գիտելիքների և 
փորձի 
փոխանակման 
վերաբերյալ  

 
ՏԿԶՎ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԿՎ/ՏՎ-ներ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՏԿԶՎ/ՏՎ-ներ/ 
ՄՀԳՎ 
 
 
 
 

 
� Սեփական 
աշխատակազմի 
ռեսուրսների 
մոբիլիզացում 

� Տեխնիկական 
օժանդակություն 

� Ներքին 
վարչական 
լրացուցիչ 
ծախսերի բյուջե  
  

ԳործողությանԳործողությանԳործողությանԳործողության    բնագավառբնագավառբնագավառբնագավառ (iv)  (iv)  (iv)  (iv)     
ԱԶԲԱԶԲԱԶԲԱԶԲ----իիիի    ներքիններքիններքիններքին    ուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրության    ևևևև    համապատասխանությանհամապատասխանությանհամապատասխանությանհամապատասխանության    մոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգիմոնիթորինգի    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    
բարելավումբարելավումբարելավումբարելավում    ևևևև    պապապապահպանումհպանումհպանումհպանում    
 
ԱԶԲ-ի ներքին 
ուսումնասիրու-
թյան և համապա-

 
Նախքան ԱՄՓՔ 
ուժի մեջ մտնելու 
ժամկետը 

 
� Պատրաստել 
կոնսոլիդացված 
Գործառնու-

 
ՏԿԶՎ  
 
 

 
� Սեփական 
աշխատակազմի 
ռեսուրսներ  
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ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ        ԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականի    
ցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշեր    

ԳործողություններԳործողություններԳործողություններԳործողություններ    ՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանա----
տուտուտուտու    կողմերկողմերկողմերկողմեր    

ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    
ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ        

տասխանության 
մոնիթորինգի հա-
մակարգը գործում 
է արդյունավետ և 
օգտավետ  
 
 
 

ստեղծված են 
ԱՄՓՔ 
իրականացման  
հստակ գործառ-
նական 
ընթացակարգեր  
 
 
 
 
 
 
 
Ծրագրի սքրինինգ 
և դասակարգում  
 
 
 
 
 
 
Հրապարակում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

թյունների 
ձեռնարկ` 
ծրագրի 
յուրաքանչյուր 
փուլի համար 
ԱԶԲ-ի ներքին 
ուսումնասիրու-
թյան, մոնիթո-
րինգի և հաշվե-
տվականության 
ընթացակար-
գերը սահմա-
նելու համար   

� Ժամանակին և 
պատշաճ 
եղանակով 
կատարել 
յուրաքանչյուր 
ծրագրի 
սքրինինգ և 
դասակարգում  

� ԱԶԲ-ի կայքում  
տեղադրել 
բնապահպա-
նական A 
դասակարգի 
բոլոր ծրագրերի 
ԲԱԳ-երը` 120 
օր Խորհրդի 
հաստատումից 
առաջ, նախքան 
ծրագրի գնա-
հատումը 
տեղադրել 
ԲԳՈւՀ-ը, 
նախքան 
ծրագրի գնա-
հատումը ՊՎ A 
և B դասակարգի 
բոլոր ծրագրերի 
համար 
տեղադրել ՎՊ-
ը/ՎՀ-ը, 
նախքան 
ծրագրի գնա-
հատումը ԲԺ A 
և B դասակարգի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՏԿԶՎ/ՏՎ-ներ/ 
ՄՀԳՎ  
 
 
 
 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ  
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ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ        ԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականի    
ցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշեր    

ԳործողություններԳործողություններԳործողություններԳործողություններ    ՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանա----
տուտուտուտու    կողմերկողմերկողմերկողմեր    

ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    
ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ        

 
 
 
 
Խորհրդակցություն 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Անվտանգության 
մեխանիզմների 
փաստաթղթերը 
ներկայացվել են 
ժամանակին և 
պատշաճորեն 
ուսումնասիրվել 
են ծրագրի նախա-
պատրաստման 
ընթացքում  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

բոլոր ծրագրերի 
համար 
տեղադրել ԲԺՊ-
ը/ԲԺՀ-ը 

� Մասնակցել 
բնապահպա-
նական, ՊՎ և 
ԲԺ զգալի 
ազդեցություն-
ներ ունեցող 
բոլոր ծրագրերի  
խորհրդակ-
ցություններին,  
փաստաթղթա-
գրել խորհրդակ-
ցության 
արդյունքները և 
ներառել դրանք 
ծրագրի 
նախագծում   

� Ուսումնասիրել 
անվտանգու-
թյան մեխա-
նիզմների բոլոր 
կարևոր 
փաստաթղթե-
րը` քաղաքա-
կանության 
սկզբունքների և 
ԱՄՊ 1-4-ի 
դիմաց, ան-
վտանգության  
փաստաթղթերի 
վերջնական 
տարբերակները 
մշակելու 
համար համա-
պատասխան 
խորհրդատվու-
թյուն տրամա-
դրել փոխառու-
ներին/ հաճա-
խորդներին` 
ԱԶԲ-ի 
պահանջներին 
դրանց 
համապատաս-

 
 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ/ 
ՏԿԶՎ 
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ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ        ԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականիԿատարողականի    
ցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշերցուցանիշեր    

ԳործողություններԳործողություններԳործողություններԳործողություններ    ՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանաՊատասխանա----
տուտուտուտու    կողմերկողմերկողմերկողմեր    

ՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվողՊահանջվող    
ռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներռեսուրսներ        

 
 
 
Ծրագրի 
իրականացման 
ընթացքում  
ժամանակին 
իրականացվում են 
վերահսկողական 
և մոնիթորինգի 
առաքելություն-
ներ, ապահովվում 
է համապատաս-
խան ուղղություն, 
փաստաթղթա-
գրվում են 
արդյունքները  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ամբողջ բանկի 
մասշտաբով 
համապատասխա-
նության 
կարգավիճակն ու 
կատարողականը 
ժամանակին 
փաստաթղթա-
գրվում են և 
ներկայացվում 
ղեկավարությանը  
 

խանությունն 
ապահովելու 
համար 

� Դաշտային 
վերահսկողու-
թյան և 
մոնիթորինգի 
առաքելություն 
անվտանգու-
թյան 
մեխանիզմների 
մասնագետների 
կողմից` բնա-
պահպանական, 
ՊՎ և ԲԺ A 
դասակարգի 
բոլոր ծրագրերի 
համար, 
փոխառուի/ 
հաճախորդի 
հետ համաձայ-
նեցնել ուղղիչ 
գործողություն-
ների ծրագրի 
մշակումն ու 
իրականացումը 
(եթե անհրա-
ժեշտ է), ինչպես 
նաև 
մոնիթորինգի 
մանրամասն ու 
որակյալ 
հաշվետվու-
թյունների 
պատրաստումը   

� Պատրաստել 
տարեկան 
հաշվետվու-
թյուն 
համաբանկային 
կատարողակա-
նի մասին և 
ներկայացնել 
այն ղեկավա-
րությանը  

 
 
 
ՏՎ-ներ/ՄՀԳՎ 
ՏԿԶՎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՏԿԶՎ 
 
 
 
 
 



Լրացում 2 
 
132 

ԱԶԲ = Ասիական զարգացման բանկ, ԿԺ = կադրերի բաժին, ՊԱՄՀ = պետության անվտանգության մեխանիզմների 
համակարգեր, ԶԱՊ = զարգացող անդամ պետություն, ԲԳՈւՀ = բնապահպանական գնահատման և 
ուսումնասիրության համակարգ, ԲԱԳ = բնապահպանական ազդեցության գնահատում, ԲԿԾ = բնապահպանական 
կառավարման ծրագիր, ԿԳ = կենտրոնական գրասենյակ, ԲԺՀ = Բնիկ ժողովուրդների համակարգ, ԲԺՊ = Բնիկ 
ժողովուրդների պլան, ՊՎ = պարտադրված վերաբնակեցում, ԳՎ = գործառնական վարչություն, ԳԽԳ = Գլխավոր 
խորհրդականի գրասենյակ, ԳՁ = Գործառնությունների ձեռնարկ, ՄՀԳՎ = Մասնավոր հատվածի գործառնությունների 
վարչություն, ՏՎ = տարածաշրջանային վարչություն, ՎՀ = վերաբնակեցման համակարգ, ՏԳ = տեղական գրասենյակ, 
ՎՊ = վերաբնակեցման պլան, ՏԿԶՎ = Տարածաշրջանային և կայուն զարգացման վարչություն, ԱՄՔՓ = 
անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթուղթ, ԱՄՊ = անվտանգության մեխանիզմների 
պահանջներ:  
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ԱԶԲ-ի տեսլականն է` Ասիայի և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանները առանց 
աղքատության: ԱԶԲ-ի առաքելությունն է զարգացող  անդամ պետություններում 
զգալիորեն կրճատել աղքատությունը և բարելավել կենսամակարդակը:  Չնայած 
գրանցված բազմաթիվ հաջողությունների, տարածաշրջանում շարունակվում են բնակվել 
աշխարհի աղքատ բնակչության 2/3-ը` 1.8 միլիարդ մարդ, որոնք ապրում են օրական 2 
ԱՄՆ դոլարից պակաս գումարով, իսկ 903 միլիոնը` գոյատևում են օրական 1.25 ԱՄՆ 
դոլարավ: ԱԶԲ-ն հանձնառել է կրճատել  աղքատությունը տնտեսական աճի, շրջակա 
միջավայրի կայուն պահպանման և տարածաշրջանային ինտեգրման միջոցով:

ԱԶԲ-ի հիմնադիրներն են 67 անդամ-երկրներ, որոնցից 48-ը տարածաշրջանից 
են: ԱԶԲ-ի գլխամասը գտնվում է Մանիլայում: Իր զարգացող անդամ երկրներին 
օգնելու համար ԱԶԲ-ի հիմնական գործիքներն են տնտեսական քաղաքականության 
երկխոսությունը, վարկերը, կապիտալ ներդրումները, երաշխիքները, դրամաշնորհները և 
տեխնիկական օժանդակությունը:
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