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Ակնարկ
1. Հիմնական ուղերձները

2. Երաշխիքի քաղաքականություններ՝
ԿԿՀ միջանկյալ քաղաքականություն
և ՄԱԶԾ Սոցիալական և
Բնապահպանական Ստանդարտներ
3. Ծրագրի բնապահպանական և
սոցիալական ռիսկերի ակնարկ
4. Հաջորդ քայլեր և հասանելի
ռեսուրսներ
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Երաշխիքների հիմնական ուղերձները
Համապատասխանությունը
ՄԱԶԾ քաղաքականության հետ
երաշխավորում է
համապատասխանությունը ԿԿՀ
քաղաքականության հետ

Անհամապատասխանությունը կարող է հանգեցնել
բողոքի և/կամ
հետաքննության ՄԱԶԾ
կամ ԿԿՀ կողմից

Իրականացման ժամանակ
կարող են բացահայտվել
նոր ռիսկեր

Առանցքայինը շարունակական
խորհրդատվություններն են
շահագրգիր կողմերի հետ
(հատկապես անմիջական
շահառուների հետ)

ՄԱԶԾ կտրամադրի
վերահսկման
աջակցություն
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Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի և ՄԱԶԾ երաշխիքների պահանջները
• Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի (ԿԿՀ) երաշխիքների պահանջները
բավարարվում են՝ կիրառելով ՄԱԶԾ Սոցիալական և
Բնապահպանական Ստանդարտները (ՍԲՍ)
• Հայաստանի ծրագրի Ֆինանսավորված Աշխատանքների
Համաձայնագրում (FAA, ¶ 9.02) ասվում է, որ ծրագիրը պետք է
«շարունակաբար հսկի և մշտադիտարկի պոտենցիալ
բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը և ազդեցությունները…՝
օգտագործելով Սոցիալական և բնապահպանական ստուգման
զեկույցը» (այն է՝ ՄԱԶԾ ՍԲՍԶ)
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ՄԱԶԾ Սոցիալական և Բնապահպանական Ստանդարտների
(ՍԲՍ) նպատակները
Ուժեղացնել ծրագրերի և նախագծերի
սոցիալական և բնապահպանական
արդյունքները
ii. Խուսափել մարդկանց և շրջակա
միջավայրի վրա բացասական
ազդեցություններից
iii. Նվազագույնի հասցնել, մեղմացնել և
կառավարել ազդեցությունները, երբ
խուսափելը հնարավոր չէ
iv. Ուժեղացնել սոցիալական և
բնապահպանական ռիսկերի
կառավարման կարողությունները
v. Ապահովել շահագրգիռ կողմերի լիարժեք
և արդյունավետ ներգրավվածությունը
i.

Սոցիալական և բնապահպանական
սկրինինգի գործընթացի (ՍԲՍԳ)
նպատակն է՝
1) Ինտեգրել ՍՊՍ գերակա
սկզբունքները
2) Սահմանել պոտենցիալ Ս&Բ
ռիսկերը և դրանց
նշանակությունը
3) Որոշել ընդհանուր ռիսկի
կատեգորիան (ցածր, միջին,
բարձր)
4) Որոշել Ս&Բ պահանջվող
գնահատումն ու
կառավարումը՝ պոտենցիալ
ռիսկերին դիմակայելու համար
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ՄԱԶԾ ՍԲՍ առանցքային տարրերը՝ Հաշվետվողականության մեխանիզմ
Համապատասխանության
ուսումնասիրություն

• ՄԱԶԾ-ի կողմից աջակցված
ծրագրի արդյունքում ազդված
ցանկացած անձ կամ անձանց
խումբ կարող է բողոք
ներկայացնել
• Բողոքները SECU և SRM կարող
են ներկայացվել՝
o Առցանց
https://undp.tnwreports.com
o Էլ. փոստով
project.concerns@undp.org
o Հեռախոսով (001-844-595-5206)
o Փոստով կամ առձեռն
• Կարելի է օգտագործել նաև ԿԿՀ
բողոքարկման անկախ
մեխանիզմը՝
http://www.greenclimate.fund/indepe
ndent-redress-mechanism

Արձագանքում է այն պնդումներին, որ
ՄԱԶԾ չի համապատասխանում կիրառելի
բնապահպանական և սոցիալական
քաղաքականություններին

Կառավարվում է ՄԱԶԾ Սոցիալական և
բնապահպանական
համապատասխանության բաժնի կողմից
(SECU), և Աուդիտի և
հետաքննությունների գրասենյակ (OAI)
կողմից
Ներառում է անկախ հետաքննություն
շահագրգիռ կողմերի ներկայացված
հայտերով

Շահագրգիռ կողմերի
արձագանքի մեխանիզմ
Երաշխավորում է, որ անհատները, մարդիկ
և համայնքները կարող են օգտվել
բողոքների լուծման համապատասխան
մեխանիզմներից՝ լսումների և ծրագրի հետ
կապված բողոքների և վեճերի
հասեցագրման համար

ՄԱԶԾ ՄՆ/RC նշանակում է պատասխանատու CO-ում, որին աջակցում են
տարածաշրջանային, կենտրոնական
պատասխանատուները, ծրագրի խորհուրդը
կարող է ստանալ նաև լուծել ծրագրի
մակարդակի բողոքներ

Ներառում է միջնորդում, բանակցում,
լուծում կոնֆլիկտները կամ ուղղորդում
այլ՝ գործող ներպետական վեճերի
լուծման մեխանիզմին
6

ԿԿՀ Հայաստան ծրագրի ռիսկերի երաշխավորման
ակնարկ
a) Սկզբնական ռիսկի սքրինինգի
ամփոփում (ՍԲՍԶ)
b) Հաջորդ քայլեր

c) Ամփոփիչ մեկնաբանություններ և
մատչելի ռեսուրսներ
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ԿԿՀ Հայաստան ծրագրի ռիսկերի երաշխավորման ակնարկ
Սոցիալական և բնապահպանական սքրինինգի ամփոփում (ՍԲՍԶ)

•
•

•

Բացահայտված 6 բնապահպանական/սոցիալական ռիսկեր

– Բոլորը գնահատված են ցածր

Սոցիալական ռիսկերը ներառում են՝
– Ծրագիրը կարող է խտրական լինել կանանց նկատմամբ՝
հնարավորությունների և օգուտների մատչելիության
առումով
– Արդիականացման աշխատանքները և շենքերի
արդիականացումից կառուցվածքային տարրերի
ձախողումը կարող է համայնքներին անվտանգության
ռիսկեր առաջացնել
– Ազդված շահագրգիռ կողմերի մասնակցության բացառում
Բնապահպանական ռիսկերը ներառում են՝
– Խոցելիություն կլիմայի փոփոխությանը
– Շենքերի արդիականացումից առաջացած թափոններ
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Հաջորդ քայլերը
1. Ծանոթանալ ծրագրի ՍԲՍԶ հետ

o Ծրագրի ղեկավարը պետք է լինի ՍԲՍԶ «սեփականատերը»
o Քանի որ այս ծրագրի ընդհանուր ռիսկը ցածր է, կառավարման ոչ մի պլան պետք չէ
o ՍԲՍԶ ծրագրի գործիքն է բնապահպանական և սոցիալական ռիսկի կառավարման
համար
2. Մշտադիտարկել ռիսկերը իրականացման ընթացքում
o Ներառել բնապահպանական/սոցիալական ռիսկի մոնիտորինգը Մ&Գ պլանում
o Նախապատրաստել ռիսկի կառավարման միջոցառումների թարմացումները
3. Վերակիրառել ՍԲՍԶ, ըստ անհրաժեշտության, օրինակ՝
o Պարբերական ժամանակահատվածներով (օրինակ՝ տարեկան) կամ
o Նախքան լայնածավալ աշխատանքներ սկսելը (օրինակ՝ շինարարություն)
4. Ծրագրի ՍՊՍԶ ցանկացած փոփոխության մասին զեկուցել ՄԱԶԾ կամ ԿԿՀ
o ՄԱԶԾ-ին պարբերական հաղորդակցության ժամանակ
o ԿԿՀ-ին ծրագրի տարեկան հաշվետվության (ԾՏՀ) միջոցով
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Ամփոփիչ մեկնաբանություններ
• Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարումը չափազանց կարևոր է
ծրագրի նպատակի հաջող իրականացման և դրան հասնելու համար
• ԿԿՀ պահանջները կարող են և պետք են բավարարվեն՝ կիրառելով ՄԱԶԾ ՍԲՍ
• Շատ ռեսուրսներ, ներառյալ ուղղորդման փաստաթղթերը, հասանելի են ՍԲՍ
գործիքակազմում՝ https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/default.aspx
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Շնորհակալություն
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