
Հասարակական կազմակերպությունների, կրթական և գիտական 

հաստատությունների ներկայացուցիչների և անհատների քննարկում 

Հայաստանի՝ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը 

(ԱՃԹՆ-EITI) միանալու և այդ գործընթացում քաղաքացիական հասարակության 

ակնկալիքների, դերի և մասնակցության հարցերի վերաբերյալ 

 

Դեկտեմբեր 21, 2015 | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան  
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

(նախագիծ) 

 

Քննարկմանը ներկա էին.  

 

 Վալենտինա Գևորգյան | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Թուրփանջյան 

հասարակական հետազոտությունների կենտրոն, 

 Հրայր Խաչատրյան | Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ, Կապանի քաղաքապետին կից 

երիտխորհուրդ 

 Արշավիր Խալափյան | Ռեգիոնալ մոնիտորինգի ինստիտուտ ՀԿ 

 Աշոտ Ավագյան | Կապանի Օրհուս կենտրոն  

 Արմեն Փարսադանյան | Կայուն զարգացում ՀԿ  

 Քրիստինե Սաղաթելյան  | Կապանի կանանց ռեսուրս կենտրոն ՀԿ 

 Հեղինե Վարդանյան |  Առաջադեմ մեդիա տեխնոլոգիաների կենտրոն 

 Լիլյա Ղազարյան | Առաջադեմ մեդիա տեխնոլոգիաների կենտրոն 

 Ռուզաննա Ասրյան | Էկոլոգիական անվտանգության ապահովման զարգացման կենտրոն 

ՀԿ 

 Արթուր Ղազարյան | Աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության միավորում ՀԿ 

 Բաբկեն Հարությունյան | Civil Voice ՀԿ  

 Վահագն Խաչատրյան | Տնտեսագետ  

 Արթուր Գրիգորյան | Էկոիրավունք ՀԿ  

 Էրիկ Գրիգորյան | ԲԻՏԵԱ ՀԿ  

 Սամվել Թամոյան | Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա  

 Սիլվա Այվազյան | Երևանի Օրհուս կենտրոն  

 Վիկտորիա Բուռնազյան | Էկոլուր ՀԿ  

 Աշոտ Օհանյան | ՌԲԳԱ ակադեմիկոս 

 Ալեն Ամիրխանյան | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոն  

 Լենա Նազարյան | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոն 

 

Ալեն Ամիրխանյանը համառոտ ներկայացրեց Հայաստանի՝ ԱՃԹՆ-ին միանալու ժամկետները, 

բազմաշահառու խմբի կառուցվածքը և դրանում քաղաքացիական հասարակության 

մասնակցության հարցերը:     

 

Արթուր Գրիգորյանը ներկայացրեց Հանրային մասնակցություն թեմայով պրեզենտացիա:  

 



Քննարկվեցին ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ մասնակիցների ակնկալիքները:  

 

Արթուր Գրիգորյանն առաջարկեց ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրում ներառել՝ 

 

 Օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների բացահայտման պահանջը:  

 

 Հայաստանում հանքարդյունաբերության բիզնեսում պաշտոնյաների ներգրավվածության և 

կոռուպցիոն ռիսկերի քննության հարցը:  

 

 Բնապահպանական վճարների՝ համայնքներ միջև բաշխման մեխանիզմների ստեղծման 

պահանջի հարցը: 

 

 Փոքր հանքավայրերի շահագործման հավասարակշռող մեխանիզմներ:  

 

 Արևիկ ազգային պարկի սահմանների կրճատման ՀՀ կառավարության որոշման չեղարկման 

հարցը: 

 

 Կարմիր Գրքի բուսատեսակների առկայության դեպքում հանքարդյունաբերական 

գործունեության արգելման հարցը:  

 

Էրիկ Գրիգորյանն առաջարկեց ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրում ներառել՝ 

 

 Փոքր հանքավայրերի շահագործման արգելման հարցը: 

 

 Աղտոտման մաքրման կամ չաղտոտման մեխանիզմների ստեղծման հարցերը: Օրինակ՝ 

հանքարդյունաբերական ընկերության առաջ դնել ջրի մաքրման կայան ունենալու պահանջ: 

(Անգամ համայնքներին բնապահպանական վճարների տրամադրման հարցը չի կարող լուծել 

համայնքի բնապահպանական խնդիրները): 

 

Բաբկեն Հարությունյանն առաջարկեց բազմաշահառու խմբում քաղաքացիական 

հասարակության ներկայացուցիչների ընտրական գործընթացը կազմակերպել կոալիցիաների 

միջոցով: Մասնավորապես՝ ստեղծել տարբեր հասարակական կազմակերպություններից 

բաղկացած կոալիցիաներ, որոնք կառաջադրեն իրենց թեկնածուներին:  

 

Էրիկ Գրիգորյանն առաջարկեց բազմաշահառու խմբում քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչների ընտրության հարցում առաջնորդվել ներկայացուցիչների մասնագիտական 

կարողություններով:   

 

Մշակվեցին հետագա քննարկումների համար հետևյալ հարցերը. 

  

1. Բովանդակային օրակարգի հստակեցում (Ի՞նչ խնդիրներ կարող է բարձրաձայնել ԱՃԹՆ-ն 

կամ ո՞րն է հասարակության կողմից ԱՃԹՆ-ին ներկայացվող առավելագույն թույլատրելի 

պահանջների սահմանը), 

2. Բազմաշահառու խմբում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների 

ընտրության գործընթացը և աշխատանքային ռեժիմը,  

3. Ի՞նչ տեղեկությունների և մասնագիտական վերապատրաստման կարիք կա:  

 


