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ՍՈՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ, փոխտնօրեն 

Հանդիսանում եմ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի (ԹԻՀԿ)  հիմնադիր 
անդամ, որը 2001թ.-ից ներկայացնում է միջազգային Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
կազմակերպությունը Հայաստանում: ԹԻՀԿ առաքելությունն է կոռուպցիան նվազեցնելու ու  
ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ճանապարհով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում: 
Կազմակերպության նպատակներն են` 

 աջակցել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը և թափանցիկ ու 
հաշվետու կառավարմանը, 

 աջակցել ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը և ընտրական 
ինստիտուտի կայացմանը, 

 նպաստել հանրային ռեսուրսների, այդ թվում` պետական և համայնքային սեփականության 
ու ֆինանսական միջոցների ողջամիտ, թափանցիկ և հաշվետու կառավարմանը, 

 խթանել ժողովրդավարական գործընթացները, այդ թվում` մարդու իրավունքների 
պաշտպանությունը և հասարակության մասնակցությունը երկրի կառավարման 
գործընթացներում: 

Սկսել եմ աշխատել ԹԻՀԿ-ում 2002 թվականից: Զբաղեցրել եմ տարբեր ծրագրային և վարչական 
պաշտոններ և համակարգել բազմաթիվ ծրագրեր: Ներկայումս կազմակերպության փոխտնօրենն 
եմ և ղեկավարում եմ գործունեությունը հանքարդյունաբերության, հանրային ծառայության և 
ընտրությունների ոլորտներում: 

2001-2005 թվականներին աշխատել եմ որպես շրջակա միջավայրի քաղաքականության 
փորձագետ ԱՄՆ/ՄԶԳ և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ իրականացվող 
բնապահպանական ծրագրերում:  

Ավարտել եմ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, այնուհետև ստացել եմ 
Քաղաքագիտության մագիստրոսի կոչում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում և շրջակա 
միջավայրի միջազգային քաղաքականության մագիստրոսի կոչում ԱՄՆ-ի Մոնտերեյի միջազգային 
ուսումնասիրությունների ինստիտուտում: 

ԹԻՀԿ-ն հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող գործունեություն սկսել է ծավալել 2007թ. 
վերջից: Համաշխարհային բանկի պատվերով իրականացրել է Թեղուտի հանքավայրի 
շահագործման վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացների վերլուծություն և հանդես է 
եկել Ընդերքի օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններով: Թեղուտի հանքավայրի 
անօրինական շահագործման հարցով մի խումբ գործընկերների հետ դիմել է Օրհուսի կոնվենցիայի 
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համապատասխանության կոմիտե, որը տվել է իր գնահատականը Հայաստանի կողմից 
կոնվենցիայի իրականացման անհամապատասխանության մասին և ներկայացրել 
առաջարկություններ խնդիրներին լուծում տալու առնչությամբ: 2009-2011թթ.-ին ղեկավարել է 
«Դեպի օրինավոր ընդերքօգտագործում» ծրագիրը, որի շրջանակում մշակվել և շահագրգիռ 
կողմերին են ներկայացվել ընդերքօգտագործումը կարգավորող միջազգային ստանդարտներն ու 
նախաձեռնությունները, այդ թվում՝ ԱՃԹՆ-ն: 2009թ.-ից պետական կառույցներում և միջազգային 
կազմակերպությունների շրջանում փորձել է խթանել Հայաստանի միացումը ԱՃԹՆ  
նախաձեռնությանը: Տվյալ առաջարկությունը նաև ներկայացվել է Բաց գործընկերության  
գործընկերության աշխատանքային խմբում և տարբեր քննարկումների արդյունքում ներառվել 
2014-20166թ. գործողությունների պլանում:  

Առաջարկում եմ իմ թեկնածությունը ԱՃԹՆ հայաստանյան բազմաշահագրգիռ կողմերի խմբում՝ 
հաշվի առնելով ինչպես հանքարդյունաբերության թափանցիկության խթանման ուղղությամբ 
ծավալած իմ գործունեությունը, այնպես էլ՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ միջազգային 
կազմակերպության փորձառությունն այս առնչությամբ, որը հանդիսանում է ԱՃԹՆ գլոբալ 
նախաձեռնության բազմաշահագրգիռ կողմերի խմբի անդամ: 


