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Նե րա ծու թյուն
Գո յու թյուն ու նեն շրջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման մի շարք հաս կա ցու թյուն ներ: Այլ 

կերպ ա սած, շրջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան 
պե տա կան մար մին նե րի կամ շարժ ման մաս նա կից նե րի կող մից (պե տա կան մար մին ներ և 
Բ նա պահ պա նա կան Շարժ ման Կազ մա կեր պու թյուն ներ (ԲՇԿ) ), ո րոնց նպա տակն է մեղ
մաց նել բա ցա հայտ ված բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րը: Ի տար բե րու թյուն ո րո շում ներ 
կա յաց նե լու վերևից ներքև մո տեց ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան ո լոր տի 
նկատ մամբ հար կադ րան քի, շրջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վա րու մը նե րա ռում է ու ժի այն պի
սի տե ղա բաշ խում, ո րի դեպ քում հա սա րա կու թյու նը և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան 
այլ ան դամ ներ՝ ինչ պի սիք են հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, բնա պահ պա նա
կան շարժ ման կազ մա կեր պու թյուն նե րը, կա րող են ներգ րավ վել օ րենսդ րա կան գոր ծըն
թաց նե րի և քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման բո լոր ո լորտ նե րում առ կա խնդիր նե րի բա ցա
հայտ ման և ձևա կերպ ման, ինչ պես նաև հե տա գա գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման և վե
րահսկ ման ըն թաց քի մեջ:

Շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման մեջ առ կա են բազ մա թիվ հա յե ցա կար գա յին հե
ռան կար ներ, ո րոնք մշակ վել են նա խորդ մի քա նի տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում: Այդ շար
քին է պատ կա նում բազ մա կար ծու թյու նը (ներգ րավ ված մի քա նի մաս նա կից նե րի կա ռա
վար ման հա մա կար գը): Բազ մա կար ծու թյան մո տե ցու մը ա ռաջ նորդ վում է այն հան գա
ման քով, որ հան րա յին քա ղա քա կա նու թյու նը հան դի սա նում է մրցակ ցող շա հե րի և սահ
մա նա փակ ռե սուրս նե րի արդ յուն քը, իսկ պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի պար տա վո րու
թյուն նե րի մեջ է մտնում տրա մադ րել հա վաս տի, թա փան ցիկ և բաց դաշտ, որ տեղ սո
ցիա լա կան խնդիր նե րին առնչ վող ո րո շում նե րը կա րող են ճիշտ ըն թացք ստա նալ: Բազ
մա կար ծու թյու նը կարևոր է նաև շրջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից մո
տեց ման մեջ՝ մաս նա վո րա պես շեշ տե լով հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյու նը բնա պահ
պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցում: Փոր ձա գետ նե րը և հե տա զո
տող նե րը նշում են, որ հա սա րա կու թյու նը և քա ղա քա ցիա կան շարժ ման մաս նա կից նե րը, 
ինչ պի սիք են ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ա վե լի ցայ տուն և ն կա տե լի գոր ծո
ղու թյուն ներ են ի րա կա նաց նում, ո րով ձգտում են ա ռաջ քա շել խնդիր ներն ու պա հանջ նե
րը և փոր ձում են ներ գոր ծու թյուն ու նե նալ բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ
ման և օ րենս դրու թյան մեջ առ կա ո րո շում ներ կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցում: Քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կու թյան մաս նա կից նե րի՝ մաս նա վո րա պես ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի մաս նակ ցու թյու նը մեծ դեր է ստանձ նում ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գում 
շրջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման ո լոր տում: Շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վա րու մը նպաս
տում է տար բեր խմբե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռա ջաց մա նը, ո րի շնոր հիվ մշակ
վում են բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի նո րա րա րա կան և արդ յու նա վետ լու ծում ներ, ինչ
պես նաև ամ րապն դում են ար դեն իսկ հա ջող ված ձեռք բե րում նե րի պար տա վո րու թյուն
նե րը: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դե րա կա տար ման վե րա բեր յալ առ կա են 
եր կու տար բեր տես լա կան ներ: Մի կող մից ՀԿնե րը ներ կա յաց նում են հա սա րա կու թյան 
կար ծի քը կամ հա մար վում են միև նույն վե րա բեր մուն քը և հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նա
կը կի սող մարդ կանց ո րո շա կի խումբ: Մ յուս կող մից նրանք ըն կալ վում են իբրև պե տա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծըն կեր ներ և հա մա գոր ծակ ցում են հա մա պա տաս խան պե տա
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կան մար մին նե րի հետ, ին չի արդ յուն քում ստեղծ վում է այն պի սի պատ կեր, ըստ ո րի ՀԿ
նե րը ներ կա յաց վում են որ պես կո ռու պաց ված և քա ղա քա կա նաց ված մար մին ներ:

Այն երկր նե րում, որ տեղ ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կարգն ա վե լի թույլ է, իշ խա նու
թյուն նե րը (կա ռա վա րու թյու նը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, վե րահս
կող կա ռույց նե րը) նշում են, որ ՀԿնե րը ի րենց ի րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րին և կա
րո ղու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան պետք է ստանձ նեն մի շարք պար տա կա նու թյուն ներ 
անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար (օ րի նակ, ցու ցադ րա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի և ի րա վա կան ճնշում նե րի մի ջո ցով ներգ րավ վել ո րո շում ներ կա յաց նե լու 
գոր ծըն թա ցում): Այս պի սով, նրանց վար չա կան ու ժը կա րող է գե րա զան ցել կա ռա վա րու
թյա նը՝ Բ նա պահ պա նա կան Շարժ ման Կազ մա կեր պու թյուն նե րին ա ռա վել մեծ հնա րա վո
րու թյուն ներ ըն ձե ռե լով գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա վալ ման, քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և 
օ րեն քի ա զա տու թյան հա մար:

1991 թվ ին Խորհր դա յին Միու թյան փլու զու մից հե տո Հա յաս տանն ան կա խու թյուն 
ձեռք բե րեց և դուրս ե կավ Խորհր դա յին Միու թյու նից: Այս ա մենն ի րա կա նա ցավ կա ռա
վա րու թյան վրա հան րա յին ճնշման արդ յուն քում, որն ու ղեկց վում էր զանգ վա ծա յին գոր
ծո ղու թյուն նե րով: Հետևա բար, ա ռա վել խե լա միտ կլի նի նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ստեղծ ման հիմ քում կարևոր վում է հա սա րա կա կան ակ տի վիզ մը և փո ղո ցա
յին գոր ծո ղու թյուն նե րը: 2000ա կան թթ ի սկզբին երկ րում սո ցիալտնտե սա կան ճգնա
ժա մից հե տո ի հայտ ե կան հա սա րա կա կան ակ տի վիզ մի նա խան շան նե րը: Հա սա րա կա
կան ակ տի վիզ մը հան դի սա նում է նո րաս տեղծ պե տու թյան ան բա ժա նե լի մա սը և ս տեղ
ծում է ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կարգ հա սա րա կու թյան հա մար ազ գա յին և մի ջազ
գա յին մա կար դա կում: Բ նա պահ պա նա կան խնդիր նե րին առնչ վող հա սա րա կա կան ակ
տի վիզ մի նա խան շան ներն ի հայտ ե կան 2000ա կան թթ ի կե սե րին, երբ քննա դա տու
թյան են թարկ վեցին երկ րում հան քարդ յու նա բե րու թյան ռազ մա վա րու թյան խնդիր նե րը, 
ո րը բարձ րա ձայն վել էին հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի կող մից: Ո րոշ փոր ձեր հա ջող
վե ցին, իսկ ո րոշ նե րը՝ ոչ: Սա կայն այս գոր ծո ղու թյուն նե րը չհան գեց րե ցին ինս տի տու ցիո
նալ փո փո խու թյուն նե րի, ո րոնք կա րող էին ար տա ցոլ վել ներ կա յիս քա ղա քա կա նու թյան և 
օ րենսդ րու թյան մեջ: Ան կախ արդ յունք նե րից՝ ո րո շում ներն ըն դուն վում են մեկ դեպ քի հի
ման վրա, ո րում առ կա է օ րեն քի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն և ազ դե ցու թյուն չի ու նե
նում հա սա րա կա կան ակ տի վիզ մին առնչ վող հե տա գա ո րո շում նե րի կա յաց ման վրա, ո րը 
ձևա վոր վում է հա մընդ հա նուր շա հե րի վրա:

Բ նա պահ պա նա կան ակ տի վիզ մի հիմ նախն դիր է հա մար վում նաև այն հան գա ման
քը, որ բա ցա կա յում են այն պի սի կոնկ րետ կա նոն ներ, ու ղե ցույց ներ և օ րենսդ րու թյուն, 
ո րոնք թույլ կտա յին ծա վա լել հա վա նա կան բա նակ ցու թյուն ներ հա սա րա կու թյան և պե
տա կան մար մին նե րի միջև: Ներ կա յումս գո յու թյուն չու նեն կա ռա վա րող և ո րո շում կա
յաց նող ի րա վա սու մար մին ներ, ո րոնք հաշ վի կառ նեին քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կամ ընդ հա նուր հա սա րա կու թյան կար ծիք նե րը: Այդ իսկ պատ
ճա ռով, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան՝ ՀԿնե րի կամ ակ տի վիս տա կան խմբե րի կող
մից տրված այ լընտ րան քա յին ա ռա ջարկ նե րը չեն նե րառ վում քա ղա քա կա նու թյան մշակ
ման գոր ծըն թա ցում:

Կա մա վո րա կան հանձ նախմ բի ստեղ ծու մը կա րող էր գնա հա տել հա սա րա կու թյան 
կող մից ա ռաջ քաշ ված պա հանջ նե րը՝ ել նե լով վեր ջին նե րիս գի տա կան և բ նա պահ պա նա
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կան հիմ նա վոր վա ծու թյու նից: Այ նու հետև դրանք կա րող էին փո խանց վել ո րո շում կա յաց
նող մար մին նե րին: Վեր ջին ներս պար տա վոր վում են վե րա նա յել այդ հանձ նախմ բի կող
մից մշակ ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը և մ շա կել դրանց կի րառ ման մե խա նիզմ նե րը:

Շատ դեպ քե րում կա ռա վա րա կան հա մա կար գը ի վի ճա կի չէ և չու նի ոչ մի դրդա պատ
ճառ հա սա րա կա կան ակ տի վիզ մի հետ բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հա մար: Հետևա բար, 
բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լիս ընդ դի մա դիր կող մում բա ցա կա յում են կոնկ րետ պլան ներ: 
Սա ար տա ցոլ վում է ներ կա յիս բնա պահ պա նա կան օ րենսդ րու թյան մեջ, ո րը հա մար վում է 
գոր ծող օ րենսդ րու թյան ա մե նա հին փաս տա թուղ թը (1995): Այն վե րա նայ վում և վե րահսկ
վում է ա ռան ձին ռազ մա վա րու թյան և գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք նե րա ռում են 
նաև մի քա նի այլ զու գորդ ված քա ղա քա կա նու թյուն ներ:

Այս պի սով, այս փաս տա թուղ թը ներ կա յաց նում է հնա րա վոր ռազ մա վա րու թյուն ներ, 
ա ռա ջար կու թյուն ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք նպա տակ են հե տապն դում զար գաց նել 
երկ խո սու թյան մե խա նիզմ կա ռա վա րու թյան, նա խա րա րու թյուն նե րի, պե տա կան մար
մին նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան ակ տի վիստ
նե րի միջև: Այս գոր ծըն թաց նե րի արդ յուն քում հա սա րա կա կան զանգ վա ծա յին գոր ծո ղու
թյուն նե րը կա րող են հան գեց նել հա ջող ված ինս տի տու ցիո նալ փո փո խու թյուն նե րի՝ ամ
բող ջա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման, օ րենսդ րու թյան, օ րենսդ րա կան ակ տե րի կամ 
կա նոն նե րի:
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Բ նա պահ պա նա կան շար ժում
Բ նա պահ պա նա կան շարժ ման բնու թագ րու թյու նը

Բ նա պահ պա նա կան շար ժում նե րը մաս նա կից նե րի միջև ստեղ ծում են ոչ պաշ տո նա
կան փո խազ դե ցու թյուն, ո րը կա րող է նե րա ռել թե ան հատ նե րի և թե խմբե րի, ո րոնք 
չեն հա րում որևէ կազ մա կեր պու թյան, ինչ պես նաև բազ մաբ նույթ կազ մա կեր պու թյուն
նե րի, ո րոնք ու նեն բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ միև նույն դիր քո րո շում
նե րը և մաս նակ ցու թյուն են ցու ցա բե րում հա վա քա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում (օ րի նակ, 
նե րա ռե լով նույ նիսկ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը՝ մաս նա վո րա պես Կա նաչ նե րի 
կու սակ ցու թյու նը):

Բ նա պահ պա նա կան շար ժում ներն աչ քի են ընկ նում հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե
րը հա մախմ բե լու և բ նա պահ պա նա կան ո լոր տում միև նույն հա յացք նե րը կի սե լու հատ կու
թյամբ (հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տեր ա սե լով նկա տի ու նենք այն խմբե րին, ո րոնք 
հիմ նա կա նում չեն հա րում որևէ քա ղա քա կան ու ժի): Առ հա սա րակ բնա պահ պա նա կան 
շար ժում նե րը ծա վա լում են նկա տե լի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց ան վա նում են փո ղո ցա յին 
(street action), ո րոնց արդ յուն քում, հա մա ձայն զար գա ցած երկր նե րի փոր ձա ռու թյան, տե
ղի է ու նե նում բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րի և կա ռա վա րու թյան և ո րո շում կա յաց նող 
մար մին նե րի միջև բա նակ ցու թյուն նե րի մա կար դա կի փո փո խու թյուն: Չ նա յած, նույն բնա
պահ պա նա կան խմբի կող մից կազ մա կերպ ված տար բեր շա ժում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ձևե րը, դրանց հետևանք նե րը և ներգ րավ վա ծու թյան մա կար դա կը կա րող է տար բեր վել:

«Երբ բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րը լավ են զար գա ցած, նրանց գոր ծո ղու թյուն նե
րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը ա ռա վել նկա տե լի գոր ծո ղու թյուն նե րից վե րած վում է ա ռա վել 
անն կատ բա նակ ցու թյուն նե րի (lobbying), նույ նիսկ պե տա կան մար մին նե րի և կոր պո րա
ցիա նե րի հետ կա ռու ցո ղա կան ներգ րավ վա ծու թյան»: (Rootes, 2007)

Չ նա յած բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի բարձ րա ձայ նու մը նկա տե լիո րեն ա ճել է, նե
րա ռե լով տեխ նո լո գիա նե րի, գի տու թյան և բիզ նե սի ո լորտ նե րը, սա կայն հա մաշ խար հա
յին ա ռու մով բնա պահ պա նա կան ակ տի վիզ մը ծնունդ է ա ռել դեռևս 1960ա կան թթ ի կե
սե րին: Ի րա կա նում այն ա վե լի մեծ կապ ու նի մի ջազ գա յին մա կար դա կով հա սա րա կու
թյան լայն շեր տե րի կող մից ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա րար ար ժեք նե րի գի տակց ման 
հետ:

Ա րագ ա ճող ուր բա նի զա ցիա յի և ին դուստ րաց ման նկա տե լի տեմ պե րը ստի պել են 
բնա պահ պան նե րին գա ղա փա րա պես ընդ դի մա նալ արդ յու նա բե րա կան հա մա կար
գի գեր զար գաց մա նը, ո րի արդ յուն քում տե ղի էր ու նե նում բնա կան ռե սուրս նե րի ան կա
յուն կի րա ռում և շր ջա կա մի ջա վայ րի ոչ պլա նա վոր ված շա հա գոր ծում: Հա մաշ խար հա յին 
փոր ձի առն չու թյամբ Հա յաս տա նում բնա պահ պա նա կան ի րա կա նու թյան մեջ գրանց վել է 
մի դեպք, որն ա ռա ջա ցել է շրջա կա մի ջա վայ րի շա հա գործ ման արդ յուն քում: Վեր ջինս 
վե րա բե րում է Սևա նա լճի կոր ծա նիչ ծրագ րին, ո րի արդ յուն քում տե ղի ու նե ցավ աշ խար
հի ա մե նա մեծ և ա մե նա բարձր լճե րից մե կի ջրի մա կար դա կի ծայ րա հեղ նվա զում:

«ԱՄՆում բնա պահ պա նու թյու նը, ու նե նա լով հա սա րա կա կան կոն սեն սուս, օ գուտ քա
ղեց լար ված քա ղա քա կան բևե ռաց ման ժա մա նա կաշր ջա նում, սա կայն շրջա կա մի ջա վայ
րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը շու տով ստեղ ծեց նոր և ա վե լի ար մա տա կան Բ նա պահ
պա նա կան Շարժ ման Կազ մա կեր պու թյուն ներ (ԲՇԿ), ո րոնք կի րա ռե ցին ոչ բռնի ուղ ղա
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կի գոր ծո ղու թյուն ներ (nonviolent direct action): Վեր ջին ներս ա րա գո րեն տա րա ծում գտան 
Արևմտ յան Եվ րո պա յում»: (Rootes 2007)

Դ րա արդ յուն քում ձևա վոր վե ցին Բ նա պահ պա նա կան Շարժ ման Կազ մա կեր պու թյուն
ներ (ԲՇԿ): ԲՇԿնե րը կա րո ղա նում էին արդ յու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծել զանգ վա ծա յին 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րը: Ն րանք ա նուղ ղա կիո րեն ու ժի ազ դե ցու թյամբ ճնշում էին կա
ռա վա րու թյա նը, կոր պո րա ցիա նե րին և ո րո շում կա յաց նող մար մին նե րին՝ ի րենց բնա
պահ պա նա կան ակ տի վիզ մը կենտ րո նաց նե լով հիմ նա վոր ված պատ ճառ նե րի վրա, ին
չի արդ յուն քում ամ րագր վում էին ներ կա յաց ված պա հանջ նե րը: Այս պի սով, բնա պահ պա
նա կան ակ տի վիզ մի հա ջո ղու թյու նը կա րող է նշա նա կել ինս տի տու ցիո նա լա ցում՝ նույ նիսկ 
որ պես քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ: Ներ կա յումս ամ բողջ աշ խար հում քա ղա քա կան 
հա մա կարգն այն քան է զար գա ցել, որ կա րող է ճկու նու թյուն ցու ցա բե րել հա մա պա տաս
խան մա կար դա կում ակ տի վիզ մի հաս տատ ման հա մար, ո րը տրա մա բա նո րեն կի րա ռե լի 
և ի մաս տա լից է որևէ խմբակ ցու թյան կամ կա ռա վա րա կան մարմ նի կող մից ամ րագր ման 
հա մար: Սա կա րող էր ի րա կա նու թյուն դառ նալ, ե թե ակ տի վիզ մի և ո րո շում կա յաց նող 
պե տա կան մար մին նե րի միջև կա պը ոչ թե ան հա սա նե լի, այլ հնա րա վոր լի ներ:

Միև նույն ժա մա նակ զար գա ցած երկր նե րում բնա պահ պա նա կան ակ տի վիզմն ըն
կալ վում է իբրև թի րա խա վոր ված քա ղա քա կան գոր ծո ղու թյուն, ո րը նե րա ռում է ա վե լի 
շատ ի րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, քան տե սա կան հիմք: Վեր ջինս նպա տակ է հե տապն
դում բարձ րա ձայ նել և լու ծել բնա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր ներ թե տե ղա կան և թե 
հա մաշ խար հա յին մա կար դա կում: Ի հայտ գա լով դեռևս 1960ա կան թթ ին՝ ներ կա յումս 
մի ջազ գա յին բնա պահ պա նա կան ակ տի վիզ մը գրան ցել է մի շարք հա մաշ խար հա յին հա
ջո ղու թյուն ներ, ինչ պի սիք են թթվա յին անձրև նե րի նվա զե ցու մը, օ զո նա յին շեր տի վե րա
կանգ նու մը և ա մե նա կարևո րը՝ բնա պահ պան նե րի և ն րանց գոր ծո ղու թյուն նե րի ին տեգ
րու մը մի քա նի մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի և հա մա ժո ղով նե րի ստեղծ ման մեջ (Kyoto 
1997, AARHUS 2001):

Հա յաս տա նը մաս նակ ցում է այս պայ մա նագ րե րի ստո րագր մա նը՝ հաշ վի չառ նե լով 
ԲՇԿնե րի և բ նա պահ պան ակ տի վիստ նե րի ներգ րա վու մը այդ գոր ծըն թաց նե րում: Ներ
կա ի րա վի ճա կը ու նի ե րեք հիմ նա կան պատ ճառ ներ.

1. Մաս նա կից նե րի միջև թյու րի մա ծու թյուն,
2. Հա մա ձայ նագ րե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի սխալ մեկ նա բա նում,
3. Կո ռուպ ցիա յի պատ ճա ռով հա մա պա տաս խան պար տա վո րու թյուն նե րի ան տե սում:
Մի ջազ գա յին փոր ձի հա մա ձայն՝ բնա պահ պա նա կան շարժ ման հա վա նա կան վտան

գը հան դի սա նում է նրա նում, երբ ան հատ նե րը կամ շարժ ման հիմ նա կան մաս նա կից նե րը 
կա յա նում են ի րենց մաս նա գի տա կան ո լոր տում (հա մալ սա րա նա կան դա սըն թաց ներ, ար
տադ րա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ), ին չը, այլ կերպ ա սած, են թադ րում է բա խում շարժ
ման մաս նա կից նե րի հա մընդ հա նուր և անձ նա կան շա հե րի հետ:

Ե թե հաշ վի առ նենք ԲՇԿնե րի քա նա կը, ե կա մու տը, պաշ տո նա կան մա կար դա կը, 
անձ նա կազ մի քա նա կը և փոր ձա ռու թյու նը, պե տա կան մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ
ցու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը, ա պա կա րե լի է են թադ րել, որ զար գա ցած երկր նե րում 
նրանք հա մե մա տա բար ա վե լի հաս տատ ված են, քան դեռևս զար գա ցող երկր նե րում:

«Շա տերն ան հանգս տա նում են, որ ինս տի տու ցիո նա լա ցու մը ԲՇԿնե րին վե րա ծել է 
«բո ղոք ներ կա յաց նող» կամ «հա սա րա կու թյան շա հե րը ներ կա յաց նող» մարմ նի, ո րի շար
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քե րը հա մալր վում են նոր ա ջա կից նե րով: Դեռևս 1990ա կան թթ ին Գեր մա նիա յում գոր
ծել է մի ինս տի տու ցիո նա լաց ված շար ժում, ո րը ըն թացք է տվել շատ ընդ դի մա դիր, ժա
մա նակ առ ժա մա նակ դա ժան հա կա մի ջու կա յին բո ղո քի ցույ ցե րի, իսկ գոր ծող ԲՇԿնե րը 
ա ջակ ցել են տե ղի հա կա մի ջու կա յին բո ղոք ներ կա յաց նող խմբե րին»: (Rucht & Roose 2003) 
Նույն ժա մա նա կաշր ջա նում Բ րի տա նիա յում ԲՇԿնե րը ա ճե ցին և թ վա քա նա կով, և ազ դե
ցու թյան աս տի ճա նով, իսկ բնա պահ պա նա կան բո ղոք ներն ա վե լա ցան և ձեռք բե րե ցին էլ 
ա վե լի ընդ դի մա դիր բնույթ (Rootes 2007):

Earth First! խմբի նման ա ռա վել ար մա տա կան և նոր խմբե րի ի հայտ գա լը ո րոշ գոր
ծող ԲՇԿնե րի մոտ դժգո հու թյան ա լիք բարձ րաց րեց, սա կայն կարևոր վեց բնա պահ պա
նա կան ո լոր տի գա ղա փա րա խո սու թյու նը՝ չնա յած այն հան գա ման քին, որ տար բեր վում էին 
նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րի մար տա վա րու թյու նը: Նույ նիսկ ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ 
ան կազ մա կերպ թվա ցող շար ժում նե րը խորհր դակ ցում և ա ջակ ցու թյուն էին ձեռք բե րում 
ա ռա վել զար գա ցած և փոր ձա ռու ԲՇԿնե րից: Բ րի տա նա կան բնա պահ պա նա կան շարժ
ման բաղ կա ցու ցիչ խմբե րի ինք նու թյան զգա ցու մը չէր տար րա լուծ վում ա ռա վել զար գա
ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րի ինս տի տու ցիո նա լաց ման և հա կա ռակ ռեակ ցիա յի արդ յուն
քում: Ընդ հա կա ռա կը, այդ խմբե րը ի րա կա նաց նում էին աշ խա տան քի բա ժա նում և գի
տակ ցում էին հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը (Rootes 2007):

«Հա յաս տա նում բնա պահ պա նա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ո լորտն 
ակ տիվ է, կա տա րում է բազ մա թիվ փոր ձաքն նու թյուն ներ և լավ է ի րա կա նաց նում վե
րահսկ ման գոր ծա ռույ թը: Սա կայն ՀԿնե րի հա մար ա վե լի դժվար է վե րահս կել մի ջա
վայ րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը, ինչ պես նաև քա ջա լե րել հա սա րա կու թյա նը նոր դեպ
քեր վեր հա նե լու նպա տա կով, քա նի որ, տա րած ված կար ծի քի հա մա ձայն, այդ պի սի գոր
ծո ղու թյուն նե րը չեն կա րող ազ դել ի րադ րու թյան վրա: Ընդ հա նուր առ մամբ, ի րա վա կան 
դաշ տը քա ղա քա ցի նե րին ըն ձե ռում է բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներ՝ նպաս տե լու բնա
պահ պա նա կան ո րո շում նե րի կա նո նա կարգ մա նը և հա մա պա տաս խա նու թյան ա պա հով
մա նը: Դժ բախ տա բար, ՀԿնե րը գտնում են, որ հա սա րա կու թյան ներգ րավ վա ծու թյան մե
խա նիզմ նե րը դեռևս թեր զար գա ցած են: Հա ճախ հա սա րա կու թյուն բնա պահ պան ակ տի
վիստ ներ – ԲՇԿ ո լոր տը նե րառ վում է ա ռա վել պե տա կան մա կար դակ՝ հաշ վի առ նե լով ոչ 
թե երկ խո սու թյուն ծա վա լե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը, այլ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րը: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, հա սա րա կու թյան ներգ րավ վա ծու թյան մե խա նիզմ նե րը զար գաց նե
լու խիստ անհ րա ժեշ տու թյուն է զգաց վում: Բ նա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյան 
կող մից կազ մա կերպ ված հա սա րա կա կան լսում նե րի 25 մաս նա կից նե րը պետք է տե ղե
կաց ված լի նեն այն բնա պահ պա նա կան թույլտ վու թյուն նե րի ժամ կետ նե րի և պայ ման նե րի 
մա սին, ո րոնք պետք է քննարկ վեն հա ջոր դող լսում նե րի ժա մա նակ: Ա վե լին, տես չու թյու
նը պետք է ա վե լի շատ հա մա գոր ծակ ցի ՀԿնե րի հետ, պար բե րա բար խորհր դակ ցի հնա
րա վոր հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, մշա կի հա մա տեղ ծրագ րեր և ի րա կա նաց
նի դրանք» (OECD 2005):

Բ նա պահ պա նա կան շար ժում նե րի ինս տի տու ցիո նա լա ցու մը. 
Ի րա կա նաց ման հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը

Եվ րո պա կան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րը կա րող 
են ձեռք բե րել խիստ նպա տա կա յին շար ժում նե րի մի շարք հատ կա նիշ ներ, ե թե հաշ
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վի առ նեն ինս տի տու ցիո նա լաց ման ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րի ա ռա վե լու թյուն
նե րը, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ վեր ջինս չի խո չըն դո տում բո ղո քի ցույ ցե րի 
կազ մա կերպ մա նը (այդ պի սին է Greenpeace ակ տի վիզ մը): Ազ գա յին և տե ղա կան քա
ղա քա կան մշա կույթ նե րը և ն յու թա կան տար բե րու թյուն նե րը ազ դում են բնա պահ պա
նա կան շար ժում նե րի ձևե րի, զար գաց ման և արդ յունք նե րի վրա, քա նի որ տե ղի են ու
նե նում փո փո խու թյուն ներ քա ղա քա կան կա ռույց նե րի միջև: Ազ գա յին ԲՇԿնե րը ի րենց 
ռե սուրս նե րի և օ րի նա կա նու թյան ա ռու մով կախ ված են ազ գա յին հան րու թյու նից, իսկ 
նրանց զար գաց ման տեմ պե րը և հե տագ ծե րը ո րոշ վում են տե ղա կան և ազ գա յին յու
րօ րի նակ ի րա դար ձու թյուն նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի կող մից: Հետևա բար, ազ գա
յին բնա պահ պա նա կան շարժ ման հա մա կենտ րո նա ցու մը դժվար է: Նույ նիսկ գեր զար
գա ցած պե տա կան կա ռույ ցի՝ Եվ րո պա կան Տն տե սա կան Հանձ նա ժո ղո վի շրջա նակ նե
րում ԲՇԿնե րը ի րենց հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, խմբա կա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի ռազ
մա վա րու թյամբ և գա ղա փա րա խո սու թյամբ հիմ նա կա նում պահ պա նում են ի րենց դիր
քը ազ գա յին մա կար դա կում՝ չնա յած այն հան գա ման քին, որ Եվ րո պա կան Միու թյու նը 
կարևոր դեր է խա ղում բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա
ցում (Rootes 2004 b):

ԲՇԿնե րը հան դի սա նում են ամ բողջ գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան դե րա կա տար նե րը կամ 
ճնշող ու ժը այն դեպ քում, երբ կա րո ղա նում են հաս նել գործ նա կան փո փո խու թյուն նե րի 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հար ցում:

Ըստ Քար թե րի (2007)՝ բնա պահ պա նա կան ճնշող խմբե րը հա վա նա բար բնա պահ պա
նա կան շարժ ման ա մե նա բա ցա հայտ ար տա հայ տու թյունն են: Ճն շող խմբե րի բազ մա թիվ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը հիմն վում են այն պի սի պայ մա նա կան քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան 
ձևե րի վրա, ինչ պի սիք են լոբ բին գը և կր թու թյու նը: Բ նա պահ պա նա կան շար ժու մը շատ 
բազ մա զան է և նե րա ռում է բնա կան մի ջա վայ րի պահ պան ման ա վան դա կան կազ մա կեր
պու թյուն ներ (Royal Society for the protection of birds, Sierra Club), մի ջազ գա յին ՀԿներ 
(Friends of Earth, Greenpeace), ար մա տա կան խմբեր (Earth First! Robin Wood), ինչ պես նաև 
մի շարք ժո ղովր դա կան խմբեր:

Բ նա պահ պա նա կան ճնշող խմբե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ռե սուրս նե րի մո բի
լի զաց ման և քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան եր կու հիմ նա կան պա հանջ նե րին:
 ֏ Ռե սուրս նե րի մո բի լի զաց ման դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել խմբա կա յին գոր ծո ղու

թյան հա մար անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի տրա մադ րու մը և ա պա հո վու մը: Սա կա րող է 
լուծ վել եր կու ե ղա նա կով.
1. Ընդ հա նուր հա սա րա կու թյան ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով զանգ վա ծա յին ան դա մակ

ցու թյան և դ րա մա հա վա քի ի րա կա նա ցում (մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյան 
ստեղծ ման նպա տա կով) կամ,

2. Ան դա մակ ցու թյան խթան ման մի ջո ցով մարդ կա յին ռե սուրս նե րի մո բի լի զա ցում: 
Վե րոնշ յալ եր կու տար բե րակ նե րի միջև տար բե րու թյու նը կա յա նում է մաս նա գի
տաց ված և մաս նակ ցա յին ակ տի վիզ մի միջև ընտ րու թյան մեջ:

 ֏ Քա ղա քա կան ազ դե ցու թյու նը վե րա բե րում է ռազ մա վա րու թյան և մար տա վա րու թյան 
ընտ րու թյա նը: Ա հա եր կու հիմ նա կան կե տե րը.
1. Քա ղա քա կան բա նակ ցու թյուն նե րի ա վան դա կան մո տե ցու մը, ո րը հան դի պում է 

գոր ծըն թա ցին բնո րոշ քա ղա քա կան կա նոն նե րին, կամ
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2. Ռազ մա վա րու թյուն, ո րը փո խում է բարդ քա ղա քա կան վար քա գի ծը՝ վե րաց նե լով 
գո յու թյուն ու նե ցող կա նոն նե րը:

Այս պի սով, առ կա են եր կու հիմ նա կան ընդ դի մա դիր գա ղա փար ներ՝ մաս նա գի տաց ված 
և մաս նակ ցա յին կազ մա կերպ չա կան ձևա չա փե րի, և ճնշ ման կոր ծա նիչ և ա վան դա կան 
ձևե րի միջև: Այս տար բե րակ ներն ա ռա ջաց նում են չորս կազ մա կերպ չա կան տե սակ ներ.

1. Հան րա յին շա հե րը ներ կա յաց նող լոբ բի,
2. Մաս նակ ցա յին բո ղո քի ցույ ցե րի կազ մա կեր պում,
3. Մաս նա գի տաց ված բո ղո քի ցույ ցե րի կազ մա կեր պում,
4. Մաս նակ ցա յին ճնշող խումբ:
Հան րա յին շա հե րը ներ կա յաց նող լոբ բին ղե կա վար վում է մաս նա գի տա կան անձ նա

կազ մի կող մից, ընդգր կում է ա վե լի քիչ մաս նա կից ներ և կի րա ռում է ճնշման գոր ծադր
ման ա վան դա կան մար տա վա րու թյու նը՝ ա ռաջ նորդ վե լով ան հատ նե րի՝ այ սինքն հիմ նա
կան դե րա կա տար նե րի մաս նա գի տա կան ա ջակ ցու թյամբ:

Մաս նակ ցա յին բո ղո քի ցույ ցե րի կազ մա կեր պու մը հիմն վում է մաս նակ ցա յին գոր ծո
ղու թյան, են թամ շա կու թա յին կա ռույց նե րի և կոր ծա նիչ բո ղո քի ցույ ցե րի վրա, ո րը չի հան
դի սա նում կա յուն ռազ մա վա րու թյուն քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման եր կա րատև ըն թաց
քի հա մար: Վեր ջի նիս դեպ քում անհ րա ժեշտ է ա նընդ հատ ճնշում գոր ծադ րել ո րո շա կի 
խնդրի վրա:

Մաս նա գի տաց ված բո ղո քի ցույ ցե րի կազ մա կեր պու մը հա մա պա տաս խա նեց նում է 
մաս նա գի տաց ված ակ տի վիզ մը և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի մո բի լի զա ցու մը ընդ դի մա
դիր մար տա վա րու թյան կի րառ ման հետ: Այն նե րա ռում է նաև ա վան դա կան մար տա վա
րու թյու նը, ո րը կա յա նում է ճնշող ու ժի գոր ծադր ման ռազ մա վա րու թյան, ցույ ցե րի ժա մա
նակ ա ռանց քա յին կազ մա կերպ չա կան դե րը կա տա րե լու և հե տա գա յում ճնշում գոր ծադ
րե լու գոր ծըն թա ցի:

Մաս նակ ցա յին ճնշող խում բը նե րա ռում է շար քա յին ան դամ ներ, ա ջա կից ներ և օգ տա
գոր ծում է ճնշման գոր ծադր ման ա վան դա կան մե թոդ նե րը:
Աղ յու սակ 1. Ան կու սակ ցա կան քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տի պա բա նու թյու նը

Ա վան դա կան ճնշում  Պա ռակ տում
 Մաս նա գի տա կան 
ռե սուրս ներ

 Հան րա յին շա հե րը ներ կա յաց
նող լոբ բին

 Մաս նա գի տաց ված բո ղո քի 
ցույ ցե րի կազ մա կեր պում

 Մաս նակ ցա յին 
ռե սուրս ներ

 Մաս նակ ցա յին բո ղո քի ցույ ցե
րի կազ մա կեր պում

 Մաս նակ ցա յին ճնշող խմբե
րի ձևա վո րում

Աղբ յու րը. Diani and Donati (1999)

Բ նա պահ պա նա կան շարժ ման ինս տի տու ցիո նա լա ցու մը. 
Ցու ցիչ նե րը

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ի րա կա նաց վել են հե տա զո տու թյուն ներ տե ղա կան 
բնա պահ պա նա կան հաս տա տու թյուն նե րի (Tews et al. 2003; Holzinger et al. 2008), ինչ պես 
նաև մի ջազ գա յին բնա պահ պա նա կան հա մա ձայ նագ րե րի և պայ մա նագ րե րի վե րա բեր յալ 
(Young 1989; Haas et al. 1993; Mitchell 2003), սա կայն եր կու ո լորտ նե րի դեպ քում էլ չեն հա
մա կարգ վել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կարևոր են բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ինս տի տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թա ցում:
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«Հե տա զո տու թյուն նե րը չեն նե րա ռում և հա մե մա տու թյուն չեն անց կաց նում տե ղա կան 
և մի ջազ գա յին բնա պահ պա նա կան հաս տա տու թյուն նե րի միջև, ինչ պես նաև չեն մշա կում 
տե սու թյուն բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան ինս տի տու ցիո նա լաց ման վե րա բեր
յալ: Այս ա ռու մով զար մա նա լի չէ, որ բա ցա կա յում են մշակ ված տե սա կան հա յե ցա կար գե
րը: Մինչև այժմ առ կա են միայն տե ղա կան բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան արդ
յունք նե րին առնչ վող ո րոշ փաս տարկ ներ:» (Scruggs 2003)

Հիմ նա կան են թադ րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րը 
հա րու ցում են ո րո շա կի հա կազ դե ցու թյուն: Այս հան գա մանքն է ըն կած ՏՀԶԿ Ճն շում Պե
տու թյուն հա կազ դե ցու թյան ձևա չա փի հիմ քում (OECD Environmental Indicators 2005), ո րը 
ծա ռա յում է որ պես տվյալ նե րի հա վա քագր ման ու ղե ցույց: Գա ղա փարն այն է, որ մար դու 
գոր ծու նեու թյու նը ա ռա ջաց նում է բնա պահ պա նա կան խնդիր ներ (ճնշում), ո րը կա րող է 
ո րոշ վել՝ դա տե լով բնա պահ պա նա կան և բ նա կան ռե սուրս նե րի պայ ման նե րից (պե տու
թյուն): Տն տե սա կան, բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան մի ջոց նե րը մի կող մից ազ դում 
են բնա պահ պա նա կան և բ նա կան պայ ման նե րի փո փո խու թյան վրա, իսկ մյուս կող մից՝ 
մարդ կանց գոր ծու նեու թյան: Չ նա յած այս ու ղե ցույ ցը ծա ռա յում է իբրև տվյալ նե րի հա
վա քագր ման գոր ծիք, սա կայն այն չի բա ցատ րում պատ ճա ռա հետևան քա յին մե խա նիզմ
նե րի գոր ծա ռույթ նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այն կա րող է հան դի սա նալ մեկ նարկ գոր ծոն
նե րի նույ նա կա նաց ման հա մար, ո րոնք առնչ վում են բնա պահ պա նա կան ինս տի տու ցիո
նա լաց մա նը: Բ նա պահ պա նա կան շարժ ման ինս տի տու ցիո նա լա ցու մը են թադ րում է բնա
պահ պա նա կան ար ժեք նե րի գի տակ ցում և ըն դու նում, իսկ հա վա քա կան գոր ծո ղու թյու նը 
պետք է դառ նա ստեղծ ված քա ղա քա կան հա մա կար գի կա նո նա վոր բնու թա գի րը: Վան 
դեր Հայդ նը (1997) նշում է ինս տի տու ցիո նա լաց ման ե րեք ո լորտ նե րը.

1. Կազ մա կերպ չա կան զար գա ցում ան դա մակ ցու թյան և ե կամ տի մի ջո ցով,
2. Ներ քին ինս տի տու ցիո նա լա ցում կազ մա կեր պու թյան մաս նա գի տաց ման և հա մա

կենտ րո նաց ման մի ջո ցով,
3. Ար տա քին ինս տի տու ցիո նա լա ցում ոչ ա վան դա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից ա վան դա

կան գոր ծո ղու թյուն նե րի անց նե լու մի ջո ցով (օ րի նակ լոբ բին գը), քա նի որ խմբե րը 
կա րող են կա նո նա վոր մաս նակ ցու թյուն ցու ցա բե րել քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման 
գոր ծըն թա ցում:

Ըստ Քար թե րի (2007)՝ չնա յած բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րի ինս տի տու ցիո նա լաց
ման ո լոր տում առ կա էա կան փո փո խու թյուն նե րին, գա ղա փա րա մետ բնա պահ պա նա կան 
շար ժումն հե ղա փո խու թյան փո խա րեն ընտ րում է բա րե փո խում նե րի ճա նա պար հը: Քա
ղա քա կան հա մա կար գում գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու նպա տա կով այն ձեր բա զատ վում է 
ար մա տա կան սո ցիա լա կան շար ժում նե րից: Այս պի սով, մաս նակ ցու թյան սկզբունք նե րը և 
ոչ ա վան դա կան մար տա վա րու թյու նը փո խա րին վել են մաս նա գի տա կան և ա վան դա կան 
մե թոդ նե րով:

Ար դեն իսկ ձևա վոր վում են հա սա րա կու թյան շա հե րը ներ կա յաց նող մաս նա գի տա կան 
խմբեր, որ տեղ կա մա վոր նե րը (կա ռա վա րում, ի րա վա կան խորհր դատ վու թյուն և լոբ բինգ) 
փո խա րին վում են մաս նա գետ նե րով (ղե կա վար ներ, ի րա վա բան ներ, դրա մա հա վաք ներ, 
լոբ բիստ ներ և գիտ նա կան ներ): Ներ կա յումս Հա յաս տա նում բնա պահ պա նա կան ակ տի
վիզ մը գտնվում է կա մա վոր նե րից դե պի մաս նա գետ ներ վե րա փոխ ման շրջա նում: Այժմ 
ակ տի վիս տա կան խմբե րը հիմ նա կա նում բաղ կա ցած են կա մա վոր նե րից, ո րոնք գոր ծում 
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են մաս նա գետ նե րի հսկո ղու թյան ներ քո: Բազ մա թիվ ակ տի վիս տա կան խմբեր, ո րոնք հա
մախմբ վում են միև նույն գա ղա փա րի շուրջ, ար դեն են թարկ վել են վե րա փոխ ման և գոր
ծում են մաս նա գի տո րեն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս խմբերն աշ խա տում են կա մա վո րա կան 
սկզբուն քով հիմն ված խմբե րի մի ջո ցով, ո րոնք ա վե լի ակ տիվ են ցու ցադ րա կան բո ղո քի 
ցույ ցե րի ժա մա նակ:

Այժմ քա ղա քա կան քա րո զար շավ նե րը նե րա ռում են տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում, 
լոբ բինգ և կի րա ռում են շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման ի րա վա կան հա մա կար գը: 
Բ նա պահ պա նա կան ճնշող խմբե րը ներգ րավ ված չեն քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում՝ 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հետ կա նո նա վոր երկ խո սու թյուն ծա վա լե լու կամ մտա հո գու
թյուն նե րը ի րա վա կան գոր ծըն թաց նե րի քննարկ ման ժա մա նակ ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով:

Ինս տի տու ցիո նա լաց ման հետ մեկ տեղ բնա պահ պա նա կան խմբե րը չեն հրա ժար վել 
ուղ ղա կի գոր ծո ղու թյուն նե րից (օ րի նակ, Greenpeace): Ն րանք կարևո րում են լրատ վա մի
ջոց նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը և ա րա գո րեն նման վում են հա սա րա կու թյան ու
շադ րու թյու նը գրա վող թա տե րա կան աճ պա րար նե րի: Ուղ ղա կի գոր ծո ղու թյուն ներ ծա
վա լե լուն զու գա հեռ բնա պահ պա նա կան խմբերն աշ խա տում են արդ յու նա բե րա կան ո լոր
տի հետ: Եր կու մո տե ցում ներն աշ խա տում են զու գա հե ռա բար: Ո րոշ քա րո զար շավ նե րի 
ժա մա նակ (օ րի նակ, North Sea ձկան ար տադ րու թյան ար շա վը) կի րառ վում են ոչ ա վան
դա կան և ա վան դա կան ռազ մա վա րու թյան բազ մա թիվ տար բե րակ ներ՝ ընտ րե լով հա մա
պա տաս խան գոր ծիք, ո րի մի ջո ցով կա րե լի է հաս նել ո րո շա կի նպա տա կի (ընդ դի մա դիր 
գոր ծո ղու թյուն նե րից մինչև երկ խո սու թյան ծա վա լում):

Հիմ նա կան բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին զու գա հեռ գոր ծում է նաև 
ժա ղովր դա կան բնա պահ պա նա կան շար ժու մը: « Ժո ղովր դա կան» բնո րոշ ման մեջ կա րե
լի է ա ռանձ նաց նել ե րեք հիմ նա կան բա ժին ներ.

1. Ար մա տա կան սո ցիա լա կան շար ժում ներ (օ րի նակ, Robin Wood, Earth First!, Հա յաս
տա նում Փր կենք Թե ղու տը, Թռչ կան, և այլն)

2. Փոքր խմբեր, ո րոնք պայ քա րում են ո րո շա կի ան ցան կա լի տա րածք նե րի օգ տա
գործ ման դեմ,

3. Խմ բե րի մեծ կոա լի ցիա (US Environmental Justice Movement), ո րը կա րող է նե րա ռել 
մյուս եր կու բա ժին նե րի խմբե րը:

Ար մա տա կան սո ցիա լա կան խմբե րը ու նեն բա ցա ռա պես է կո լո գիա կան և ոչ մշա կու
թա յին ուղղ վա ծու թյուն և կազ մում են ժո ղովր դա կան շարժ ման ա մե նաար մա տա կան ճյու
ղը: Չ նա յած այդ խմբե րից մի քա նիսն ու նեն ազ գա յին կամ նույ նիսկ մի ջազ գա յին կա ռուց
վածք, սա կայն նրանք պահ պա նում են ի րենց ժո ղովր դա կան բնույ թը՝ թե մաս նակ ցա յին, 
ա պա կենտ րո նաց ված կա ռուց ված քով և թե ինս տի տու ցիո նա լաց ման բո լոր ձևե րը մեր ժե
լու ի րենց գա ղա փա րա խո սու թյամբ:

Ո րո շա կի ան ցան կա լի տա րածք նե րի օգ տա գործ ման դեմ պայ քա րող փոքր խմբե
րը ներգ րա վում են բազ մա թիվ ժո ղովր դա կան խմբե րի: Ն րանք հիմն վում են տե ղա կան 
հա մայն քում և ձևա վոր վում են «Ոչ իմ բա կում» շարժ ման մաս նա կից նե րի կող մից՝ հաշ վի 
առ նե լով ան ցան կա լի տա րած քի օգ տա գործ ման դեպ քը (օ րի նակ, նոր ճա նա պար հի կամ 
աղ տո տող գոր ծա րա նի օգ տա գոր ծում): «Ոչ իմ բա կում» շարժ ման խմբե րը գո յու թյուն ու
նեն ա մե նու րեք և կի րա ռում են տա րա տե սակ ռազ մա վա րու թյուն ներ: Ն րանք օգ տա գոր
ծում են այն պի սի ա վան դա կան մար տա վա րու թյուն ներ, ինչ պի սիք են լոբ բին գը, խնդրագ
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րե րի կազ մա կեր պում, հայ ցե րի ներ կա յա ցում, ստո րագ րա հա վաք, տե ղա կան հա մայն քի 
ձայ նի բարձ րա ցում: Բազ մա թիվ տե ղա կան խմբեր, գի տակ ցե լով մե կու սաց ված գոր ծե լու 
սահ մա նա փա կում նե րը, հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր են հաս տա տել այլ ժո ղովր դա կան 
խմբե րի հետ:

Խմ բե րի մեծ կոա լի ցիան են թադ րում է տե ղա կան բնա պահ պա նա կան խմբե րի միջև 
կոա լի ցիա նե րի և հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևա վո րում:

Բ նա պահ պա նա կան բո ղո քի ցույ ցեր
Դե լա Պոր տա յի և Դիա նիի (2006) հա մա ձայն՝ քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող մար մին նե

րի վրա ազ դե լու նպա տա կով բնա պահ պա նա կան բո ղո քի ցույ ցե րի ժա մա նակ կա րող են 
ներգ րավ վել ոչ ա վան դա կան և ա նուղ ղա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի տա րա տե սակ ներ:

1. Տ րա մա բա նա կան չափ (ներ կա յաց նել կա ռա վա րու թյան և ընդ հա նուր հան րու թյան 
ա ջակ ցու թյան չա փը),

2. Տ րա մա բա նա կան վնաս (հասց նել նյու թա կան վնաս բիզ նե սին կամ 
կա ռա վա րու թյա նը),
ա. Տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց ներ (սպա ռո ղա կան բոյ կոտ)
բ. Տն տե սա կան պա ռակ տում (հսկո ղու թյան անվ տան գու թյան ծախ սեր)
գ. Բռ նու թյուն սե փա կա նու թյան նկատ մամբ («է կո տաժ», կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

և կա ռա վա րու թյան հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի վնա սում)
դ. Վ կա հան դի սա նա լու տրա մա բա նու թյու նը (ակ տի վիստ նե րը դի մում են անձ

նա կան ռիս կե րի սե փա կան հա մոզ մունք նե րի ազ դե ցի կու թյու նը ցույց տա լու 
նպա տա կով)

Բ նա պահ պա նա կան ճնշող խմբե րի ազ դե ցու թյան տե սակ նե րը  
(Carter 2007)
 ֏ Ար տա քին

 ֍ Ազ դե ցու թյուն ինք նու թյան վրա – խմ բի ա ջա կից նե րի բևե ռա ցում
 ֏ Ներ քին

 ֍ Զ գա յուն դարձ նե լով ազ դե ցու թյու նը – քա ղա քա կան օ րա կար գի և հա սա րա կա կան 
վե րա բեր մուն քի փո փո խու թյուն նե րը

 ֍ Ի րա վա կան գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցու թյուն – ո րո շում կա յաց նող մար մին նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն

 ֍ Կա ռու ցո ղա կան ա դե ցու թյուն – օ րենսդ րա կան կամ դա շինք են թադ րող կա ռույց
նե րի փո փո խու թյուն (օ րի նակ, բնա պահ պա նա կան գոր ծա կա լու թյան ստեղ ծում 
կամ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի վե րա բեր մուն քի փո փո խու թյուն)

 ֍ Էա կան ազ դե ցու թյուն – ն յու թա կան արդ յունք ներ, ինչ պես, օ րի նակ, ա տո մա կա յա
նի կամ աղ տոտ ման նոր օ րենսդ րու թյան վե րա ցում:

Շարժ ման մաս նա կից նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը
Հա յաս տա նի դեպ քում գործ նա կա նում ակ տի վիզ մի գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի միջև 

չի գրանց վել հա ջող բա նակ ցու թյան օ րի նակ: Կա ռա վա րա կան (ո րո շում կա յաց նող) մար
մին նե րը նշում են, որ ակ տի վիստ նե րի կող մից կազ մա կերպ ված բո ղո քի ցույ ցե րը հիմն
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ված չեն ի րա կան փաս տե րի վրա: Շատ ցույ ցեր, փաս տո րեն, չու նեն գի տա կան հիմ նա վոր
վա ծու թյուն: Մ յուս կող մից, պե տա կան մար մին նե րը ներ կա յաց նում են ի րենց ո րո շում նե
րը են թադր յալ գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րի հի ման վրա: Այս դեպ քում 
նրանք գնա հա տում և ա ջակ ցում են կո մեր ցիոն բնույ թի դեպ քե րը: Օ րի նակ, 2012 թվի 
գար նա նը ո րո շում կա յաց վեց գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րից ել նե լով ժա մա նա կա
վո րա պես ա վե լաց նել Սևա նա լճի ջրի ար տա հոս քը, քա նի որ գար նա նը սպաս վում էր 
ե րաշտ: Ա մա ռը չո րա յին չէր, և ջ րի երկ րորդ ար տա հոս քի ա վե լա ցու մը տե ղի ու նե ցավ 
2012թվ ի օ գոս տո սին, ո րը բա ցար ձա կա պես ա նի մաստ էր: Մ յուս կող մից կո ռու պաց ված է 
նաև ջրա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գը, ո րում ներգ րավ ված են քա ղա քա
կա նա պես և ֆի նան սա պես հզոր ան դամ ներ: Պե տա կան մար մին նե րի կող մից կա յաց ված 
ո րո շու մը հիմն վել է Ջ րա յին Ռե սուրս նե րի Կա ռա վար ման Գոր ծա կա լու թյան տրա մադ
րած տե ղե կատ վու թյան և Հայ պետ հիդ րո մե տի ներ կա յաց րած թույլ փաս տարկ նե րի վրա: 
Այս պի սով, երկ րում բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նը ահ ռե լի 
դեր է խա ղա ցել բնա պահ պա նա կան շարժ ման գոր ծը թա ցում:

Գի տու թյան դե րը բնա պահ պա նա կան ակ տի վիզ մում
Խորհր դա յին Միու թյան փլու զու մից ա ռաջ գո յու թյուն է ու նե ցել ու սում նա սի րու թյան 

կենտ րոն նե րի ցանց, ո րոնք հա գե ցած են ե ղել հա մա պա տաս խան գի տա կան և տեխ նի
կա կան ռե սուրս նե րով (ինչ պես Հա յաս տա նի, այն պես էլ Խորհր դա յին Միու թյան հաս տա
տու թյուն նե րի միջև): Ան կա խու թյու նից ի վեր այդ բո լոր կա պե րը վե րա ցել են:

Ներ կա յումս բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի գի տա կան հե տա զո տու թյու նը պե տա կան 
մա կար դա կում ի րա կա նաց վում է ՀՀ Գի տու թյուն նե րի Ազ գա յին Ա կա դե միա յի (ԳԱԱ) և ՀՀ 
Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը կից Շր ջա կա Մի ջա վայ րի վրա Ներ գոր ծու թյան 
Մո նի տո րին գի Կենտ րո նի կող մից: ԳԱԱն և Մո նի տո րին գի կենտ րո նը հա մար վում են ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան հիմ նա կան գի տա կան խորհր դա տու նե րը: Ն րանք ա պա հո վում են բնա
կան պայ ման նե րի, ազ դե ցու թյան և արդ յունք նե րի հե տա զո տու թյու նը, ինչ պես նաև շրջա
կա մի ջա վայ րին հասց ված հետևանք նե րի կան խա գու շա կու մը: Կա ռա վա րու թյան կող մից 
կա յաց ված ո րո շում նե րը հիմ նա կա նում հիմն վում են այս կա ռույց նե րի կող մից տրա մադր
ված արդ յունք նե րի վրա: Ինչ պես Սևա նա լճի դեպ քում, բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի կող մից շա րու նա կա կան ճնշման ներ քո այս պե տա կան կազ մա կեր պու թյու
նը դրա կան ար ձա գանք տվեց ջրի մա կար դա կի բարձ րաց ման ծրագ րին: Ներ կա յումս Շր
ջա կա Մի ջա վայ րի վրա Ներ գոր ծու թյան Մո նի տո րին գի Կենտ րոնն է ու սու մնա սի րում լճի 
և ն րան հա րա կից գե տե րի ջրե րը: Այս պի սի հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը տե ղադր վում 
են ՀՀ Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան պաշ տո նա կան կայ քում (www.mnp.am): Ինչ
պես են թադր վում է, այս արդ յունք նե րը պար բե րա բար քննա դատ վում են բնա պահ պա նա
կան շարժ ման ընդ դի մա դիր մաս նա կից նե րի կող մից: Այս բնա պահ պա նա կան հա կա մար
տու թյան հիմ քում ըն կած է շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան նպա տա կը հե տապն դող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի և կա ռա վա րու թյան (ո րո շում կա յաց նող մար մին ներ) միջև բա նակ
ցու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը: Այս դեպ քում կա ռա վա րու թյու նը գլխա վո րա պես կենտ րո
նա ցած է այն գոր ծըն թաց նե րի վրա, ո րոնք կա րող են ա պա հո վել ե կա մուտ մի քա նի ան
հատ նե րի հա մար կամ կա ռա վա րա կան ե կամ տի մի ջո ցով ֆի նան սա կան հոսք գրան ցել դե
պի ազ գա յին բյու ջե:
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Վեր ջին դեպ քը, ո րը վեր է հա նում կա յաց ված բնա պահ պա նա կան ո րո շում նե րի թե րու
թյուն նե րը, վե րա բե րում է « Խոս րո վի ան տառ պե տա կան ար գե լոց» ՊՈԱԿի նոր տնօ րե
նի նշա նակ մա նը: Պաշ տո նի զբա ղեց ման հա մար կազ մա կերպ վեց ան հե թեթ մրցույթ, ո րի 
արդ յուն քում նշա նակ վեց հա մա պա տաս խան կրթու թյուն և աշ խա տան քա յին փորձ չու նե
ցող մի անձ: Հա մա ձայ նեց ված ջան քե րի և կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի վրա միաս նա
կան ճնշման օ րի նակ է հան դի սա նում World Wildlife Federation (WWF) և CNFի կող մից 
ար ված հայ տա րա րու թյու նը, ըստ ո րի ի րենք դա դա րեց նե լու են պե տա կան ար գե լո ցի հե
տա գա ֆի նան սա վո րու մը: Այս կազ մա կեր պու թյուն նե րը հան դի սա նում են ներ քին ֆի նան
սա վոր ման աղբ յուր նե րը, ո րոնք այժմ դա դա րեց րել են Խոս րո վի ան տառ պե տա կան ար
գե լո ցի ներդ րում նե րը:

Քա ղա քա կա նո րեն ըն դուն ված է հա մա րել, որ, ե թե որևէ ան հատ կամ կազ մա կեր պու
թյուն չի ար տա հայտ վում շրջա կա մի ջա վայ րի ո րո շա կի խնդրին դեմ, ա պա նրանք հա
մար վում են տվյալ դեպ քի պա սիվ ա ջա կից նե րը: Հենց այս գոր ծոնն է բնու թագ րում բազ
մա թիվ բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի վար քա գի ծը, ո րոնք հանգս տու
թյուն են ցու ցա բե րում բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րի գա գաթ նա կե տե րում: Այլ կերպ 
ա սած, պե տա կան մար մին նե րը ոչ ա ջակ ցում են կոր ծա նիչ գոր ծո ղու թյուն նե րին և ոչ էլ 
բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րին: Օ րի նակ, Հա յաս տա նում բազ մա թիվ բնա պահ պա
նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ ի րենց ամ բողջ գոր ծու նեու թյամբ հան դերձ չու նեն ո րո շա
կի ներդ րում ոչ բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րում և ոչ էլ բնա պահ պա նա կան խնդիր
նե րի լուծ ման ինս տի տու ցիո նա լաց ման ո լոր տում: Կազ մա կեր պու թյուն նե րը պար զա պես 
հետևում են գի տա կան հոդ ված ներ և հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րենց ա ռա քե
լու թյա նը: Մ յուս կող մից դրանք կա րող են լավ հնա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռել բնա պահ
պա նա կան ո լոր տի մաս նա գետ ներ դա ռնա լու հա մար՝ տրա մադ րե լով գի տա կան փորձ և 
ու սու ցում, ինչն էլ իր հեր թին կա րող է ա նուղ ղա կի ներդ րում հան դի սա նալ բնա պահ պա
նա կան շար ժում նե րում:

Պե տու թյան դե րը բնա պահ պա նա կան հար ցե րում
Որ պես զի ա վե լի հաս կա նա լի լի նի, թե բնա պահ պա նա կան շար ժումն ինչ պես կա րող է 

դրվել ինս տի տու ցիո նալ հիմ քե րի վրա, անհ րա ժեշտ է ու նե նալ Հա յաս տա նի բնա պահ պա
նա կան կա ռա վար ման ընդ հա նուր պատ կե րը. ինս տի տու ցիո նալ և օ րենսդ րա կան շրջա
նակ նե րը, բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, պե տու թյան տրա մադ րու թյան տակ 
առ կա կար գա վո րիչ գոր ծիք նե րը և ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին հան րու թյան 
մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը:

Ինս տի տու ցիո նալ շրջա նակ
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը բաղ կա ցած է օ րենս դիր իշ խա նու թյու

նից (Ազ գա յին ժո ղով); գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից (նա խա գահ, կա ռա վա րու թյան աշ
խա տա կազմ, նա խա րա րու թյուն ներ և մարզ պե տա րան ներ); տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րից և դա տա կան ճյու ղից (դա տա րան ներ և գլ խա վոր դա տա խա զի 
գրա սեն յակ):

ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը որ պես ա ռան ձին նա խա րա րու թյուն 
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ստեղծ վել է 1991թ. ան կա խա ցու մից հե տո: Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը գոր
ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան մար մին է, ո րը պա տաս խա նա տու է շրջա կա մի
ջա վայ րի պահ պա նու թյան ու բնա կան ռե սուրս նե րի խե լա միտ օգ տա գործ ման բնա գա
վառ նե րում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա կա նաց ման հա մար:

Ընդ հա նուր առ մամբ, աշ խար հում ա ռա ջին բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն նե
րը ձևա վոր վել են 1970ա կան թթ.՝ Նոր վե գիա յում, Դա նիա յում, Հո լան դիա յում, Ավստ րիա
յում և Մեծ Բ րի տա նիա յում: Ըստ Carterի (2007)՝ կան բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու
թյուն նե րի 2 մո դել ներ.
 ֏ «Բա ցա ռա պես բնա պահ պա նա կան ի րա վա սու թյան» մո դել: Այս դեպ քում նա խա

րա րու թյու նը ու նի հստակ, սա կայն նեղ քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյուն. այն փոքր, ան
կարևոր պե տա կան մար մին է կա ռա վա րու թյան կազ մում՝ ոչ ազ դե ցիկ ձայ նով: Տվ յալ 
մո դե լին պատ կա նող նա խա րա րու թյուն նե րը սո վո րա բար շատ բնա պահ պա նա կան 
խնդիր նե րի հետ կապ ված ու նե նում են փոքր կամ ոչ մի ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու
թյուն, քա նի որ այդ խնդիր նե րը այլ նա խա րա րու թյուն նե րի ի րա վա սու թյան ներ քո են 
(ինչ պես օ րի նակ՝ տրանս պոր տա յին և գ յու ղատն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը): Այդ 
տի պի նա խա րա րու թյուն նե րի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը ևս խիստ սահ մա նա փակ են. 
դրանք սո վո րա բար ու նե նում են փոքր բյու ջե (Ֆ րան սիա, Գեր մա նիա)

 ֏ «Ընդ հան րա կան բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան» մո դել, ո րը նե րա
ռում է մի շարք բնա պահ պա նա կան և ոչ բնա պահ պա նա կան գոր ծա ռույթ նե րի հա
մա խումբ մեկ պե տա կան մարմ նի ներ քո: Տվ յալ դեպ քում նա խա րա րու թյան գոր ծա
ռույթ նե րը նե րա ռում են շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյա նը քիչ թե շատ առնչ վող 
այլ պե տա կան մար մին նե րի ի րա վա սու թյուն ներ ևս, ինչ պես օ րի նակ՝ բնա կա րա նա յին 
ա պա հով ման (Շ վե դիա, Հո լան դիա, Ֆին լան դիա), տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
(Իռ լան դիա), գյու ղատն տե սա կան հար ցե րի (Ավստ րիա, Մեծ Բ րի տա նիա), ժա ռան գու
թյան (Ավստ րա լիա, Իռ լան դիա) և սնն դի անվ տան գու թյան (Իռ լան դիա, Մեծ Բ րի տա
նիա) պորտ ֆել ներ: Այդ տի պի նա խա րա րու թյուն նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեն կա ռա
վա րու թյան կազ մում:
ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը պատ կա նում է ա ռա ջին մո դե լին: Բ նա

պահ պա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը Հա յաս տա նում կա րող է բնու թագր վել իբրև 
ու ժեղ հո րի զո նա կան կա ռա վար ման կա ռուց վածք, որ տեղ տա րած քա յին մար մին նե րը ու
նեն սահ մա նա փակ լիա զո րու թյուն ներ: Նա խա րա րու թյու նը մա սամբ է լու ծել հո րի զո նա
կան կոոր դի նաց ման խնդիր նե րը:

Ն շա նա կա լից տա րան ջա տում է առ կա Հա յաս տա նի բնա պահ պա նա կան կա ռա վար
ման մեջ՝ վե րը նշված կա ռուց ված քի և տեխ նի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու ֆի նան սա
կան մի ջոց նե րի սղու թյան հետևան քով: Չ նա յած սո վո րա բար տե ղի է ու նե նում ժա մա նա կի 
հետ գոր ծա ռույթ նե րի հա մա տե ղում, սա կայն տա րան ջատ ման ո րո շա կի մա կար դակ միշտ 
առ կա է լի նում: Ան գամ միա վո րե լով գոր ծա ռույթ նե րի լայն շրջա նակ (նախ կի նում այլ պե
տա կան մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող)՝ շատ բնա պահ պա նա կան գոր ծա ռույթ ներ 
մնում են Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան լիա զո րու թյու նից դուրս: Օ րի նակ, հան
քարդ յու նա բե րու թյան բնա գա վա ռում ո րո շա կի գոր ծա ռույթ ներ պատ վի րակ ված են Է ներ
գե տի կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյա նը, ջրա յին կա ռա վար ման ո լոր տում՝ 
Տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րու թյա նը:
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Իր ստեղծ ման օր վա նից Բ նա պա հա պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը գտնվում է մշտա
կան վե րա կազ մա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում: Դա կա րող է բա ցատր վել այն հան գա ման
քով, որ գո յու թյուն ու նի գոր ծա ռույթ նե րի կրկնու թյուն ինչ պես նա խա րա րու թյան ստո րա
բա ժա նում նե րի, այն պես էլ Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան և այլ նա խա րա րու
թյուն նե րի միջև: Հարկ է նշել, որ Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյունն ու նի ինչ պես 
գոր ծա դիր, այն պես էլ վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ ներ:

Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը իր գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նում է մի 
շարք ստո րա բա ժա նում նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով: Նա խա րա րու թյան աշ
խա տա կազ մի կա ռուց ված քի մեջ ընդգրկ ված են մի շարք կա ռուց ված քա յին միա վոր ներ 
(օ րի նակ՝ վար չու թյուն ներ, բա ժին ներ, քար տու ղա րու թյուն) և ա ռանձ նաց ված միա վոր ներ 
(օ րի նակ՝ գոր ծա կա լու թյուն ներ, տես չու թյուն):

Կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում նե րը պա տաս խա նա տու են նա խա րա րու թյան 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար, իսկ ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րը պա
տաս խա նա տու են այդ քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար: Գոր ծա կա լու թյուն նե
րը մա տու ցում են նաև ծա ռա յու թյունն ներ, իսկ տես չու թյունն ի րա կա նաց նում է պե տա կան 
վե րահս կո ղու թյուն հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րում:

Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը ու նի նաև 4 վար չու թյուն ներ (Բ նա պահ պա
նա կան  ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի ու մո նի թո րին գի վար չու թյուն, Ըն դեր քի և հո ղե
րի պահ պա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան վար չու թյուն, Ի րա վա բա նա կան վար չու թյուն, 
Քար տու ղա րու թյուն) և 12 ինք նու րույն բա ժին ներ (Կեն սա բազ մա զա նու թյան քա ղա քա
կա նու թյան բա ժին, Ջ րա յին ռե սուրս նե րի քա ղա քա կա նու թյան բա ժին, Մթ նո լոր տա յին 
օ դի քա ղա քա կա նու թյան բա ժին, Վ տան գա վոր նյու թե րի և թա փոն նե րի քա ղա քա կա նու
թյան բա ժին, Ներ քին աու դի տի բա ժին, Գ նում նե րի գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման բա
ժին, Ար տա քին կա պե րի բա ժին, Հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի բա ժին, Անձ նա
կազ մի կա ռա վար ման բա ժին, Ֆի նան սա հաշ վա պա հա կան բա ժին, Տն տե սա կան բա ժին, 
Ա ռա ջին բա ժին):

Նա խա րա րու թյան ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում ներն են՝ Ջ րա յին ռե սուրս նե
րի կա ռա վար ման գոր ծա կա լու թյու նը, Թա փոն նե րի և մթ նո լորտ ար տա նե տում նե րի կա
ռա վար ման գոր ծա կա լու թյու նը, Կեն սա ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կա լու թյու նը և 
Բ նա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյու նը:

Բ նու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րը գտնվում են նա խա րու թյան կազ մում 
ՊՈԱԿնե րի տես քով («Սևան» ազ գա յին պարկ» ՊՈԱԿ, «Դի լի ջան» ազ գա յին պարկ» 
ՊՈԱԿ, «Ար փի լիճ» ազ գա յին պարկ» ՊՈԱԿ, «Խոս րո վի ան տառ» պե տա կան ար գե լոց» 
ՊՈԱԿ, «Շի կա հո ղի պե տա կան ար գե լոց» ՊՈԱԿ, «Արևիկ» Ազ գա յին պարկ» ՊՈԱԿ): 
2004թ. «Հա յան տառ» ՊՓԲԸ, ո րը պա տաս խա նա տու է Հա յաս տա նի ան տառ նե րի կա ռա
վար ման հա մար Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նից տե ղա փոխ վեց Գ յու ղատն տե
սու թյան նա խա րա րու թյուն: Ինչևէ, Բ նա պահ պա նու թյա նը վե րա պահ ված են ան տառ նե րի 
վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույթ նե րը:

Նա խա րա րու թյան կազ մում կան նաև մի շարք այլ ՊՈԱԿներ՝ «Տե ղե կատ վա կան 
վեր լու ծա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ, «Ար գե լո ցա պար կա յին հա մա լիր» ՊՈԱԿ, «Հա յաս տա նի 
բնու թյան պե տա կան թան գա րան» ՊՈԱԿ, «Զի կա տար» բնա պահ պա նա կան կենտ րոն» 
ՊՈԱԿ, «Բ նա պահ պա նա կան փոր ձաքն նու թյուն»ՊՈԱԿ, «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ներ
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գոր ծու թյան մո նի տո րին գի կենտ րոն» ՊՈԱԿ, «Թա փոն նե րի ու սում նա սի րու թյան կենտ
րոն» ՊՈԱԿ և «Հիդ րոերկ րա բա նա կան մո նի տո րին գի կենտ րոն» ՊՈԱԿ:

Բ նա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյու նը հա մար վում է բնա պահ պա նա կան 
հիմ նա կան հար կադ րող մար մի նը և պա տաս խա նա տու է բնա կան ռե սուրս նե րի օգ տա
գործ ման, մթնո լոր տա յին օ դի պահ պան ման և այլ բնա պահ պա նա կան ազ դե ցու թյուն նե
րի նկատ մամբ պա հանջ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան ստուգ ման և ա պա հով ման հա
մար (OECD 2005): Տես չու թյու նը նաև վե րահս կում է ձեռ նար կու թյուն նե րի և հա մայն քա
յին պատ կա նե լու թյան մաքր ման կա յան նե րը: Բ նա պահ պա նա կան պե տա կան փոր ձաքն
նու թյան դեպ քում տես չու թյու նը ի րա կա նաց նում է վե րահս կո ղու թյուն բնա պահ պա նա
կան պե տա կան փոր ձաքն նա կան եզ րա կա ցու թյան առ կա յու թյան և փոր ձաքն նու թյան են
թարկ ված փաս տաթղ թե րում ամ րագր ված բնա պահ պա նա կան պա հանջ նե րի ու մի ջո ցա
ռում նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ: Տես չու թյունն ու նի 11 տա րած քա յին բա ժին ներ, իսկ 
գլխա մա սը տե ղա կայ ված է Երևա նում:

Տես չու թյու նը օ րենք նե րի խախ տում ներ ար ձա նագ րե լու դեպ քում կա րող է ձեռ նար կել 
ճշգրտող մի ջո ցա ռում ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ տույ ժե րի, վնա սի փոխ հա տուց ման կի րա ռում, 
և գոր ծի փո խան ցում դա տա խա զու թյա նը:

«Բ նա պահ պա նա կան փոր ձաքն նու թյուն» ՊՈԱԿը «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ
դե ցու թյան փոր ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում է 
շրջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան պե տա կան փոր ձաքն նու թյուն և փոր ձաքն նա կան 
եզ րա կա ցու թյու նը սահ ման ված կար գով ներ կա յաց նում է բնա պահ պա նու թյան նա խա րա
րի հաս տատ մա նը: Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձաքն նու թյու նը պե տու
թյան կող մից անց կաց վող պար տա դիր գոր ծու նեու թյուն է, ո րի հիմ նա կան նպա տակն է 
կան խո րո շել, կան խար գե լել կամ նվա զա գույ նի հասց նել նա խա տես վող գոր ծու նեու թյան 
վնա սա կար ազ դե ցու թյու նը մար դու ա ռող ջու թյան, շրջա կա մի ջա վայ րի, տնտե սա կան և 
սո ցիա լա կան բնա կա նոն զար գաց ման վրա:

«Բ նա պահ պա նա կան փոր ձաքն նու թյուն» ՊՈԱԿը ֆի նան սա վոր վում է բնա պահ պա
նա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տում ի րա կա նաց նե լու նա խա ձեռ նող նե րի վճա րում նե րից:

«Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ 
ՊՈԱԿի կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նում են հիմ նա դի րը, նրա լիա զո րած պե տա կան մար
մի նը և գոր ծա դիր մար մի նը (տնօ րեն): ՊՈԱԿի հիմ նա դիրն ու նի կազ մա կեր պու թյան գոր
ծու նեու թյա նը և կա ռա վար մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած հարց վերջ նա կան լու ծե լու ի րա
վունք, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի: Հիմ նա դի րը ու նի բա ցա ռիկ 
լիա զո րու թյուն ներ կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի սահ ման ման, կազ
մա կեր պու թյան վե րա կազ մա կերպ ման և լու ծար ման նկատ մամբ: «Բ նա պահ պա նա կան 
փոր ձաքն նու թյուն» ՊՈԱԿի (ինչ պես նաև նա խա րա րու թյան կազ մում ընդգրկ ված ցան
կա ցած ՊՈԱԿի) հիմ նա դիր է հան դի սա նում Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը, 
հետևա բար ՊՈԱԿը մե ծա պես կախ ված է նա խա րա րու թյու նից, չի կա րող ըն դու նել ան
կախ ո րո շում ներ և օ ժան դա կում է նա խա րա րու թյա նը նրա քա ղա քա կա նու թյան ի րա կաց
ման գոր ծըն թա ցում:

Ա ռող ջա պա հու թյան, Քա ղա քա շի նու թյան, Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի, Գ յու ղատն
տե սու թյան և մի շարք այլ պե տա կան մար մին ներ ու նեն պար տա կա նու թյուն ներ բնա պահ
պա նա կան կա ռա վար ման գոր ծում:
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Օ րենսդ րա կան շրջա նակ
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (ըն դուն ված 1995թ.) 10րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն պե տու թյու

նը ա պա հո վում է շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը և վե րա կանգ նու մը, ինչ պես նաև 
բնա կան պա շար նե րի ող ջա միտ օգ տա գոր ծու մը:

1991թ. ան կա խու թյան ձեռք բե րու մից հե տո բնա պահ պա նու թյան ո լոր տը կար գա վո րող 
մի շարք օ րենք ներ են ըն դուն վել: Դ րանց մեծ մա սը որ պես Հա յաս տա նի օ րենսդ րա կան և 
քա ղա քա կան ի րա կա նու թյան ա րագ փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում հնա ցել են: Առ կա է 
բնա պահ պա նու թյան ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տի բա րե լավ ման հրա
տապ պա հանջ՝ կենտ րո նա նա լով բնա կան ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման, 
սահ մա նա փա կում ներ ստեղ ծե լու հա մար ի րա տե սա կան հիմ նա վո րում նե րի հա մար անհ
րա ժեշտ կա նոն նե րի և ս տան դարտ նե րի, ինչ պես նաև հան րու թյան արդ յու նա վետ մաս
նակ ցու թյան ա պա հով ման վրա:

Այ սօր բնա պահ պա նա կան և հա րա կից ո լորտ նե րը կար գա վո րող 4 օ րեսնգր քեր և 22 
օ րենք ներ են ըն դուն վել.

1. Հո ղա յին օ րենս գիրք (1991թ., թար մաց ված 2001թ.)
2. Բ նու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի մա սին օ րենք (1991թ., թար մաց ված 

2006թ.)
3. Ըն դեր քի մա սին օ րենս գիրք (1992թ., թար մաց ված 2011թ.)
4. Մթ նո լոր տա յին օ դի պահ պա նու թյան մա սին օ րենք (1994թ.)
5. Ան տա ռա յին օ րենս գիրք (1994թ., թար մաց ված 2005թ.)
6. Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձաքն նու թյան մա սին օ րենք (1995թ.)
7. Բ նա պահ պա նա կան և բ նօգ տա գործ ման վճար նե րի մա սին օ րենք (1998թ.)
8. Բու սա կան աշ խար հի մա սին օ րենք (1999թ.)
9. Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին օ րենք (2000թ.)
10. Բ նա պահ պա նա կան վճար նե րի դրույ քա չա փե րի մա սին օ րենք (2000թ., թար մաց

ված 2006թ.)
11. Ըն կե րու թյունն նե րի կող մից վճար վող բնա պահ պա նա կան վճար նե րի նպա տա կա

յին օգ տա գործ ման մա սին օ րենք (2001թ.)
12. Հիդ րոօ դերևու թա բա նա կան գոր ծու նեու թյան մա սին օ րենք (2001թ.)
13. Սևա նա լճի մա սին օ րենք (2001թ.)
14. Սևա նա լճի է կո հա մա կար գի վե րա կանգն ման, պահ պան ման, վե րար տադր ման և 

օգ տա գործ ման մի ջո ցա ռում նե րի տա րե կան ու հա մա լիր ծրա գի րը հաս տա տե լու 
մա սին օ րենք (2001թ.)

15. Բ նա պահ պա նա կան կրթու թյան մա սին օ րենք (2001թ.)
16. Ջ րա յին օ րենս գիրք (1992թ., թար մաց ված 2002թ.)
17. Սեյս միկ պաշտ պա նու թյան մա սին օ րենք (2002թ.)
18. Թա փոն նե րի մա սին օ րենք (2004թ.)
19. Բ նա պահ պա նա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին օ րենք (2005թ.)
20. Ջ րի ազ գա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմ նադ րույթ նե րի մա սին օ րենք (2005թ.)
21. Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի հե տե ւան քով կեն դա նա կան և բու սա

կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման սա կագ նե րի մա սին (2005թ.)
22. Ջ րի ազ գա յին ծրագ րի մա սին օ րենք (2006թ.)
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23. Օ զո նա յին շեր տը քայ քա յող նյու թե րի մա սին օ րենք (2006թ.)
24. Բույ սե րի կա րան տի նի և բույ սե րի պաշտ պա նու թյան մա սին (2006թ.)
25. Որ սի և որ սոր դա կան տնտե սու թյան վար ման մա սին (2007թ.)
26. Հո ղե րի օգ տա գործ ման և պահ պան ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան մա սին 

օ րենք (2008թ.)
Վե րո հիշ յալ օ րենք նե րի կի րար կումն ա պա հո վող ա վե լի քան 1000 են թաօ րենսդ րա կան 

ակ տեր են ըն դուն վել: Ի լրումն ուղ ղա կիո րեն բնա պահ պա նու թյանն առնչ վող օ րենսդ րու
թյան, այդ ո լոր տը կար գա վոր վում է նաև Քա ղա քա ցիա կան, Վար չա կան ի րա վա խախ
տում նե րի վե րա բեր յալ և Ք րեա կան օ րենսգր քե րով:

Բ նա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյուն

Ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թեր
Բ նա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան վե րա բեր յալ գո յու թյուն ու նեն Կա ռա վա րու

թյան կող մից ըն դուն ված մի շարք ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թեր:
Կա յուն զար գաց ման ծրա գի րը (ԿԶԾ) Կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ վել է 

2008թ: ԿԶԾ ռազ մա վա րու թյու նը բաղ կա ցած է ե րեք հիմ նա կան գե րա կա ուղ ղու թյուն նե
րից՝ կա յուն և ա րագ տեմ պե րով տնտե սա կան ա ճի ա պա հո վում, ակ տիվ և բ նակ չու թյան 
խո ցե լի խմբե րին ուղղ ված նպա տա կա յին սո ցիա լա կան և ե կամ տա յին քա ղա քա կա նու
թյան ի րա կա նա ցում և երկ րի կա ռա վար ման հա մա կար գի ար դիա կա նա ցում՝ նե րառ յալ 
պե տա կան կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցում և պե տու թյան տրա մադ րու
թյան տակ գտնվող ռե սուր սա յին փա թե թի ա ռա ջան ցիկ ա ճի ա պա հո վում: Միա ժա մա
նակ նշված գե րա կա յու թյուն նե րի ի րաց ման գոր ծըն թա ցը պետք է զու գակց վեր շրջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան և բ նա կան ռե սուրս նե րի կա յուն կա ռա վար ման խնդիր նե րի 
լուծ մամբ:

2008թ. կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Շր
ջա կա Մի ջա վայ րի Պահ պա նու թյան Գոր ծո ղու թյուն նե րի Երկ րորդ Ազ գա յին Ծ րա
գի րը (ՇՄՊԳԱԾ2), ո րը մշակ վել է ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան ներ քո՝ 
ՄԱԿի Զար գաց ման Ծ րագ րի հա յաս տան յան գրա սեն յա կի օ ժան դա կու թյամբ: ՇՄՊԳԱԾ
2ը հիմն ված է ՇՄՊԳԱԾ1 (1998թ) ի րա կա նաց ման գնա հատ ման վրա: ՇՄՊԳԱԾ2 բնա
պահ պա նա կան ռազ մա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նոր սերն դի ծրա գիր է: Ծ րա գիրն 
անդ րա դառ նում է ինչ պես բնա պահ պա նա կան բնա գա վառ նե րին՝ հող, կեն սա ռե սուրս
ներ, ջուր, ըն դերք, վնա սա կար նյու թեր և թա փոն ներ, այն պես էլ միջբ նա գա վա ռա յին 
հար ցե րին՝ բնա պահ պա նու թյան տնտե սա գի տու թյուն, բնա պահ պա նա կան օ րենսդ րու
թյուն, ինս տի տու ցիո նալ հար ցեր, բնա պահ պա նա կան մո նի տո րինգ, բնա պահ պա նա կան 
վե րահս կո ղու թյուն, շրջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հա տում, մի ջազ գա յին 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն, բնա պահ պա նա կան կրթու թյուն, ի րա զե կում, բնա պահ պա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ: Ծ րա գի րը նաև ու շադ րու թյուն է դարձ նում մի ջո լոր տա յին հար ցե
րին, ինչ պի սիք են է ներ գե տի կա, արդ յու նա բե րու թյուն, տրանս պորտ, գյու ղատն տե սու
թյուն և ա ռող ջա պա հու թյուն:

Կան նաև բնա պահ պա նու թյա նը վե րա բե րող մի շարք այլ ռազ մա վա րա կան փաս
տաթղ թեր. Աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման ռազ մա վա րա կան ծրա գիր (2003), Ավ տո



22

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րից վնա սա կար նյու թե րի ար տա նե տում նե րի նվա զեց ման հա
յե ցա կարգ (2004), Է ներ գե տի կա յի բնա գա վա ռի զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն (2005), 
Գ յու ղատն տե սու թյան կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն (2006), Է ներ գախ նա յո ղու
թյան և վե րա կանգն վող է ներ գե տի կա յի ազ գա յին ծրա գիր (2007) և Է ներ գախ նա յո ղու թյան 
և վե րա կանգն վող է ներ գե տի կա յի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր (2010):

Խոր հուրդ ներ
Կա յուն զար գաց ման սկզբունք նե րը ա վե լի լավ ի րա գոր ծե լու հա մար Կա ռա վա րու

թյու նը նա խա ձեռ նել է հա մա կարգ ման փոր ձեր կո մի տե նե րի և աշ խա տան քա յին խմբե րի 
տես քով: Խոր հուրդ նե րի նպա տակն է՝ հա մա կար գել և ինս տի տու ցիո նալ տեսք հա ղոր դել 
բնա պահ պա նա կան նկա տա ռում նե րի պե տա կան մար մին նե րի կող մից ա մե նօր յա ո րո
շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին: Կա ռա վա րու թյան ներ քո գո յու թյուն ու նեն հետև յալ 
խոր հուրդ նե րը.
 ֏ Կա յուն զար գաց ման ազ գա յին խոր հուր դը ստեղծ վել է 2002թ. Կա յուն զար գաց

մա նը միտ ված ծրագ րե րի մշա կումն ա պա հո վե լու հա մար, ինչ պես նաև խթա նե լու 
հան րա յին մաս նակ ցու թյու նը ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին կա յուն զար
գաց ման ո լոր տում: Խոր հուր դը ռազ մա վա րա կան ո րո շում ներ կա յաց նող մար մին է, 
ո րում ընդգրկ ված են պե տա կան և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ինս տի տուտ
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ ՀՀ վար չա պե տի նա խա գա հու թյամբ: Խոր հուր դը բաղ կա
ցած է ՀՀ փոխ վար չա պե տից (ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րար), մի շարք 
այլ նա խա րար նե րից (Է կո նո մի կա յի նա խա րար, Գ յու ղատն տե սու թյան նա խա րար, 
Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րար, Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րար, Ա ռող ջա պա
հու թյան նա խա րար, Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րար, Է ներ գե տի
կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րար և այլն), ԱԺ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, ԳԱԱ նա
խա գա հից և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: Կազմ ված է 
ԿԶԾ աշ խա տան քա յին խումբ, որն ի րա կա նաց նում է ծրագ րի ըն թա ցիկ աշ խա տանք
նե րի կա ռա վա րու մը: Աշ խա տան քա յին խում բը ղե կա վա րում է ՀՀ է կո նո մի կա յի նա
խա րա րի տե ղա կա լը:

 ֏ Ան տառ նե րի վե րա կանգն ման և զար գաց ման հիմ նադ րա մը ստեղծ վել է 2004թ.՝ 
հան րա պե տու թյան ան տառ նե րի վե րա կանգն ման գոր ծըն թա ցին ա ջակ ցե լու և ան
տառ նե րի զար գաց ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղծ ման նպա տա կով։ 
Հիմ նադ րա մի կա ռա վար ման մար մին ներն են հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը և հիմ
նադ րա մի կա ռա վա րի չը՝ գոր ծա դիր տնօ րե նը։ Հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը նա խա
գա հում է ՀՀ վար չա պե տը։ Խորհր դի կազ մում ընդգրկ ված են փոխ վար չա պե տը, տա
րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րը, գյու ղատն տե սու թյան, բնա պահ պա նու թյան 
նա խա րար նե րը, ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի նա խա գա հը, 
Երևա նի քա ղա քա պե տը, Ա րա գա ծոտ նի, Ս յու նի քի, Տա վու շի, Վա յոց ձո րի, Կո տայ քի, 
Գե ղար քու նի քի, Լո ռու մարզ պետ նե րը, քա ղա քա շի նու թյան, գյու ղատն տե սու թյան նա
խա րար նե րի տե ղա կալ նե րը, «Հա յան տառ» ՊՈԱԿի տնօ րե նը, «Կա նա չա զարդ եր կիր» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան նա խա գա հը, Հա յաս տա նի գրող նե րի միու թյան 
ան դամ նե րից մե կը, Կա նաչ նե րի միու թյան նա խա գա հը, Հա նուն կա յուն մարդ կա յին 
զար գաց ման ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա հը։
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 ֏ Ջ րի ազ գա յին խոր հուր դը ստեղծ վել է 2002թ. որ պես ջրա յին ռե սուրս նե րի կա ռա
վար ման բնա գա վա ռում բարձ րա գույն խորհր դատ վա կան մար մին, ո րը միջբ նա գա
վա ռա յին մաս նակ ցու թյան մի ջո ցով քննար կում և ա ռա ջար կու թյուն ներ է ներ կա յաց
նում ջրի ազ գա յին քա ղա քա կա նու թյան, ջրի ազ գա յին ծրագ րին ու բնա գա վա ռին վե
րա բե րող այլ ի րա վա կան ակ տե րի վե րա բեր յալ։ Ջ րի ազ գա յին խոր հուր դը նա խա գա
հում է վար չա պե տը։ Խորհր դի կազ մում ընդգրկ ված են փոխ վար չա պե տը, տա րած քա
յին կա ռա վար ման նա խա րա րը, գյու ղատն տե սու թյան, բնա պահ պա նու թյան, քա ղա
քա շի նու թյան նա խա րար նե րը, բնա կան մե նաշ նորհ նե րի կար գա վոր ման հանձ նա ժո
ղո վի նա խա գա հը, տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան ջրա յին տնտե սու
թյան պե տա կան կո մի տեի նա խա գա հը, բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան աշ
խա տա կազ մի ջրա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կա լու թյան պե տը, տա րած
քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան ջրա յին տնտե սու թյան պե տա կան կո մի տեի 
աշ խա տա կազ մի ջրատն տե սա կան են թա կա ռուց վածք նե րի գոր ծու նեու թյու նը հա մա
կար գող վար չու թյան պե տը, ան տառ նե րի վե րա կանգն ման և զար գաց ման հիմ նադ
րա մի գոր ծա դիր տնօ րե նը, Երևա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու թյան պե տա
կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րը և այլն։ Խոր հուրդն ու նի քար տու ղա րու թյուն և իր կազ
մից ընտ րում է խորհր դի քար տու ղար։
Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ նշված խոր հուրդ ներն ու նեն սահ մա նա փակ ազ դե ցու թյուն: 

Քիչ ա պա ցույց ներ կան, որ պե տա կան մար մին նե րը նե րա ռել են կա յուն զար գաց ման 
սկզբունք նե րը ի րենց ա մե նօր յա գոր ծու նեու թյան/բո լոր գոր ծըն թաց նե րի մեջ: Առ կա է 
բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան միջ գե րա տես չա կան ին տեգր ման սահ մա նա
փակ բա րե լա վում, քա նի որ պե տա կան մար մին նե րը քիչ մաս նակ ցու թյուն են դրսևո րում 
կա յուն զար գաց ման օ րա կար գին: Դ րա պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ այն հան գա ման
քը, որ կան շատ ծրագ րեր, սա կայն առ կա է հա մա կարգ ման պա կաս այդ ծրագ րե րի միջև:

Ո րոշ երկր նե րում բա րե փո խում նե րի ըն թաց քը ու նի ա վե լի խոր ար մատ ներ: Օ րի նակ՝ 
Մեծ Բ րի տա նիա յում Կա յուն զար գաց ման հանձ նա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում խորհր դատ
վա կան խմբեր և կլոր սե ղան ներ են նա խա ձեռն վել՝ նե րա ռե լով քա ղա քա ցիա կան հա սա
րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի որ պես «ան կախ պա հա պան շուն» (“independent watch
dog”), ով քեր ան մի ջա կա նո րեն հաշ վե տու են վար չա պե տին:

Մաս նակ ցու թյուն մի ջազ գա յին բնա պահ պա նա կան կոն վեն ցիա նե րին
Հա յաս տա նի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյու նը բնա պահ պա նու թյան բնա գա վա

ռում սկսվել է 1992թ. Կա յուն զար գաց ման Ռիո դե Ժա նեյ րո յի գա գաթ նա ժո ղո վից, որ տեղ 
Հա յաս տա նը ա ռա ջին ան գամ ներ կա յա ցավ որ պես ան կախ պե տու թյուն: Այդ գա գաթ նա
ժո ղո վի ըն թաց քում Հա յաս տա նը ստո րագ րեց իր ա ռա ջին եր կու բնա պահ պա նա կան կոն
վեն ցիա նե րը՝ Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան մա սին կոն վեն ցիա և Կ լի մա յի փո փո
խու թյան մա սին շրջա նա կա յին կոն վեն ցիա:

Հե տա գա յում Հա յաս տա նը միա ցավ մի շարք բնա պահ պա նա կան կոն վեն ցիա նե րի: 
Ներ կա յումս, Հա յաս տա նի կող մից ստո րագր վել և Հա յաս տա նում ու ժի մեջ են մտել մի 
շարք կոն վեն ցիա ներ և ար ձա նագ րու թյուն ներ (Աղ յու սակ 1):

Ի լրումն վե րո հիշ յալ կոն վեն ցիա նե րում մաս նակ ցու թյան՝ Հա յաս տա նը ան դամ է և 
մաս նակ ցում է տար բեր մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծրագ րե րի, ինչ պես նաև 
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ծրագ րեր է ի րա կա նաց նում ՄԱԿի և Եվ րո պա յի խորհր դի կա ռույց նե րի, հա մա գոր ծակ
ցում է մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի հետ (Գ լո բալ է կո լո գիա կան ֆոնդ 
և Հա մաշ խար հա յին բանկ) (MNP 2003):
Աղ յու սակ 2. Հա յաս տա նի մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գա յին բնա պահ պա նա կան կոն վեն ցիա նե րին

Ան վա նում, ըն դուն ման վայր և տա րե թիվ Ու ժի մեջ է  
ՀՀ հա մար 

Գ լո բալ կոն վեն ցիա ներ
1 «Մի ջազ գա յին կարևո րու թյան խո նավ տա րածք նե րի մա սին, հատ

կա պես որ պես ջրաթռ չուն նե րի բնա կա վայր» կոն վեն ցիա (Ռամ սա
րի կոն վեն ցիա) 

1993թ.

2 ՄԱԿի «Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան մա սին» կոն վեն ցիա 
(Ռիոդե Ժա նեյ րո, 1992)

14.05.1993թ.

Կա րտ ագե նյան ա րձ անա գրու թյուն (Մո նրեալ, 2001) 29.07.1993թ.

 3 ՄԱԿի «Կլ իմ այի փ ոփ ոխու թյան մ ասին» շրջ ան ակ ային կո նվե նցիա 
(Նյու Յորք, 1992)

21.03.1994թ. 

Կ իո տոյի ար ձան ագրո ւթյուն  (Կ իոտո, 10.12.1997թ.) 16.02.2005թ.

4 ՄԱԿի «Ա նա պատ ացման դեմ պ այ քարի» կ ոնվ ենցիա (Փարիզ, 
1994)

30.09.1997թ.

5  «Օ զո նային շ երտի պ ահ պանո ւթյան մասին» կ ոնվ ենցիա (Վի եննա, 
22.03.1985թ.) 

01.10.1999թ.

«Օզ ոնային շերտը քա յքայող ն յո ւթերի  մասին» ա րձա նագր ությու ն 
(Մոն րեալի ա րձա նագր ություն ) (Մոնրեալ, 198 7)
Մոն րեալի ա րձա նագր ությ ան Լոն դոնյան ուղղո ւմ
Մոն րեալի ա րձա նագր ությ ան Կո պե նհ ագենի ուղղո ւմ
Մոն րեալի ա րձա նագր ությ ան Պե կինյան ուղղո ւմ
Մոն րեալի ա րձա նագր ությ ան Մոն րեալի ուղղում

01.10.1999թ.

26.11.2003թ.
26.11.2003թ.
18.03.2009թ.
18.03.2009թ.

6 ՄԱԿի «Վ տա նգավոր թա փո նների ա նդր սա հմ անային  փո
խադրման և դրանց հե ռացման ն կատմամբ հ սկող ություն սա հ
մանելու  մասին» կոն վենցի ա (Բ ազելի կոն վենցիա ) (Բազել, 1989)

01.10.1999

 7  «Մի ջա զգային ա ռևտրու մ ա ռանձին վ տա նգավոր քի միական 
ն յութերի  և պե ստի ցի դների վ երա բերյալ նա խնական հի մնա
վորված հ ամա ձայն ության  ը նթ ացա կարգի  կի րառման մասին» կոն
վենցի ա (Ռո տե րդամի կոն վենցիա ) (Ռո տերդամ, 1998)

26.11.2003թ.

 8  «Կայուն  օ րգ անական ա ղտո տի չների մասին» կոն վենցիա  (Ս տոկ
հոլմի կոն վենցիա) (Ս տոկհոլմ, 2001)

17.05.2004թ.

9  «Ա նհե տացման  եզրին գտնվող վայրի կե նդ անական ու բո ւսական 
աշ խարհի տե սա կների  մի ջա զգային ա ռևտրի մասին» կոն վենցիա 
(CITES) (Վաշ ինգտոն, 1979)

21.01.2009թ. 

1 0  «Հա մաշ խա րհային մշա կո ւթային և բնական  ժա ռանգ ության պահ
պան ության  մասին» կոն վենցի ա (Փարիզ, 16.11.1972)

1993թ.

1 1 «Միգ րացվող վայրի կե նդ ան իների  տե սա կների պա հպան ության  
մասին» կոն վենցի ա (Բոն, 1979)

01.03.2011թ. 
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 Տա րածա շր ջա նային կ ոնվ ենց իաներ
12 ՄԱԿի ԵՏՀ «Մեծ հե ռա վորո ւթյո ւն ների վրա օդի ան դրս ահ մա

նային աղտ ոտ վածո ւթյան մասին» կ ոնվ ենցիա (Ժնև, 1979)
21.02.1997թ.

«Եվ րոպայում մե ծ հե ռավո րու թյո ւնների վ րա օդ ի աղտ ոտ իչներ ի 
տ արածմա ն դ իտարկան և  գն ահատմա ն համատեղ ծրագրի (EMEP) 
եր կար աժամկե տ ֆ ին անս ավորմա ն մասին» արձ անագ րությ ու ն

 Վավ երացման 
փուլում է

1 3 ՄԱԿի ԵՏՀ «Անդ րս ահ մանայի ն ենթա տեքստում շրջակ ա մի
ջավայրի վր ա ազդե ցության  գն ահատմա ն մասին» կո նվենցիա 
(Էսպոյի  կո նվենցիա, 1991)

10.09.1997թ.

 «Ռ ազ մավար ակ ան  էկ ոլոգիակ ան գնահատ ման մաս ին » 
ա րձանագրու թյուն (Կիև, 2003) 

24.04.2011թ.

14 ՄԱԿի ԵՏ Հ «Ար դյ ու նաբերակա ն վթարներ ի ա նդ րս ահմանա յի ն 
ազ դեցու թյան մասի ն» կոնվե նցի ա (Հելսինկիi, 1992)

21.02.1997թ.

15 ՄԱԿի Ե ՏՀ  «Շրջ ակ ա մ իջավայ րի հարցե րի ա ռնչությ ամ բ տ եղե
կատվու թյա ն հասան ելիու թյա ն, ո րոշում ներ  ը նդունել ու գո րծընթա
ցի ն հաս արակ այնությ ան մասն ակցու թյա ն և ար դարա դատու
թյան մատչ ելիու թյան մասի ն» կոնվենց իա (Օրհու սի կոնվենցի ա) 
(Օրհուս, 1998)

01.08.2001թ.

16 ՄԱԿի Ե ՏՀ «Մ իջազգայ ին լ ճերի և ա նդ րս ահմանային ջր հոսքնե րի  
պահ պանու թյա ն և օգ տագործ ման մասի ն» կոնվե նցի ա (Հելսինկի, 
17.03.1992թ.) 
«Ջ րի և առողջո ւթյան մ աս ին» արձ անագրո ւթյ ուն (Լոնդոն, 
17.06.1 99 9թ .) 

Վավերա ցման 
փուլում է 

 17 «Շ րջ ակա  միջա վա յրի փոխակեր պմ ան տեխնի կակ ան միջոց նե րի 
ռազմական կամ այլ կա րգ ի թշնա մա կան օգ տագոր ծո ւմ ը արգե լելու 
մա սին » կոնվենցիա (Ժնև, 10.12.1976թ.)

15.05.200 2թ.

 18 Լ ան դշաֆտ նե րի եվրոպա կան կոնվե նց իա (Ֆլորենցիա, 2003) 01.07.2004թ.

 19 «Եվրոպա յի վայրի բնությ ան  և բնա կա ն մ իջավայ րի պահ պանու
թյան մասի ն» կոնվե նցի ա (Բեռ նի կոնվեն ցիա) (Բեռն, 1979)

01.08.2008 թ.

Աղբ յուր. MNP 2012

Բն ապ ահպանա կա ն քա ղաքա կանությ ան գործիքնե ր՝ միտվ ած  
բն ապ ահպանա կա ն քա ղաքա կանու թյ ան ի րա գործ մա նը

Քա ղաքա կանությա ն մշա կմ ան և ի րագործ ման  ընթացքո ւմ  կ արևորագույ ն խնդ իր ը 
քա ղաքա կանության ճի շտ գործիք ի՝ լծա կի ը նտրություն ն է, որ ի միջո ցո վ կառա վար
ությունը ձգտում  է հաս նե լ քա ղաքա կանությ ան նպ ատակն եր ին : Քա ղաքա կանությ ան 
գոր ծիքները պետ ք է լ ին են ի րատեսակա ն, ար դյուն ավե տ և ունեն ան դաս տի արակչական 
բնույ թ՝ փորձե լով ազ դե լ թիրախայի ն խմբե րի վարքագծի վր ա՝ հա յտարար վա ծ քա ղաքա
կանությ ան նպ ատակներ ին հասնե լո ւ և հասա րակությա ն շրջանո ւմ բն ապ ահպանա կան  
ա րժեքն եր ը տարածե լու համար (Carter 20 07):

Կառա վարությ ան լիա զորությա ն շ րջ անակներո ւմ/ տրա մադրութան տակ առկա  ե ն 
քաղաքա կանությ ան գո րծիքներ ի հետևյա լ 4 տեսակներ .

1. կ արգավորո ւմ ,
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2. կա մավորակ ան գոր ծողությո ւն ,
3. պետակ ան ծախսե ր,
4. շ ուկայակ ան գործիքներ:    
Գլխավո ր խնդի րը գո րծիքների լայ ն շրջանա կի ց համ ապատասխ ան  գործի քի 

ը նտրություն ն է՝ ա ռաջադրվ ած նպ ատակներ ին հասնե լու հա մար :
Կ արգ ավորու մը բն ապ ահպանա կա ն քա ղաքա կանության մ եջ  լայնո րեն կիրառ վող 

գործիք է: Ա յն փորձու մ է ազդ ել  գո րծ արարն եր ի և քա ղա քացինե րի վարքագծի վ րա: 
Կառա վար ությու նը  սահմանում է ստ անդարտներ կա մ չափ որոշիչ նե ր արտա նե տումն
երի վե րահս կողու թյան հա մար, որին պետ ք է բավա րա րի  որոշա կի գործընթաց, իս կ ստ
ան դարտնե րի պահպան ու մն ա պահովե լու համար պետք է ներգր ավ ի պետակ ան պա շտ
ոնյանե րին , օժանդակի այ ն իր օր ենսդրա կա ն հ ամակա րգո վ: Կ արգավորի չ ստ ան դարտն
երը լինում ե ն 3 տեսա կի .

1. Շրջ ակ ա մ իջավայր ի ստ ան դարտները դնում են  ս ահ մանա փակում նե ր արտա
նե տումն երի ա մբողջակ ան կ ոն ցեն տրացի այի համար ՝ թ ու յլատ րե լի որոշ ակի 
տարածք ու մ (օրին ակ՝ փողոց, գ ետ )

2. Ա րտանետմա ն ստ ան դարտները դնում են  ս ահ մանա փակում նե ր արտա նե տումներ ի 
կոնկր ետ աղբյուրի վր ա (օրի նակ՝ գազ եր  գո րծ արաններ ից , արտա նետում նե ր 
ավ տո մե քենան եր ից)

3. Նախագծմա ն ստ ան դարտն երը պահանջու մ են  որոշ ակ ի տես ակ ի ա ղտ ոտիչն երի 
վ երահսկմ ան  տ եխն ոլոգիայի կամ արտ ադրությ ան գո րծընթ աց ի օ գտագործ ու մ 
(օրի նա կ՝ որոշակ ի նյութ եր ի օ գտագործ ում ար տադրանքի մեջ): 

Կա րգավո րմ ան  առա վելությունն այն է, որ  ա յս եղա նա կն առաջարկում է ճշ գրտությու ն, 
կ ան խատես ելիու թյուն և ար դյ ունա վետու թյու ն: Սահմանվ ած  է որոշակ ի ստանդարտ. 
թե  կ արգավոր ող  մարմ ինը և թե  կա րգավոր ման են թարկվ ողը գիտեն , թ ե իրենցից ինչ է 
ակնկալվում, իսկ կիրարկ ու մն ապահովվու մ է օրենք ով սահմանվ ած  կ արգավորի չ մարմ
նի կող մի ց:

Չնայ ած կ արգավորո ւմն ունի մի շա րք առա վելո ւթյուններ, այն նաև ու նի որոշ ակի 
թերո ւթյու նն եր : Պետակ ան  մարմ ինը  պ ատ ասխանատո ւ է մոն իտորին գի , համ ապ ատաս
խանության ստուգ մա ն և կիրարկ ման համար: Ա յս  գոր ծողո ւ թյուն նե րի  ի րակ անացումը 
թ ան կ և ժա մանակատա ր է. առաջանում են նշվ ած  գոր ծողո ւ թյունն երի ֆ ինա նսավորմա ն 
պ րոբլեմներ՝ ող ջ ծավա լով և ճիշտ ձև ով իր ակ անացնե լու հ ամ ար : Պ ատվիրակվ ած  գործ
առ ույթ նե րը  իր ակ անացնե լու  ընթացք ում կարո ղ է լինել ն աև  վարչա կա ն անկա րողու թյո ւն :

Կա մավորակ ան գոր ծող ությո ւն ը ներառու մ է ա նհատն երի  և կա զմակ երպո ւ թյունն
երի, որո նք գործում են ի պաշտ պանությու ն շրջ ակ ա մ իջավա յրի՝ ա ռանց  օրե նդրությա
մբ նե րկայաց ված  պահ ան ջի և առ անց պետությ ան կող մից ֆ ինանսակա ն խթա նմա ն: Գո
րծ արարն երը կարող ե ն վերան այել իրե նց գործո ւնեությա մբ պ այմ անավորվ ած բն ապ
ահպանա կա ն ազ դեց ությո ւնը: Ո րո շ ըն կերո ւթյուննե ր ներդնու մ են Էկո մե նեջմ ենթի  և 
աուդիտ ի պլաննե ր, բն ապ ահպանա կա ն կ առավարմա ն ստ անդարտ նե ր (օրինակ՝ ISO 14
00 1) և էկ ո պի տակավո րում: Կա մեկ ա յլ գոր ծիք, ո րը կոչվում է  «կա մավորակ ան պ այմ ան
ավոր վածությո ւն», որ ով կա զմակ երպո ւ թյունները հանձն են առ նո ւմ  իր ականաց նե լ կա
մավորակ ան գոր ծողո ւթյուններ: Ա յդ  կա զմակ երպո ւ թյուններ ի նկատմամբ չեն կիրառվում 
պ ատժ ամիջոց ներ՝ իրե նց կողմ ից սահման ված պա հանջնե րը  չ բա վարարե լու համար:
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Ըստ Jacobsի (199 1) ՝ պետակ ան  ծախս երը կարո ղ ե ն օժանդակ ել բն ապ ահպանակ
ան նպ ատակներ ին հասնելուն, երբ ճշգրտ ող  գոր ծողո ւ թյունն եր ի արժեքը շատ բար ձր է 
առան ձին  ար տա դրողների կա մ քա ղա քացին երի հ ամար: Դա կարող է ձեռն արկո ւ թյունն
երի հա մա ր ունենա լ սու բս իդիաների տե սք՝ մաքո ւր տ եխն ոլոգիան եր գնե լու համար , գյ ու
ղացին երի համ ար ՝ փոխելո ւ գյ ու ղատն տեսու թյան ինտե նս իվ եղ անակնե րը , քա ղա քացին
երի հա մար՝ իրե նց տնե րը  ջ երմ ամե կո ւսացնե լու հ ամա ր: 

Շ ուկայակ ան գո րծիքնե րը  «Աղտոտո ղը վճարում է» ս կզբու նքի կիրառ մա ն միջոց ով  
շուկայ ի ֆիասկ ոն կա նխ արգելել ու նպա տակ ո ւնե ն: Շուկ այ ի ձ ախողո ւմը տեղ ի է ունենում, 
ե րբ բնա կան ռ ես ուրսնե րը  գ երշա հագործվում են, քանի որ դրա նց դեպքո ւմ  շ ուկայա կան 
գինը  չ ի ներառո ւմ բնա կան ռ ես ուրսնե րի էքստերն ալ  ծախսեր ը: 

«Աղտոտո ղը վճարում է» ս կզբու նք ը նախատեսում է, որ ապրանքի կա մ ծա ռայության 
գնի մեջ ներառվում են էքստերն ալ ծախսեր՝ ցո ւյց տա լով  ար տադրա նքի  ա մբողջ ակ ան 
իրա կա ն արժե քը (ներառել ով  այնպ իս ի հա սարակա կան ապ րանքն եր ի օ գտագործու մ, 
ինչպիսի ք են օդ ը, ջուրը կամ հ ողը): 

Շ ուկայական ս կզ բունքերի վր ա հիմնվ ած գո րծիքն երը ո ւնեն է կո հարկ եր ի և փո
խանակելի թույ լտվո ւ թյունների տ եսք: Է կո հարկեր ը գանձվում  ե ն արտա նե տումն եր ի 
ծավալից կամ այն ապ րանքնե րից, որ ոնց  արտ ադր ությ ու նը առաջացնում է շրջ ակ ա 
մ իջավա յր ի աղտոտում: Ի  տար բերությո ւն կ արգավորո ղ ստ ան դարտն երի՝  է կո հարկեր ը 
ճկ ունությու ն են  ապահով ում և թույլ են տա լիս  ա րտադր ող ին որոշել, թե ինչպես  է 
ձեռն արկ ություն ը կրճատե լո ւ արտա նե տումն երի ծ ավալ նե րը : Փո խանակելի թույ լտվո
ւ թյուննե րը բն ապ ահպանակ ան  քվոտաներ  են, որ ոնք կարող են գն վե լ և վաճառ վե լ 
(օրինակ՝ եր բ կառա վար ությու նը  սահմանում է  քվոտա նե ր արտա նե տումների կամ ձկն
որսության վ րա ):

Հ այաստան ու մ «Բն ապ ահպանակ ան և բնօգ տագործմա ն վճարն երի մա սին » օրեն
քը կ արգավորում է բն ապ ահպանակ ան և բնօգ տագործմա ն վճարնե րի հաս կացո ւ
թյուններ ը, վճ արողներ ի շրջանակը , վճարն երի տ եսակներ ը, ինչպես ն աև հ աշվարկմ ան 
և վճարմ ան կա րգը : Օր են քը և օրե նքի կիրարկ ու մն ապահովող այլ օր ենսդրա կա ն ակտե
րը նախատեսում ե ն տնտեսա կա ն մե խանիզմնե ր շրջ ակ ա մ իջավայ րի պահ պանությ
ան նպատա կո վ օ գտա գո րծողն երի հա մա ր հավաս ար պայմաննե ր ստեղծե լո ւ միջոցո վ, 
բն ապ ահպանա կա ն միջո ցա ռումների ն ուղղ ված  ֆ ինանսա կան  միջոցն եր ձևավորե
լո ւ միջոց ով , և վե րահսկելով այ ն միջո ցա ռումն երը, որ ոնք կարող ե ն բացասա կա ն ազ
դեցությ ու ն ունենա լ շրջ ակ ա մ իջավայրի վ րա:

Օրեն քը սահմանում  է բն ապ ահպանակա ն վճարներ ի հետև յալ  տ եսակնե րը .
 ֏ Վնասակա ր նյութեր ը շրջ ակ ա միջավ այ ր (օդայ ին և ջր այ ին ավազ ան) ար տանետե լու 

համ ար; 
 ֏ Արտ ադրությ ան և սպառ ման  թ ափոններ ը շրջ ակ ա մ իջավայրո ւմ սահմանվ ած կար գով 

տ եղադրե լու համ ար ;
 ֏ Շրջ ակ ա մ իջավայրին վն աս պատճա ռող ապ րանքն երի հա մար :

Օրեն քը սահմանում է հետևյա լ բնօգ տագործմ ան վճ արի  տ եսակնե րը.
 ֏ Ջրօգ տագործ ման համ ար ;
 ֏ Օգտա կա ր հա նածոնե րի ար դյո ւնահան ված պ աշարն երի հ ամա ր; 
 ֏ Կ ենս ապ աշարն եր ի օգ տագործ ման համար:
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2010 թ. կա զմակ երպո ւ թյուննե րի բն ապ ահպանակ ան և բնօգ տագործմա ն վճարնե րը 
կազմել են 4808.6 մլն. դ րամ, որից 735.1 մլն. դրամը կամ 15.3  %՝ բն ապ ահպանական, իսկ 
4073.5 մլն. դրամը կամ 84.7 % ՝ բնօգ տագործման  վճարներն են (NSS 2011) :
Աղյուսա կ 3 . Բնօգ տագործմ ան և բն ապ ահպանակա ն վճարն եր ի տեսակար ար կշիռը ( %-ով) Հ Հ 
համախա ռն ներք ին ա րդյունք ի նկատմամ բ
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Աղբյուր՝ MNP 2 012 

Բնօգ տագործմ ան և բն ապ ահպանակա ն վճարն եր ի տեսակար ար կշիռը ( %ով) Հ Հ 
համախա ռն ներք ին ա րդյունք ի նկատմ ամբ շ արունակում է մ նա լ բավականին ցած ր՝ հաշ
վ ի առնելով, որ ա յն  բնորոշում է տն տեսությ ան գործո ւնեությ ան ա րդյունքու մ շրջ ակ ա 
մ իջավայ րի վն ասի դիմա ց գանձվ ող  փոխ հատուցմ ան գո ւմարն երի չա փը: Հ այաստանի 
նմ ան զարգաց մա ն աստի ճա ն ունեցո ղ երկրներու մ տն տեսությ ան գործո ւնեությ ան 
ա րդյունքո ւմ յու րաքանչյ ուր տար ի շրջ ակ ա մ իջավայր ին պատճառվում է 8 10 տոկոս 
ՀՆԱ ի ն համ ապ ատասխանող վն աս, այսինք ն՝ փոխ հատուցմ ան գո ւմարն երը զիջում են  
փաստա ցի պատճառվող վ նա սն ավելի քան 32 40 անգամ (MNP 2 01 2): 

Հ այաստանում չ կա ն վ իճ ակագրակ ան վերլ ուծո ւթյունն եր բն ապ ահպանակա ն վճար
ների կիրառմ ան ար դյ ունա վետու թյա ն վ երաբերյալ, թե արդյոք դրան ք ստեղծում ե ն 
տնտեսակա ն խթան ներ մաքո ւր տ եխն ոլ ոգիաներու մ նե րդրում նե ր կատարե լու տես ան
կյունի ց: Ներկայո ւմ ս համ ապատաս խան ու սո ւմնա սիրո ւթյուններ չեն կատարվ ել  և բնա կան 
ռ ես ուրսն եր ի օգ տագործմ ան ա րդյունքու մ շրջ ակ ա մ իջավայրի ն հասցվ ած վ նա սի իրա
կան չա փը գնահատվա ծ չէ: Հենց ա յդ  պատճառո վ շրջ ակ ա մ իջավայրի ն հասցվ ող վնասի 
կ րճատմա նը միտվա ծ տնտեսա կա ն մե խա նիզմն երը պակ աս ար դյ ունա վետությամբ ե ն 
աշխատում . վճարների դր ույքները չե ն համ ապ ատասխան ու մ և համարժեք չ են իրա
կան վն ասի չա փին : Բնօգ տագործմա ն վճարների դր ույքն եր ի հա մեմատաբար ց ածր 
մ ակարդակը թույլ չի տա լի ս կիրառ ել  «Աղտոտո ղը վճարում է» ս կզբուն քը և բնա կան 
ռ ես ուրսն երի կայ ու ն օգ տագործման ն ուղղվ ած  կ արգավոր իչ գո րծիք նե րը առավել ք իչ ար
դյ ունա վետությամբ ե ն աշխատո ւմ : Ըն կերո ւ թյունն եր ը արտա նե տումնե րի նվազեցման ն 
ուղ ղված  և այդպիսո վ վճարնե րի գումա րը նվ ազեցնելո ւն միտված նո ր ժա մանակա
կից տ եխն ոլոգիանե ր ներդնելո ւ խթանն եր չո ւն են : Կարել ի է ե զրակացնել, որ բն ա
պահպանակ ան և բնօգ տագործմա ն վճարն եր ը ըն կերո ւ թյուննե րի  ծախս եր ի տեսակարար 
կշռում փ ոքր ծավալ են զբաղեցնում: 

Բն ապ ահպանակ ան և բնօգ տագործմա ն վճարնե րի գո ւմարներ ը ուղղվում  են դ ե
պի պետակա ն բյուջե: Այ դ վճարները թույլ են տա լիս  մեծացն ել բն ապ ահպանական 
խ նդիրներ ի լուծման ն ուղղվա ծ ծրագր եր ի և միջո ցա ռումն երի ֆ ին անս ավոր ումը: Հարկ  է 
նկատել, որ ս ոցիալական  խ նդիրնե րը հ անդիսանու մ ե ն առա ջնահ երթությո ւն  և բն ապ
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ահպանա կա ն միջո ցա ռումն երի հա մար  ֆ ինանսա կան ռ ես ուրսնե րի  ս ահմանափ ակ  
հատկացո ւմ  է : Հար աբեր ակց ությո ւն ը պետակա ն բյուջ եի բն ապահ պանության ն ուղղ ված  
մ իջոցնե րի և բյուջե մու տք գործ ող բն ապ ահպանակ ան և բնօգ տագործմա ն վճարնե
րի գո ւմարների միջև ցույց են տալիս, որ կան լո ւրջ  խո չընդոտն եր բն ապ ահպանական 
խ նդիրներ ի լուծման մ եջ: Վճարն երը ա մբողջովին չե ն ն ախատեսվո ւմ բն ապ ահպանա
կա ն միջո ցա ռումն երի ֆ ինա նս ավորմանը (MNP 2003):
Աղյուսակ 4. Հ Հ պետակա ն բյու ջե բն ապ ահպանակ ան և բնօգ տագործմա ն վճարների գծո վ մո-
ւտքագրվ ած գումարնե ր

2008թ. 2009թ. 2010թ.

 ՀՀ  պետական բյուջեով շրջա կա  մի ջավայրի  պ աշտպ ան
ության ը նպատակ աուղղվո ղ հատկ ացումներ ( մլրդ. դրամ) 3.0 3.9 4 .9 

Բ նա պա հպանակա ն և բ նօգտ ագործման  վ ճարների գծ ով 
պետական  բյուջ ե փաստացի մու տքագրված մուտքեր ( մլրդ 
դրամ) (աղբյուր՝ ՀՀ  պե տբյուջ եի կատարմ ան տարեկա ն 
հ աշվե տվություն)

6.12 9.97 9.10

 Վճ արների հա սցեակա ն օգտա գործման  ց ու ցանիշը (տոկոս) 49.0 39.1 53.8
Աղբյուր՝ MNP 2012

Սակայն պետք է փաստել, որ  պետ ության ըն դհանուր  ֆի նա նսական աղբյ ու րների մի
ջո ցների սա հմ ան ափակ ության պայ մա ններում բ յո ւջ ետային ծա խսային գ եր ակայ ություն
նե րում բնա պա հպ անական  մ իջ ոցառ ու մները  շա րո ւնակում են  պակաս գ երակ ա/ա ռաջ
նա յին հա մարվել: Արդյ ունքում՝ շ րջակա մ իջա վայրի պա հպան ության  մ իջ ոցառ ու մների 
վրա կա տարվող ծա խսերի ՀՆԱի ն կատմամբ ցո ւց անիշ ով Հա յա ստանը զբա ղեցնում է 
Արևելյան  Ե վր ոպայ ի, Կո վկասի  և Կ են տր ոնակա ն Ա սիայի ե րկ րների  մասո վ ամ ենա
վերջին տ եղերից մեկը (MNP 2012) :

Սակայն  պ ետական բ յուջեից բնա պա հպան ու թյանը տրված հա տկաց ու մները ցույց են  
տալիս դանդա ղ աճի միտում: Այդ հա տկաց ումներն ո ւղղվում են պահ պանվոող տա րած
քների ստ եղ ծման ը և ըն դար ձա կմանը, կե նսա բա զմ ազան ության պ աշ տպան ու թյանը , օդի 
աղ տո տված ության  վ երա բերյալ  հ ետ ազոտ ությ ու ններ ի իր ակա նա ցմանը, ա նտ առա պա
տմանը , Սևանի ա զգային պարկի, ն ախ արար ության ա շխ ատա կազմի ա շխ ատա վար
ձերին, ծ րա գրեր ի իր ակա նա ցմանը , և այլն: 
Աղ յուսակ 5. ՀՀ  պ ետական բ յուջեի՝ շ րջակա մ իջա վայրի պա հպան ու թյանը նպ ատակաո ւղղվող 
հա տկաց ու մների  տ ես ակարար կշիռը ( % -ով)՝ ՀՀ  հ ամախառն ներքին արդյ ունքի ն կատմամբ

2008թ. 2009թ. 2010թ.
ՀՀ ՀՆԱ ( մլրդ դրամ) 3568.2 3102.8 3461.9
ՀՀ պ ետական բ յուջեով շ րջակա մ իջա վայրի պ աշ տպան ու
թյանը նպ ատակաո ւղղվող հա տկաց ումներ ( մլրդ դրամ) 3.0 3.9 4.9

ՀՀ պ ետական բ յուջեի շ րջակա մ իջա վայրի պ աշ տպան ու
թյանը նպ ատակաո ւղղվող հա տկաց ու մների  տ ես ակարար 
կշիռը ( %ով)՝ ՀՀ  հ ամախառն ներքին արդյ ունքի ն կատմամբ

0.08 0.12 0.14 

Աղբյուր՝ MNP 2012
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Կ ամ ավ որական  հ ամա ձայ նագրեր գ որ ծն ականում չեն կի րառվո ւմ  Հա յա ստանում: Առ  
այսօր կա զմա կերպ ությ ու նների միջև նմ անատիպ հ ամա ձայ նագրեր չեն ստոր ագրվել: 
Ոչ մեծ թվով  ը նկեր ությ ուններ ն երդրել են ISO 14001 ս տանդ ար տները, սակայն հարկ է 
նկատել, որ դա  արվել է ավելի լավ համբավ  ո ւն ենալու համա ր և իր ականում բնա պա
հպ անական  կ առ ավա րումը  նե րառված չէ կա զմա կերպ ությ ու ններ ի ամե նօրյա գոր ծունե
ության մեջ:

Ժող ով րդ ավար ություն  և մաս նակց ություն
Ըստ WCED (2007)՝ միայ ն օ րենքը չի  կարո ղ ապ ահովել հա նրային շահ ի իր ակ անա

ցում ը: Հա նրային շահ ի իր ակա նացման համար  համ այ նքային գի տակց ությա ն և օ ժա նդակ
ության  կարիք կա , որը հան գեցնում է առավել լայն հա նրային մաս նակց ության՝ բնա պա
հպան ության վրա ա նմ իջ ակ անորեն  ազդո ղ որոշ ու մներու մ: Լա յնորեն ընդ ունված է, ո ր 
ավելի լայն  ժող ով րդ ավար ու թյունը կբ ար ելավի ընդ ունվո ղ որոշ ու մներ ի որակը:

Բնա պա հպ անակա ն որոշ ու մների ընդ ունման գ ոևր ծը նթացու մ ավելի լայն  ժող ովր դ
ավար ությու ն ապ ահովող մի շարք գոր ծիքներ են  կի րառվում զա րգացած պետ ություն
ներու մ: Հա նրային հետ աքնն ու թյունը ս ով որաբար  կի րառվում է, երբ առկա է հ ա
կասական  ն ախագի ծ: Հա նրային հետ աքնն ության  ն ախ ագ ահողը լսում է շ ահերի լայն 
շ րջանակ  և հետա քրքր ության տարբեր խ մբերի նե րկ այա ցու ցի չների վկայ ությ ուննե ր: 
Կ ազմվում է հետ աքնն ության  զեկույ ց և որոշումն  ըն դո ւնելու ց առաջ տրվում է կ առ ավա
րության հ ամ ապա տասխան մ արմնի դիտ ար կման ը: Կան նաև մի շարք նոր գոր ծիքներ՝ 
ք աղ աքա ցիական ժ յուրի, կոն սենսուս կո նֆեր անսներ  և խո րհր դա տվական հարց ումնե ր: 
Բոլոր նշված գոր ծի քներ ը ապ ահովում են  ք աղ աք աց իների մաս նակց ու թյունը «կանաչ 
ժող ով րդ ավար ության» սկզբո ւն քների  հ ամատ եքստում (Carter 2007):

Ինչևէ, ան հրաժեշտ է նկատել, որ  բոլոր այս ժող ով րդ ավ արական  մ եխան իզ մները 
չե ն ապ ահովել ն պա ստավոր արդյո ւնքնե ր՝ բնա պա հպան ության  տես անկ յունից : Օրինակ՝ 
կարող է լինել կ ոնֆլիկտ տ եղական համ այնքի զար գացման տե սլ ական ի և ը նտրված  
կ առ ավար ության ռա զմ ավ արական զար գացման պ լա նների միջև: Գո րծարար շ րջ ան ակ
ները ևս  ունեն նշ ան ակալից  մի ջոցներ և  կարող են  մ ոբ իլի զացնել դրանք ՝ որոշ ու մների 
ընդ ունման գոր ծը նթացին նե րա զդելու նպ ատակով :

Հա յա ստանում վերը նշված մե թո դների ց և ոչ  մեկը չի  կի րառվում: Ա յն ու ամե նայնիվ, 
բնա պա հպ անակա ն որոշ ու մների ընդ ունմա ն որոշ  մա կար դա կներում առկա են հան
րային մաս նակց ության տարրե ր: Հ աս արակ ության մաս նակց ու թյունը  ա րտահ այտվում է 
Ա զգային ժ ողովու մ օր են քների նա խա գծերի հա նրային լս ու մների մ իջոցով (օրինակ, 
Շ րջակա  մ իջա վայրի վրա ա զդեց ության փորձ աքնն ության  մասի ն օ րենքում փ ոփո խու
թյուն ներ, բն ության հատուկ պահ պանվող  տար ած քներ ի օ րենքի նա խագծի մասի ն և այլն): 
Հա նրային լս ու մների ըն թացքում հ աս ար ակական կա զմա կերպ ությ ու նները նե րկա յացնում 
ե ն իրենց կար ծի քները ու մտ ահոգ ությ ու նները, և Բնա պա հպան ության  ն ա խարար ու
թյունը պա րտավոր է պա տա սխանել այ դ առա ջարկ ությ ու ններին՝ կամ ըն դո ւնելով դրանք 
կամ նե րկա յա ցնելով գրավոր  բա ցատր ություն նա խագծի վ երա բերյալ առաջ ար կների 
մ երժման  մասին: Ա յն ու ամե նայնիվ, հ աս արակ ության կա րծիքը և մտ ահոգ ությ ու նները 
նա խա գծերում  ն եր առելու որևէ սահ մանված  մ եթ ոդ ոլոգիա կամ կարգ չկ ա: Նե րկայումս , 
Բնա պա հպան ության  ն ախ արար ու թյունը մշակում է բնա պա հպ անական ք աղ աք ակա
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նության մասի ն օրենք , որում հ աս արակ ության մաս նակց ու թյուն ը որոշ ու մների ընդ ունման 
գոր ծը նթացում կ ստան ա իր ավական ուժ :

Հ աս ար ակական կա զմա կերպ ությ ու նների նե րկ այա ցու ցի չներ ը և անկախ փո րձա գետ
ները պ ետական կ առա վարման մար մի նների կողմից հի մն ականում հրա վիրվում են մաս
նա կցելու մի ջա զգային կոն վեն ցի աների հետ կապված  ա զգային  զեկո ւյ ցների և  մ իջ ոցա
ռու մների  ն ախա պատր աս տմանը: Այդ մաս նակց ու թյունը հի մն ականում կրում է խո րհր
դա տվական բնույ թ և որոշ դե պքերու մ որոշ ումներն  ընդ ունվում են տ նտ եսական շ ահերի  
օգտին՝ ի վնաս բնա պա հպան ության (MNP 2003): 

Հա յա ստանը տ աս նվ եցերորդ երկիրն է , որը վ ավե րացրել է Օր հուսի կոն վենցիան՝ 
շ րջակա մ իջա վայրի հա րցերո վ որոշ ու մների ընդ ունման գոր ծը նթացում հա նրային մաս
նակց ության, տ եղե կատվ ությա ն և ա րդ ար ադատ ության  հ աս անելի ության մասին (2001թ.): 
Ակն կալվում էր, որ  Օր հուսի կոն վեն ցիայի վ ավ երա ցումից  հետո հա նրային մաս նակց ու
թյուն ը որոշ ու մների կա յացման գոր ծը նթացում կխ թանվ ի: Թեև հ ամա ձա յն ագիրը  վ ավե
րացված է, կոն վեն ցիայի պահ ան ջների ն օրե սն դրական ուժ տալու  համար նո րմ ատ իվային 
ակտեր չմ շա կվեցի ն և այս կոն վենցիան կրում է ձևական բնույ թ: 

Հա յա ստանում կան տ ասնհինգ բնա պա հպ անական  տ եղե կատվ ության հ աս ա րա կա
կան կ ենտ րոններ (Օրհուս կ ենտ րոններ)՝ բնա պա հպ անական  տ եղե կատվ ության տա
րածման, հանր ությա ն իր ազեկ ության բ արձ րացման, ինչպես նաև որոշ ու մների կա յացման 
գոր ծը նթացում հանր ության մաս նակց ությա ն ապա հովման  համար: Այդ կ ենտ րո նները 
հա նդ իսանում են  պետ ության  և հանր ության հ ամա գոր ծակց ության կարևոր գործիք: Օր
հուսի կ ենտ րո ններում  տեղի են  ո ւնենում հա նրային լս ումներ , որոնց արդյո ւն քները հրա
պա րակվում են զ ան գվ ածային լ րա տվ ամի ջո ցներում, ինչպես նաև Օրհուս կ ենտ րո նների 
վեբ կա յքերում (MNP 2012):

Բնա պա հպ անական նկ ատառ ու մներ ը որոշ ու մների  
ընդ ունման գոր ծը նթացու մ

Հ ամաձայն Carterի (2007)՝ գոյ ություն ունեն մի շարք վա րչական գոր ծիքներ , որոնց 
մ իջոցով կ առ ավար ու թյունը բնա պա հպ անական հար ցադր ու մները ն երառում է որոշ ում
ների ընդ ունման գոր ծը նթացում «ռա ցիոնալ» ճ անա պարհով: Այդ դեպքու մ որոշ ու մները 
հ իմնված են  ամ բո ղջական  գ իտական ու տե խն իկական  հ ամա կո ղմանի  գ իտե լի քների և 
փորձ աքնն ության վրա, այլ ոչ թե կա րճա ժամկետ ք աղ աքական  շ ահերից  ե լնելո վ: Գո
յություն  ունեն հ ետևյա լ երեք մ եխան իզ մները.

1. բնա պա հպ անական  ա զդեց ության գն ահատում (ԲԱԳ),
2. ռիսկի գն ահատում,
3. ծախս ի և օ գուտի վեր լուծ ությու ն: 
Վեր ոնշյալ  բոլոր տե խն իկ աները լա յնորեն կի րառվում են  ք աղ աք ական ության բոլոր 

այն բն ագա վա ռներում, որտեղ գո րծող ությ ու նները կարող են հան գեցնել շ րջակա մ իջա
վայրի նշ ան ակալից /էական/ զգալի փ ոփոխ ությ ու նների: Այդ գոր ծի քները նպ ատակա
ուղղված են բնա պա հպ անական մտ ահոգ ությ ու ններ ը որոշ ու մների ընդ ունման գոր ծըն
թացում  ն եր առելուն:

ԲԱԳը ն ախա տեսված է հա տկապես պո տենցիալ բնա պա հպ անական խն դի րները 
հա տկ որ ոշելու համար՝ դրանք կա նխելու նպ ատակով: ԲԱԳ ը առաջ արկվող նա խա գծերի 
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(ջ րամբար, հիդ րոէլ եկ տր ակայա ն և այլն) ն ախա տեսվող բնա պա հպ անական  ա զդե
ցության գնա հատման  հ ամակ արգված գոր ծընթաց է՝ ըն դգ րկելով  սո ցի ալական, ք աղ ա
քական և մշա կո ւթային գոր ծո նները (Carter 2007): ԲԱԳը ն երառում է ոչ տե խն իկական  
զեկույց , որը հ իմնված է պ ետական կ առա վարման մար մի նների, փո րձա գե տների, շա
հա գրգիռ խ մբերի և  հ աս արակ ության լայն շ րջ անակի հետ խո րհր դակց ությ ու նների վրա: 
ԲԱԳի նպ ատակը  նա խագծի  հ եղ ինակին (պ ետական մ արմնի կամ մա սնավոր հա տվածի 
միավոր) շահա գրգռելն է՝ ն եր առելու բնա պա հպ անական մտ ահոգ ությ ու ններ ը որոշ ում
ների ընդ ունման գոր ծը նթացում:

ԲԱԳը ն երառում է շահ ագրգիռ կո ղմերի լայն շ րջ անակի հետ խո րհր դակց ությ ուն ների 
հա նրային գոր ծընթաց, նե րառյալ  պ ետական  կ առա վարման մար մի նների, մա սնավոր 
կա զմա կերպ ությ ու նների և խ մբերի , որոնք նե րկա յացնում են բնա պա հպ անական, սպ ա
ռո ղական  և ք աղ աքա ցիական  շահեր: ԲԱԳը հն ար ավոր ություն է տալիս ն եր գրավե լ որո
շու մների ընդ ունման գոր ծը նթացում՝ տ եղե կատվ ության ա նխո չընդոտ տրամ ադրման, 
զեկո ւյ ցների  նա խա գծերը մե կն աբ անելո ւ իրավ ունքի և ԲԱԳի ն ախա պատ րա ստական  
ա շխատ ան քների առնչ ությամբ  ա րդ ար ադատ ու թյանը դ իմելու հն ար ավոր ության մ իջոցով :

Ռիսկի գն ահա տումը գն ահատում է մ ար դկայի ն ա ռողջ ու թյանը և շ րջակա  մ իջա
վայրին հ ասցվող հն արավոր վնասը (նիտ րատներ խմելու ջրում կամ կ ապարի  ք անա կու
թյու ն օդում): Ռիսկի գն ահատումն կի րառվում է ԱՄՆ Շ րջակա  մ իջա վայրի պա հպան ու
թյան գո րծ ակալ ության կողմից (Environmental Protection Agency):

Ծախս ի և օ գուտի վեր լուծ ու թյունը  տ արիներ ի վեր կի րառվող տ նտ եսական գործիք է՝ 
կ իր առելի գրեթե բոլո ր որոշ ու մների կա յացման  ժ ամանակ (Carter 2007): Հ ամաձայն 
ծախս ի և օ գուտի վեր լուծ ության ը նթ ացա կարգի՝ ցա նկացա ծ առաջ արկվող նա խագծում 
(օրինակ՝ նոր ճ անա պարհի  շ ին արար ություն կամ վն ասակար թո ւն աք իմի կա տների օ գտա
գործում) ծա խսեր ը և օգ ու տները պետք է գնա հատվեն՝ ե լնելով ըն դհանուր  սո ցի ալական  
բ ար եկեց ության բ արձ րացման կամ նվա զեցման  տես անկ յունից: Այս մ եթոդը դր ամային 
արժեք կամ ս տվ երային գին է տալիս յո ւրաք անչյուր հն արավոր ծախս ի և օ գուտի համար: 
Այ սպիսով, շ րջակա մ իջա վայրին դր ամական արժեք է տրվում, ինչպես այլ ծա խսերի ն և 
օգ ու տների ն: Ծախս ի և օ գուտի վեր լուծ ու թյունը հն ար ավոր ություն է տալիս  ք աղ աք ակա
նություն մշա կո ղներին ստանալ  նա խագծի  ամ բո ղջական տ նտ եսակա ն եկամ ու տների 
պա տկերը՝ հաշվի ա ռնելով նաև նե րառյալ բնա պա հպ անական նկ ատառ ու մները: Այս 
գոր ծիքը  կի րառվում է ԱՄՆում և Ե վր ոպայում :

Բոլոր վեր ոնշյալ տե խն իկ աների ն կատմամբ գոյ ություն  ունի ք նն ադատ ություն .
1. Դ րանցից ոչ  մեկը ճշգրիտ  գիտ ություն չէ, և  բ ավ ակ անաչափ մեծ թվով  են թադ

րությ ուններ են  արվում այդ գոր ծի քների  կի րառման ըն թացքում:  
2. Կան մ եթ ոդ ոլո գիական խն դիրներ : Օրինակ՝ դժվար է հասնել  հ ամա ձայն ության 

ռիսկի ըն դո ւնելի մա կա րդակի  վ երա բերյա լ: Ծախս ի և օ գուտի վեր լուծ ությունն է լ 
ա նըն դո ւնելի է էկոց ենտրիկ տես անկ յունից, քանի որ այն դր ամական արժեք է 
տալիս վայրի բն ու թյան ը: 

3. Բոլո ր երեք տե խն իկ աները  կարող են  ենթ արկվել  վիճ արկման  և մ անիպ ու լյա
ցիայի (մ եք ենայ ության ): Ք աղ աք ական ություն մշա կո ղները  կարող են  օ գտա գործել 
այդ տե խն իկ աները՝ արդեն իսկ ընդ ունվա ծ որոշ ու մները ա րդա րա ցնելու  համար : 
Օրինակ՝ ԵՄում փոքր թվով  նա խագծեր են մ երժվել ԲԱԳի արդյ ունքում:
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Հա յա ստանում վ երո հիշյա լ երեք տե խն իկ աներից միայն ԲԱ Գն է կի րառվում : Բնա
պա հպ անական  ա զդեց ության գն ահա տում ը իր ակա նացվում է 1995թ.՝ հ ամաձայն 
«Շ րջակա մ իջա վայրի վրա ա զդեց ության փորձ աքնն ության  մասին» Հ Հ օ րենքի: 
Շ րջակա  մ իջա վայրի վրա ա զդեց ության փորձ աքնն ություն ն իր ակա նացվում է հի մն
ականում հանք ար դյո ւն աբեր ության, շ ին արար ության, լց ակա յա նների և հա նգստի վա
յրերի  համար (MNP 2003):

Շ րջակա մ իջա վայրի վրա ա զդեց ության փորձ աքնն ության խն դիրներն են՝
 ֏ ն ախա տեսվող գոր ծունե ության, հ այ եցա կարգի և դրանց այլ ընտր ան քների հն ար

ավոր ության ու նպ ատ ակա հա րմար ության վեր լուծ ու թյունը՝ հաշվի ա ռնելո վ էկ ոլո
գիական բոլոր սա հմ ան ափակ ու մները; 

 ֏ ն ախա տեսվող գոր ծունե ության, հ այ եցա կարգի և դրանց այլ ընտր ան քների հն արավոր 
ա զդեց ության գն ահա տումը շ րջակա մ իջա վայրի վրա ու դրա վ տա նգ ավոր ության 
ա ստ իճանը;

 ֏ շ րջակա մ իջա վայրի վրա ն ախա տեսվող գոր ծունե ության, հ այ եցա կարգի եւ դրանց 
այլ ընտր ան քների հն արավո ր էկ ոլո գիական ա զդեց ության  ա ստ իճանի ս տու գումը;

 ֏ բնական  պա շա րների արդ յո ւնավետ, բնական  օ գտագ ործմա ն ապ ահո վումը;
 ֏ շ րջակա մ իջա վայրի վրա ան դա ռնալի վն ասակար ա զդեց ություն ո ւնեցող ցա նկացած 

գոր ծունե ության  ա րգե լումը; 
 ֏ հ աս արակ ության ն եր գրա վումը  և մաս նակց ությա ն ապ ահո վումը փորձ աքնն ության  

բոլոր փո ւլերում:
Բնա պա հպ անական փորձ աքնն ության գոր ծը նթացը  ն երառում է հ ետևյալ  երկու հիմ

նական փո ւլերը .
1. Ն ախա ձե ռնողը տրա մադրում է ն ախա տեսվող գոր ծունե ության  վ երա բերյալ նախ

նական փաստ աթ ղթեր ը Բնա պա հպան ության  ն ախ արար ու թյան ը: Փաստ աթ ղթերի 
ուս ու մն ասիր ու թյունից  հետո լիազոր մա րմինը  ըն դունում է որոշում բնա պա հ
պանական փորձ աքնն ություն անց կա ցնելու վ երա բերյալ : Եթե բնա պա հպ անական 
փորձ աքնն ություն անց կա ցնելու կարիք կա, ն ախա ձե ռնողը տրա մադրում է պա
հանջ վող բոլոր փաստ աթ ղթերը նույն մ արմնին:

2. Երկրորդ փուլում ա նմ իջ ակ անորե ն իր ակա նացվում է բնա պա հպ անական փորձա
քնն ու թյունը՝ հ ամաձայ ն օ րենքի :

Ն ախա տեսվող գո րծող ությ ու նների փորձ աքնն ության  ըն թացքում  «Բնա պա հ
պանական փորձ աքնն ություն» ՊՈԱԿը կար ծիքներ է հ ավաքում  բոլոր շահ ագրգիռ 
պ ետական մար մի նների ց (Ք աղ աք աշին ության ն ախ արար ություն , Ա ռո ղջ ապահ ության 
ն ախ արար ություն , Գ յուղ ատ նտես ության ն ախ արար ություն , Տր անս պորտի  և կապի 
ն ախա րար ություն , Էկո ն ոմ իկայի  ն ախ արար ություն, համա յնքներ) և Բնա պա հպան ության  
ն ախ արար ության տարբեր ստ որ աբ աժան ու մներից ու ստանում է մա սն ագ իտական կար
ծիքներ հա վաս տագր ված փո րձա գե տների կողմից՝ ան հրաժեշ տ որոշումն  ըն դո ւնելու 
համար : Ս տացված փաստ աթ ղթերի հիման վրա կ ազմվում է ե զր ակաց ության ն ախ ագիծը 
և նե րկա յացվում է Բնա պա հպան ության  ն ախ արար ության հ ան ձն աժ ողովի քնն ար կմանը: 
Այ նուհետև, ե զր ակաց ության ն ախ ագիծը տրամ ադրվում է ն ախ արարի հաս տա տմանը: 

Հ ամաձայն «Շ րջակա մ իջա վայրի վրա ա զդեց ության փորձ աքնն ության  մասին» 
օ րենքի՝ շ րջակա մ իջա վայրի վրա ա զդեց ության փորձ աքնն ու թյունը հ իմնվում է 
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 ֏ գ իտական հի մնա վո րված ության ,
 ֏ օր ին ական ությա ն
 ֏ որոշ ու մների ընդ ունման հր ապ արա կայն ության սկզբո ւն քների վր ա:

Հա նրային մաս նակց ու թյունը պետք է ապա հովվի բնա պա հպ անական փորձ աքնն
ության մի շարք փո ւլերի ըն թացքու մ: Նա խնական փուլում ն ախա ձե ռնողի կողմից նա
խնական փաստ աթ ղթերը ստ անալուց հետո 7 օրվա ըն թացքում լիազոր մա րմինը (Բնա
պա հպան ության ն ախ արար ու թյունը) տ եղե կացնում է տ եղական ին քն ակ առա վարման 
մ արմնին և համ այնքի հանր ու թյան ը: Տ եղական ին քն ակ առա վարման մա րմինը և նա
խագծի ն ախա ձե ռնողը պետք է կա զմա կերպեն հա նրային լսում 15 օրվա ըն թացքում: 

Հա նրային լս ու մների երկրորդ փուլը պետք է կա զմակ երպվի բնա պա հպ անական 
փորձ աքնն ության անց կացման ըն թացքում (բնա պա հպ անական փորձ աքնն ության ան
հրա ժեշտ ության վ երա բերյա լ որոշում ըն դո ւնելուց հետո), երբ լիազոր մա րմինը ու
ղարկում է իրեն հասցե ագրված փաստ աթ ղթերի պա տճենը համ այնքի ղ եկ ավարին 
(որտե ղ առաջ արկվող ն ախ ագիծ ը իր ակա նա ցվելու է): Տ եղական ին քն ակ առա վարման 
մա րմինը ն ախա ձե ռնողի և լիազոր մ արմնի հետ հ ամատեղ կա զմա կերպում է հա նրային 
լս ումներ 30 օրվա ըն թացքում:

Երրորդ հա նրային լ սումը պետք է կա զմակ երպվի հ ավա տարմ ագրված փո րձա
գետ ների կողմից բնա պա հպ անական փորձ աքնն ության վ երա բերյալ մա սն ագ իտական 
կարծիք տրա մա դրելուց հետ ո: Լիազոր մա րմինը պետք է կա զմա կերպի հա նրային լս ում
ներ այլ պ ետական կառո ւյ ցների, ք աղ աքա ցիական հ աս արակ ության նե րկ այա ցու ցի չներ ի 
և անկախ փո րձա գե տների մաս նակց ությամբ 30 օրվա ըն թացքում:

Ան հրաշեշտ է նշել, որ հա նրային լս ումներն ունեն ձևական բնույ թ: Հ աս արակ ության 
ն երգ րա վված ության մա կա րդակը հա նրային լս ու մներում շատ ցածր է : Դրա պատ ճա ռ
ները կարող են բաց ատրվել ծանր սո ցի ալական և տ նտ եսական պայ մա ններով, ինչպես 
նաև դրական տ եղա շա րժերի ն կատմամբ հ ավատի բ աց ակայ ությամ բ: Մեկ այլ պատճառ է 
հ աս արակ ության բնա պա հպ անական կրթ ության և տ եղե կա ցված ության ցածր մա կա ր
դակ ը: Հ աս արակ ու թյունը քիչ է տեղյակ ի ր իրավո ւն քների ց և որոշ ու մների ընդ ունման 
գոր ծը նթացում իր ո ւնեցած դերի կա րևոր ու թյունից:

2011թ. ըն թացքում «Բնա պա հպ անական փորձ աքնն ություն» ՊՈԱԿը ստացել է 
ն ախա տեսված գո րծող ությ ու նների և հ այ եցա կա րգերի փաստ աթ ղթերի 109 փա թեթնե ր: 
Ներ կա յացված նա խա գծերից ոչ մեկը չի ստացել բ աց ասական ե զր ակաց ություն. 30 նա
խագծեր գտնվում են քնն արկման փուլում: Իսկ 2010թ. նե րկա յացված 125 նա խա գծերից 
միայ ն երեքն են ստացել բա ցասական ե զր ակաց ությու ն: Բ աց ասական ե զր ակաց ու
թյու նների փոքր ք անակը կ արելի է բա ցատրել այն հա նգա մանքով, որ փաստ աթ ղթերի 
զգալի մասը վ երադ արձվում է վեր ախմբ ագրման . առանց բ աց ասական ե զր ակաց ության 
և վ երա նայման այդ նա խա գծերը ստանում են դրական ե զր ակաց ություն:

Խ նդիրը կա րգ ավորո ղ օրենքն ունի մի շարք թեր ությ ուններ. այն համ ալրված չէ հ ամա
պա տասխան են թաօրե նս դրական ա կտերով, հա նրային լս ու մների անց կացման հետ 
կապված հ ստակ ության պակաս կա , օ րենքը չի ն ախ ատեսու մ օ րենքի խ ախտման համար 
ս անկ ցիաներ , որոշ հոդ վածներ թերի ե ն և օ րենքը չի հ ամ ապա տա սխանում այ լ օր ենք
ների հետ: Այդ թեր ու թյո ւները վե րա ցնելու համար 2012թ. «Շ րջակա մ իջա վայրի վրա 
ա զդեց ության փորձ աքնն ության մասին» օ րենքի լրաց ումներ են մ շակվել :
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Օ րենքի լրաց ու մները ն ախ ատեսում են ն ախա տեսված գո րծող ությ ու նների դ ասա
կարգում 3 խ մբերի՝ ե լնելով շ րջակա մ իջա վայրի և տ նտես ության վրա ա զդեց ության մա
կա րդակի ց: Ն ախա տեսվում էր, որ կհ ստա կեցվեն փորձ աքնն ության ժամ կե տները (40
60 օր՝ ե լնելով դ ասակ արգման խմբից) : Լրաց ու մները նաև ն ախ ատեսում էին, որ ն ախա
տեսվող ծ րագրի վ երա բերյալ ա զդակիր համ այնքի բ աց ասական կա րծիքը կարող է 
որպես հիմք ընդ ունվել փորձ աքնն ության բ աց ասական ե զր ակաց ության համար: Ըստ 
լրաց ու մների՝ ն ախա տեսվող ծ րագր ի իր ակ անա ցումը ևս անթ ույ լա տրելի է , եթ ե որոշումն 
ընդ ունվել է ՝ առանց ա զդակիր համ այնքի կա րծիքը հաշվի ա ռնելու : Օ րենքի լրաց ու մները 
ընդ ունվել են Ա զգային ժ ողովի կողմից, սակայն այն մ երժվել է ՀՀ ն ախ ագահի կողմից:

Առա ջարկ ությ ուններ բնա պա հպ անական շ արժմա ն և  
ա կտի վիզմի վ երա բերյա լ

Հաշվի ա ռնել ով Հա յա ստա նի Հա նր ապետ ության ներկա պ ետակա ն իր ավ իճակը 
բնա պա հպ անական ա կտի վիզմի վ երա բերյալ՝ ստորև նե րկա յացված են մի քան ի առա
ջար կ ությ ուններ , որոնք ակն հա յտորեն պահ անջվում ե ն առավել արդ յո ւնավետ բնա պա հ
պ ա նական կ առա վարման և զար գացման համար: Տվյա լ առա ջարկ ությ ու նները նպատակ 
ունե ն իր ատ եսական դ ար ձնելու բնա պա հպ անական ա կտի վիզմի հն արավոր ո ւղ իները 
դեպի ին ստի տու ցիոնալ ին տեգրում , օրե նս դրական դաշտի մեջ:

1. Նպատակ ո ւն ենալով հն արավոր դ արձնել եր կխոս ու թյունը բնա պա հպ անական 
ա կտի վիզմ ի և որոշում կա յացնող մար մի նների միջև՝ պետք է ստ եղծվի եր կ խո ս
ության համ ըն դհանուր հարթակ: Տվյալ գոր ծը նթացը հն արավոր է իր ակա նացնել 
ս տե ղծելով միջ անկյալ մարմին , որի գոր ծունե ու թյունը կլինի անկախ թէ ղ եկավար 
մար մի ններից, և թէ բն պա հպ անական ա կտի վիզմից , որը իր գոր ծունեու թյան 
սկզբ ունքով կարող է լինել կ ամ ավ որական բն ույթի (Օր.՝ Բնա պա հպ անա կան Հ աս
ար ակակ ան Դաշինք) : Մա րմինը կո ւնենա պա րտ ավոր ություն ուս ու մն ա սիրելու և 
գն ահ ատելու բնա պա հպ անական խն դի րները , որոնք բերում են հ աս ար ակական 
ա կտի վիզմի և պա հանջի (նե րառյալ բնա պա հպ անական ա կտի վիզմը), ճշգրիտ 
ձևա կե րպելու հ աս ար ակական ձայնը և նե րկա յա ցնելու տվյալ պա հանջը հ ա
մապա տասխան ղ եկավար մար մի ններին: Քանի որ հ աս ար ակական պա հանջը 
պետք է ձևակ երպված և կա զմա վորված լինի՝ որպես պա հանջը ճշգ րտորեն ա րտա
հայտող փա ստաթուղթ, տվյալ միջ անկյալ մա րմինը իր կազմում պա րտա վորված է 
ն երառել գի տնա կա նների, ֆի նա նսական վեր լո ւծա բա նների, կ առա վարման մաս
նա գե տներ ի և այլն:

2. Պ ետական մար մի նների տ ես ակետից՝ հա րկավոր է կա ռուցե լ օրե նս դրական 
ա շխա տա նքային գոր ծըն թա ցների պլան , որը կ ապ ահով ի Բնա պա հպ անական 
Ա կտի վիզմի ձայնը պա րտադիր հիմքով լսելի պ ետական մար մի նների կողմից: 
Անկախ նրանից, թ է առաջարկ համար 1ը կդիտ արկվի թէ ոչ, տվյա լ առա ջարկի 
ընդ ունման ան հրա ժեշտ ություն ն առ ավ ելագույնն է , որը վ ճռորոշ դեր կո ւնենա 
հ ասա րա րկական ա կտի վիզմի նպա տա կների՝ (այսինքն ա կտի վիզմի հետևանքով 
ընդ ունվո ղ որոշ ու մների) օր ին ակա նացման գոր ծը նթացում:
ա . Եթ ե առաջարկ 1ը դիտ արկվի՝ մի կողմից ղ եկավար մար մի նների համար 

կստեղծ վե ն ավելի հ աս անելի պայ մաններ վ եր ան այելու և գն ահ ատելու ճշգրիտ 
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կ ազմված կ ոնկրետ պահ ան ջները , որոնք բխում են հ աս ար ակական ա կտի
վիզմից և կ ազմված են միջ անկյա լ օղակի (տե ս առաջարկ համար 1) կողմից, 
միևնույն ժ ամանակ ո ւն ենալով հիմքեր՝ թե գ իտակա ն ո լորտից և թե ֆի նան
սա տ նտ եսական ու կ առա վարման հ ամա կա րգերի զար գացման տ ես ակետից : 
Մյուս կողմի ց իր ավ իճակը կո ւնեն ա ան ու ղղակի ճնշում ղ եկավար մար մի նների 
կողմից՝ չըն դո ւնելու և չդի տա րկելու հ աս ար ակական պա հանջը ընդ հա նրապես , 
առանց պա տճ առ աբան ությ ու նների:

բ . Եթ ե առաջարկ 1ը չդիտ արկվի՝ ղ եկավար մար մի նները պա րտա վորված կլինեն 
ա շխատել այսպես կոչված խառ նա շփոթում՝ դի տա րկելով քա ոտ իկորե ն առա
ջացող, օբ յեկտի վ և ոչ օբ յեկտիվ հ աս արակական պա հանջի դեպքե ր: Հ աս
արակ ու թյունը կո ւնեն ա ավելի շա տ ազատ ություն , որը կբերի հ աս ար ակական 
պա հանջի հոսք ի ավե լա ցմանը ո ւղղված ին ստի տու ցիոնալ փ ոփոխ ությ ու
ններին: Այս դեպքում վերը նշված գոր ծըն թա ցները կ ստանան հ ակառակ 
ընթացք (տե ս առաջարկ համար 2Ա) :

3. Նպատակ ո ւն ենալո վ ավե լացնել հ աս ար ակական մաս նակց ու թյուն ը որոշ ու մների 
ընդ ունման գոր ծը նթացում՝ բնա պա հպ անակա ն ո լորտում բոլոր գալի ք որոշ ու
մները պետք է հա յտա րարվեն հ աս արա կա յնորե ն: Սա նշ անակում է օ գտա գործել 
զ ան գվ ածային լ րա տվական մի ջո ցներ ը (Հեռ ու ստ ատես ությու ն, Ռադի ո, Կայքե ր, 
Հա նրայ ին Ցանցե ր և այլն), գալի ք որոշ ու մների մասին հ աս արակ ությա ն իր ազե
կ ու թյունը բ արձ րա ցնելու նպ ատակով ՝ ապ ահ ովելով խ ելամիտ ժ ամանակ հ ա սա
րակ ության կողմից տվյալ ա շխա տանքի վ երա նայման համար (առնվազն երկու 
շաբաթ մին չ ո րոշման ըն դու նումը) :

4. Հա նրային շահի ա րձագա նքնման մ եթ ոդ ոլո գիայում պետք է նե րդրվի կ առա
վարման հ ամակարգ , որը կ կա րգ ավորի ղ եկավար մար մի նների կողմից տրվող 
ա րձագ ան քները հ աս ար ակական ա կտի վիզմին , որոնք է լ իրենց բն ույթով հ աս
արակ ության կողմի ց առաջ ադրված լուծ ումներ են՝ ի վերջո տեղ գ տնելո վ օրե նս
դրական դաշտում, որպե ս օ րենքով սահ մանված գոր ծըն թացներ: Սրան ք ի րենցից 
նե րկա յացնում են ո ւղեցո ւյ ցների և կ ան ոնա կա րգերի ըն դհանուր կազմ , որոնք 
բերում են հա նրային ձայնը ք աղ աք ակ անապես ըն դո ւնելի մա կա րդակի (այսինքն՝ 
հա նրային շահը ա րտա հայտող ա կտի վիզմը ձևակ երպված և հի մնա վորված կլինի 
գ իտ ակ անորեն , աջ ակցված հ ետ ազ ոտական հա ստատ ությ ու նների ց և այլն)

5. Շ րջակա մ իջա վայր ի և ինդո ւստ րացման միջև փո խա զդեց ու թյունը շփման եզրեր 
ունի թե ձեռ նա րկ ատիր ության և թե գիտ ության ու ա կտի վիզմի հետ: Այդ պա տ
ճառով տվյա լ ո լորտում բոլո ր որոշ ու մների ընդ ունման գոր ծըն թա ցներում, նե
րառյալ ծախս շահույթ տիր ույթը, գ իտական ե զր ակաց ությ ուններն ու հան
րության հ ամա ձայն ու թյունը պա հաջված են նշված գոր ծըն թա ցներում: Նշված 
կ ետերից ոչ մեկը ան տեսման ե նթակա չեն : Ստորև նա րկա յացված է ոլ որ տների 
փո խկապ ակ ցված ու թյունը:
ա. Ձեռ նա րկ ատիր ություն . որոշ ու մները , որոնք ընդ ունվում են ու ղղակի ֆի նա ն

սական շահի նպ ատակով, դեպի կ առ ավար ություն կամ մա սնավոր սեկտոր, 
հա րկավոր են հի մնա վորված լինեն գ իտ ակ անորե ն և ո ւնենան խիստ հա նրայի ն 
ա ջակց ությու ն: Բացի ու ղղակի ֆի նա նսական հո սքերից , ան ու ղղակի կորուստ
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ները հա րկավոր է նո ւյնպես հաշ վարկել (Օր . Օդի Աղ տո տված ության վեր
ահսկում Kyoto 1997).

բ . Գիտ ություն. գ իտական ե զր ակաց ությ ուններն ու հի մն ավոր ու մները պետք 
է ո ւնենա ն ա ռա ջնա հերթ ություն ֆի նա նսական շ ահերի ն կատմամբ, քանի 
որ Շ րջա կա Մ իջա վայրը ինքնին վ ճռորոշ գործոն է մ ար դկային գոյ ությա ն 
և ա զգային ժա ռանգ ության համար, ինչպես նաև պետք է հաշվի առնվի 
տե ղանքի /օբ յեկտի գ իտական ա րժեքը (ինչպե ս օրինա կ՝ Հա յա ստանը աշ
խարհում գոյ ություն ո ւնեցող 34 կե նսա բա զմ ազ անական կ ենտ րո ններից է  
IUCN 2009):

գ . Բնա պա հպ անական ա կտիվիզմ (ԲԱ): ԲԱի ձայնը ոչ միայն պետք է աջ ակցված 
լինի հա նրային շահով, այլ նաև հի մնա վորված գ իտական հ ետ ազոտ ությ ու
ններով և տվ յա լներով, ինչպես նաև այն պետք է առա ջարկ ի իր ավ իճակի 
ելքի այլ ընտ րա նքային տա րբե րակներ՝ ն եր առելով երկ կո ղմանի դրական 
ա րձա գանքը:

6. Որոշ ու մների վեր ահ սկող ություն. անգա մ եթ ե որ ոշակ ի որոշում հ ամ ապա տա
սխանում է վերը նշված բոլոր կ ետերին (տե ս առաջարկ համար 5, ե նթ ակետեր՝ Ա, 
Բ, Գ), դրանք վ եր ջնական գն ահատում և վ եր անայում պետք է անցնե ն որ ոշակի 
ք անակով կա զմա կերպ ությ ու նների ժ ողովի կողմից:
ա . Կա զմա կերպ ությ ու նների ընտր ությունն ու նշ անա կումը. ոչ բոլոր բնա պա հ

պա նա կան կա զմա կերպ ությ ու նները կարող են հ ամ ապա տա սխանել տվյալ 
գործըն թացի հաջո ղ իր ակա նա ցմանը՝ դի տա րկելով տվյալ կա զմա կերպ
ության գ իտական մա կա րդակը և փորձը: Այդ պա տճառով պետք է կառ ուցվի 
ընտ րու թյան պլան՝ հ ամ ապա տասխան կա զմա կերպ ությ ու նների ընտր ության 
նպա տակով : Իր ականում կա զմա կերպ ությ ու նների խ ումբը (վ եր ջնական գնա
հատման կա զմա կերպ ությ ուններ) կ ազմված կլինի հ ավասար ք անակով կա զ
մա կերպ ու թյու ններից , որոնք գործում են պ ետական մար մի ններին և անկախ 
կա զմա կեր պու թյուններին կից, ին չպիսիք են ՀԿ ները: (Օր՝ 3 ՀԿներ և 3 Պե
տ. Հա ստատ ությ ուններ) : Գնա հատման և վ երա նայման արդյո ւն քները պետք է 
հա յտա րարվեն մի աժ ամանակ, ինչը թույլ կտա խո ւսափել նե րխ մբային ճնշում
ների ց որոշ ու մների չ իմաց ության պա տճառով : Որո շումը վ եր ջն ակ անապես 
հաս տատվում է , եթե այն հ ավաքում է ըն դհանուր ձա յների առնվազն 51 %ը: 
Խմբում նե րառվող կա զմա կերպ ությ ու նների ցանկը պետք է փո փոխվ ի ո րոշված 
հ ամա կա րգային պլանով՝ թույլ տալով ըն տրելու կա զմա կերպ ությ ու նները պ ա
տահական սկզբ ունքով (Օր.՝ ամե ն եռ ամսյակ կամ 2 0 որոշում անց խ ումբը 
կազմող կա զմա կերպ ությ ու նները պետք է փո փոխվեն՝ խո ւս ափելով հ ամա
կարգի գոր ծունե ության հն արավոր կոռ ուպ ցիայից և ճա հճա ցումից: Խմբից 
դուր ս եկած կ ազմա կերպ ությ ու նները զրկվում են վերը նտրմա ն իրավ ունքից՝ 
պար տա վոր լի նե լով բաց թող նել կազ մա կեր պու թյուն նե րի առնվազն մեկ 
վեր ընտր ման շրջան, մեկ տարվա ըն թացքում նույն կա զմա կերպ ության վեր
ընտրմա ն առ ավ ելագույն ք անակը պետք է չգ երա զանցի 3 ը: Կա զմա կերպ ու
թյու նները պետք է ը նտրվե ն որ ոշակի չ ափա նի շների դիտ արկմամբ, ին չպիսիք 
են հաջո ղ իր ակա նացված նա խա գծերի և ծ րա գրերի ըն դհանուր ք անակը, 
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գ իտական հոդ վա ծներ ի և ա շխատ ությ ու նների ըն դհանուր ք անակը (հաշվի 
ա ռնելով ա շխատ ությ ու նների գ իտական ա րժեքը – Ա զդեց ությ ան Գործոնը /Im
pact Factor/), տ արեկան ֆի նա նսական շ րջ անառ ու թյունը, ան դա մների ք անակը 
և մա սն ագ իտակա ն որ ակ ավոր ու մներ ը և այլն:

Տվյալ հ ամա կարգը թույլ կտա պար տադրել ղ եկավար մար մի ններին ու շադր ության 
տակ առնել հա նրային խոսքը, բնա պա հպ անական ա կտի վիզմը, ն երառել այ ն օրե նս
դրական դաշտը՝ մի աժ ամանակ նվա զե ցնելո վ որոշ ու մների կա յացման ըն թացքում կո
ռուպցիոն ռի սկերը: 

Առա ջարկ ությ ուններ կ առ ավար ության «կ անա չեցման» 
համա ր
 ֏ Կ ատարել փ ոփոխ ությ ուններ «Շ րջակա մ իջա վայրի վրա ա զդեց ության փորձ աքն ն

ության մասին» օ րենքում և բնա պա հպ անական ա զդեց ության գնա հատման գո րծըն
թա ցներում՝ կ ատ ար ելա գո րծելով հա նրային մաս նակց ության վ երա բերյալ դրույ թ
ները, մա սն ավ որապես ՝

 ֍ Օ րենքը պետք է նկա րագրի, թե ինչպես պետք է իր ակա նացվի հա նրային մաս
նակց ու թյունը, մա սն ավ որապես՝ պետք է նկար ագրվի, թե ինչպես է հա նրային 
կա րծիքը հաշվի առ նվելո ւ որոշ ու մների ընդ ունման ժ ամանակ ,

 ֍ Բ նաա պա հպան ության ն ախ արար ու թյունը պետք է գ որ ծնական քայլե ր 
իրակա նացնի պատշաճ հա նրային մաս նակց ությու ն ապ ահ ովելու նպ ատակով, 
մա ս նավ որապես ՝  էլ եկ տր ոնային գոր ծի քների օ գտա գործում՝ ն ախ արար ու
թյան՝ պա րբ երաբար թար մացվո ղ և օ գտա գո րծողին հ աճելի ին տե րն ետային 
կայք (համ ալրված ան հրաժեշտ փաստ աթ ղթերով ն ախա տեսված նա խա գծերի 
վ երա բերյալ՝ ամ բո ղջական ԲԱԳ զեկույց, հ ամ ապա տասխան քար տեզներ, 
տարբեր շահ ագրգիռ կո ղմերի կար ծիքներ , էլ եկ տր ոնային մե կն աբան ությ ուն
ների հն ար ավոր ություն և դրանց պա տա սխ անելու պա րտ ավոր ություն ն ա խա
րա րու թյան կողմից՝ մատ նա նշելով, թե ինչ չափով են այդ կար ծի քները հաշվի 
առնվել կամ ինչու չեն հաշվի առնվե լ)

 ֍ Հանր ության մաս նակց ության պատշաճ մա կարդա կ ապ ահ ովելու նպ ատակո վ 
Բնա պա հպան ության ն ախ արար ու թյունը պետք է հա տկ որոշի և ն երառի բոլոր 
շահ ագրգիռ կո ղմերի ն որոշ ու մների ընդ ունման գոր ծը նթացում ,

 ֍ Հա նրային լս ու մների հետ կապվա ծ.
 ֏ Հա նրային լս ու մների անց կացման վայրի և ժա մկետի մասին ծա նուցելով բոլոր 

շահ ագրգիռ կո ղմերին բ ավ ակ անաչափ կանխավ՝ հն ար ավոր ություն տալով 
նրանց պատշաճ կերպով պատր աստվել ,

 ֏ Ձայնա տե սա գրելով և հն ար ավոր ության դեպքում հե ռա րձ ակելով Ին տե րնետի 
մ իջոցով (կախված ն ախա տեսվող ծ րագրի կա րևոր ու թյունից ),

 ֏ Պատշաճ կերպով հա նրային լս ու մների ա րձա նագր ությ ուններ պատ րաստել և 
դրանք Ին տե րնետում հ աս անելի դ արձնե լ,

 ֏ Կ ատարել լրաց ումնե ր օրե նսդր ության մեջ՝ բնա պա հպ անակա ն օրե նսդր ության 
մ շակման հարցում հ աս ար ակական կա զմա կերպ ությ ու նների մաս նակց ու թյունը ձևայ
նա ցնելու նպ ատակով ,
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 ֏ Ս տեղծել խո րհր դա տվական խումբ՝ ն եր առելով ք աղ աքա ցիական հ աս արակ ության 
նե րկ այա ցու ցի չների որպես «անկախ պ ահապան շուն» (“an independent watchdog”) , 
որը ա նմ իջ ակ անորեն հա շվետու կլինի վա րչ ապետի ն,

 ֏ Պատշաճ տ նտ եսական մե թոդներ օ գտա գործել բնական ռեսո ւր սների գնա հատման 
համա ր և է ակ անորեն մե ծացնել բնա պա հպ անական և բ նօ գտագ ործման վ ճա րներ ը,

 ֏ Կ ատարել փ ոփոխ ությ ուննե ր օրե նսդր ության մեջ՝ ը նկեր ու թյո ւններին շո ւկ այական 
խ թաններ տրա մա դրելու նպ ատակով.

 ֍ Ա ջակց ություն նո ր է ներգա արդ յո ւնավետ տե խն ոլո գի աների նե րդ րմանը հանք
արդ յո ւն աբեր ության , էլ եկտ րաէ ներ գիայի ար տադր ության և տ նտես ության այլ 
բն ագա վա ռներում շո ւկ այական խ թա նների օ գտագ ործման մ իջոցով (ս ու բսի
դիաներ, հա րկային ա րտոն ությ ուններ ); 

 ֍ Կ իրառել հարկեր հնացած տե խն ոլո գի աների կի րառման համար 
 ֍ Ս տեղծե լ ապ ահո վա գրական հիմ նադ րամներ՝ բնա պա հպ անական վ նա սների 

ռի սկերը ծա ծկելու համար; 
 ֏ Օ գտա գործել վա րչական այլ տե խն իկաներ բնա պա հպ անական մտ ահոգ ությ ու ններ ը 

որոշ ու մների ընդ ունման գոր ծը նթացում ն եր գր ավելու համար (ծախս ի և օ գուտի վեր
լուծ ություն, ռիսկի գն ահատում):
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