Խորհրդարանները

եւ
Կայն
Զարգացման
Նպատակները
Ինքնագնահատման
գործիքակազմ

Հեղինակային իրավնք © Միջխորհրդարանական ﬕթյն, 2016 թվական
Անձնական եւ ոչ առեւտրային օգտագործման նպատակով սյն հրատարակթյնն ամբող ջթյամբ կամ դրա որոշակի հատվածներ կարելի է վերարտադրել՝ պայմանով, որ
հեղինակային իրավնքի եւ աղբյրի մասին հիշատակﬓերը նյնպես պատճենվեն,
եւ ոչ ﬕ ձեւափոխմ չարվի։ Խնդրմ ենք Միջխորհրդարանական ﬕթյանը ծանցել
սյն հրատարակթյան բովանդակթյան օգտագործման վերաբերյալ։
ISBN 978-92-9142-780-2
“Ձևավորմը և էջադրմը՝
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի
«Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից
խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներմ

“The translation of the Guidebook into English has been made possible within the UNDP “Modern Parliament
for a Modern Armenia” project, co-implemented with the OxYGen Foundation, the International Center for
Human Development, and the Westminster Foundation for Democracy, in cooperation with the National
Assembly of the Republic of Armenia. The project is funded by the United Kingdom’s Good Governance
Fund and the Government of Sweden”.
Սյն ղեցյցի թարգմանթյնն իրականացվել է ՄԱԶԾ «Ժամանակակից խորհրդարան՝ ժամանակակից Հայաստանի համար» ծրագրի շրջանակմ, որն իրականացվմ է ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ,
Մարդկային զարգացման ﬕջազգային կենտրոնի, Հանն ժողովրդավարթյան Ուեսթﬕնսթեր հիմնադրաﬕ և Հայաստանի Հանրապետթյան Ազգային Ժողովի հետ համագործակցթյամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվմ է Միացյալ Թագավորթյան Լավ կառավարմ հիﬓադրաﬕ և Շվեդիայի
կառավարթյան կողﬕց։

Բովանդակթյն
Ներածթյն

3

Ի՞նչ են ԿԶՆ-ները

5

Գործողթյնների նոր շրջանակ

6

ԿԶՆ-ների ազգայնացմ

12

Խորհրդարանի ներգրավվածթյնը ԿԶՆ-ների իրականացմանը

14

Ներառական գործընթաց

14

Խորհրդարանի պատրաստականթյան գնահատմ. ինչի՞ց սկսել

18

Ե՞րբ պետք է կատարել ինքնագնահատմ ԿԶՆ-ների համատեքստմ

18

Ո՞վ է ներգրավված ինքնագնահատման գործընթացմ

19

Ինչպե՞ս է կազմակերպվմ ինքնագնահատմը

20

Ինքնագնահատման հարցեր

24

Հարցերի խմբ 1. Խորհրդարանմ ԿԶՆ-ների վերաբերյալ
իրազեկթյան մակարդակի բարձրացմ

24

Հարցերի խմբ 2. Ինչպես ԿԶՆ-ները գլոբալ մակարդակից
բերել տեղական մակարդակ

27

Հարցերի խմբ 3. ԿԶՆ-ների ներգծմը խորհրդարանական ﬔխանիզﬓերմ

29

Հարցերի խմբ 4. Օրենքների ընդնմ՝ ի նպաստ ԿԶՆ-ների

33

Հարցերի խմբ 5. ԿԶՆ-ների ֆինանսավորմ

35

Հարցերի խմբ 6. ԿԶՆ-ների իրագործման մշտադիտարկմ

38

Հարցերի խմբ 7. Հասարակթյան ներգրավմ

41

Հարցերի խմբ 8. Ինչպես ապահովել, որ ԿԶՆ-ները ծառայեն
աﬔնակարիքավորներին

43

Ռեսրսներ

46

Երախտիքի խոսք

48

1

2

Ներածթյն
Մենք նաեւ ճանաչ մ ենք ազգային խորհրդարանների կողﬕց
օրենսդր թյան ընդ նման եւ բյ ջեների հաստատման ﬕջոցով
իրականացվող էական դերը, ինչպես նաեւ ﬔր հանձնառ թյ նների արդյ նավետ կենսագործման համար հաշվետվական թյան
ապահովման գործ մ նրանց նեցած դերը։ ... «Մենք՝ ժողով րդներս» այն հանրահայտ բառերն են, որոնցով սկսվ մ է Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան Կանոնադր թյ նը։ Հենց «ﬔնք՝
ժողով րդներս» ենք, որ այսօր ոտք ենք դն մ դեպի 2030 թվական
տանող ճանապարհին։ Մեր «ճամփորդ թյանը» մասնակցել են
ինչպես կառավար թյ ններ, այնպես էլ խորհրդարաններ, Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան համակարգը եւ ﬕջազգային
այլ կառ յցներ, տեղական իշխան թյան մարﬕններ, տեղաբնիկ
ժողով րդներ, քաղաքացիական հասարակ թյ նը, գործարար եւ
մասնավոր հատվածը, գիտական եւ ակադեﬕական համայնքը, եւ
վերջապես՝ բոլոր մարդիկ։
«Կայն զարգացման 2030 օրակարգ», Նյ Յորք, 2015 թ. սեպտեմբերի 25

«Կայ ն զարգացման 2030 օրակարգը» աղքատթյանը վերջ տալ եւ աշխարհը դեպի ներառական զարգացմ տանող կենսակայն ղ վրա դնել դարակազﬕկ գլոբալ հանձնառթյն է։
Պետթյնների ղեկավարների կողﬕց այն ընդնվել է 2015 թվականի սեպտեմբերին, Միավորված ազգերի կազմակերպթյան գագաթաժողովի ընթացքմ։ Այս հավակնոտ օրակարգի առանցքմ
17 կայն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ-ներ) եւ 169 իրագործելի թիրախների ﬕ համախմբ է։
Նախատեսվմ է, որ ԿԶՆ-ները կնպաստեն ազգային քաղաքականթյնների սեւեռմանն  համակարգմանը՝ ղղված մարդկթյան համար ﬔկ ընդհանր տեսլականի կենսագործմանը։ ԿԶՆ-ների հիմքմ աղքատթյան կրճատման օրակարգի՝ Հազարամյակի
զարգացման նպատակների (ՀԶՆ-ներ) կենսագործմանն ղղված
նախկին ջանքերն են։ Դրանք հետամտ էին յրաքանչյրի մարդ իրավնքների իրացմանը եւ գենդերային հավասարթյան,
կանանց եւ աղ ջիկների զորացման ապահովմանը։ Դրանք ներառմ են կայն զարգացման երեք հիﬓասյները՝ տնտեսական,
սոցիալական եւ բնապահպանական զարգացմ։ Չնայած այն
հանգամանքին, որ ԿԶՆ-ներն իրավական պարտադիր ժ չնեն, կառավարթյնները ստանձնել են իրենց կարողթյնների
առավելագյն չափով եւ սեփական ազգային գերակայթյններին
3

համապատասխան՝ դրանք իրականացնել բարոյական հանձնառթյն։
«Օրակարգ 2030»-ը եւ դրանով սահմանված ԿԶՆ-ները ﬕ քանի տարի շարնակ ընթացած ծավալն խորհրդակցթյնների
եւ բանակցթյնների արդյնքն են։ Միջխորհրդարանական
ﬕթյնը, ՄԱԶԾ-ն, երկրների խորհրդարանները եւ հարյրավոր խորհրդարանականներ շատ ակտիվ դեր են խաղացել այդ
պրոցեսի ողջ ընթացքմ եւ հաստատակամորեն առաջ են մղել
ժողովրդավարական կառավարմանը վերաբերող նպատակների
ներառմը։
Ինքնագնահատման այս գործիքակազﬕ նպատակն է հետեւյալ
հարցերով օժանդակել խորհրդարաններին եւ դրանց անդաﬓերին.
• գնահատել ԿԶՆ իրականացման գործընթացմ ներգրավվել
նրանց պատրաստականթյնը.
• որոշարկել լրացցիչ ռազմավարթյններ, ﬔխանիզմներ եւ գործընկերթյններ՝ աջակցել ԿԶՆ-ների առավել արդյնավետորեն իրականացմանը։
Սյն գործիքակազմը մշակվել է, որպեսզի խորհրդարանականները կարողանան հատկորոշել հաջող աշխատաեղանակները, առկա
բացերը, հնարավորթյնները եւ քաղած դասերը։ Այն խորհրդարանականներին կօժտի ﬕ գործիքով, որի ﬕջոցով նրանք արդյնավետորեն կկառցակարգեն նոր օրակարգը եւ տարբեր նպատակները կներգծեն օրենսդրական գործընթացներմ։ Գործիքակազմը չնի կարգադրողական բնյթ։ Այն ձեւակերպվել է այնպես,
որ վերաբերելի լինի բոլոր խորհրդարանների դեպքմ՝ անկախ
դրանց քաղաքական համակարգից եւ զարգացման փլից։
Ինքնագնահատմը ﬕ ﬔթոդ է, որը խորհրդարանները կարող
են օգտագործել՝ ﬔկնարկել ներքին հենանիշների սահմանման
իրենց սեփական գործընթացը եւ գնահատել ԿԶՆ-ների իրականացման գործմ ներգրավման իրենց պատրաստվածթյնը։
Ինքնագնահատման արդյնքմ ձեւակերպված եզրակացթյնները խորհրդարաններին թյլ են տալ սահմանել բարեփոխմների առաջնահերթթյններ՝ ԿԶՆ-ներին իրենց արձագանքմը
բարելավել նպատակով։ Վերջնական նպատակն է ապահովել,
որ խորհրդարանները պատրաստ լինեն լիարժեք դեր խաղալ
«Օրակարգ 2030»-ը կյանքի կոչել գործմ։
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Ի՞նչ են ԿԶՆ-ները
Մենք ող ջ ն մ ենք նոր՝ «Կայ ն զարգացման օրակարգ 2030»-ը,
որը երեւան եկավ իր 17 կայ ն զարգացման նպատակներով (ԿԶՆներ): Աղքատ թյան վերաց ﬓ այս նոր օրակարգի ընդհան ր
նպատակն է՝ զ գորդված տնտեսական, սոցիալական եւ շրջակա
ﬕջավայրի զարգացման խթանմամբ։ Մենք ող ջ ն մ ենք այս
օրակարգի հավակնոտ թյ նը՝ լինել տրանսֆորմացիոն եւ չանտեսել ոչ ﬔկի, այդ թվ մ՝ աﬔնակարիքավոր խոցելի անձանց։
Իսկապես, հաջող թյան հասնել համար՝ կայ ն զարգացմանն
ղղված որոշ ﬓերի առանցք մ պիտի լինի մարդ արարածը։
Այն պետք է նպատակա ղղված լինի մարդկանց բարեկեց թյան
ձեռքբերմանը՝ լիարժեք շադր թյ ն դարձնելով շրջակա ﬕջավայրի պաշտպան թյան պարտադրած սահմանափակ ﬓերին։
Անհրաժեշտ է, որ մարդիկ տիրոջ զգացող թյամբ վերաբերվեն այդ
օրակարգին, որը պահանջ մ է նրանց լիարժեք մասնակց թյ նը։ Մարդիկ անհատներ են, որոնք օժտված են իրավ նքներով եւ
ﬕմյանց նկատմամբ շրջակա ﬕջավայրի նկատմամբ պարտավոր թյ ններով։ Բոլորս պարտավոր ենք ներդր ﬓեր կատարել
նրանց՝ որպես ﬔր աﬔնակարեւոր ռես րսի զարգացման գործ մ։
«Ժողովրդավարթյան ծառայեցմը խաղաղթյանը եւ կայն զարգացմանը. Այնպիսի աշխարհի կառցմ, որը ցանկանմ են մարդիկ», Խորհրդարանի ղեկավարների չորրորդ համաշխարհային համաժողովի հռչակագիր
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Կայն զարգացման 17 նպատակները եւ դրանց 169 թիրախները ձեւակերպվել են այնպես, որ մարﬓավորեն կայն զարգացման բոլոր
երեք հիﬓասյները՝ տնտեսական, սոցիալական եւ բնապահպանական։ Դրանք նախատեսմ են ﬕ համապարփակ կարգավորող
շրջանակ, որը կիրառելի է ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների դեպքմ։ Նպատակներն ընդգրկմ են բացարձակ
աղքատթյան վերացﬕց ﬕնչեւ կլիմայի փոփոխթյան շրջադարձմ, գենդերային հավասարթյան ձեռքբերﬕց ﬕնչեւ սպառման
եւ արտադրթյան օրինաչափթյնների փոփոխթյն (տե՛ս գծապատկերը)։ Մշակվել են ﬕ շարք գլոբալ ցցանիշներ, որոնք օգնել
են արձանագրել նպատակների ղղթյամբ առաջընթացը։
«Օրակարգ 2030»-ն ամրագրմ է, որ զարգացմանն ղղված գործընթացի առանցքմ մարդն է։ Կառավարթյններին, խորհրդարաններին եւ շահագրգիռ այլ կողﬔրի այն կոչ է անմ մշակել
եւ կիրարկել օրենքներ եւ ծրագրեր, որոնք բավարարմ են մարդկանց պահանջմնքները, կապեր են ստեղծմ ﬕմյանցից տարանջատված քաղաքականթյնների ﬕջեւ, պաշտպանմ մարդ
իրավնքները եւ չեն անտեսմ որեւէ ﬔկի։
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Գործողթյնների նոր շրջանակ
ԿԶՆ-ները ոչ ﬕայն հատկորոշմ են ոլորտային գերակայթյնները եւ սահմանմ հավակնոտ նոր թիրախներ, այլ նաեւ հանդիսանմ են աննախադեպ նորարարթյն։ Սա առաջին անգաﬓ է,
երբ որեւէ ﬕջազգային պայմանագրով ճանաչվմ է արդյնավետ,
ներառական եւ հաշվետ հաստատթյնների կենտրոնական դերը զարգացման գործընթացմ։
Նպատակ 16-ը, որը նաեւ հայտնի է որպես կառավարման նպատակ, արտացոլմ է ՄԽՄ-ի եւ ՄԱԶԾ-ի մոտ վաղց ձեւավորված
այն տեսակետը, որ ժողովրդավարական կառավարմը ոչ ﬕայն
ինքնանպատակ է, այլ նաեւ կայն զարգացման, խաղաղթյան 
արդարթյան հասնել ﬕջոց։
Որպես կարեւոր օրենսդրական, վերահսկողական եւ ներկայացցչական հաստատթյններ, խորհրդարաններն անﬕջականորեն
շահագրգիռ են այս նպատակով (տես ներդիրը, էջ 7)։
Նպատակ 10-ը ԿԶՆ-ների ապահոված ﬔկ այլ կարեւոր բեկմ
է։ Այն ճանաչմ է, որ անհավասարթյնները սպառնալիք են
տնտեսթյան եւ սոցիալական կապերի համար, եւ հետեւաբար՝
ղղված է կրճատել անհավասարթյնը երկրների ներսմ և
դրանց ﬕջև։
Նպատակ 5 (Հասնել գենդերային հավասարթյան և զորացնել
բոլոր կանանց  աղ ջիկներին) լրացնմ է ԿԶՆ-ների՝ խտրականթյնից զերծ հասարակթյն կառցել տեսլականը։ Այն
ընդգծմ է հնարավորթյնների ընդլայնման եւ բռնթյնից
զերծ ապրել կարեւորթյնը։ Նպատակ 5-ը, մասնավորապես,
համընկնմ է ՄԽՄ-ի եւ ՄԱԶԾ-ի գլխավոր առաջնահերթթյնների հետ։
Մեր հասարակ թյ նների եւ տնտես թյ նների զարգաց մը
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խարսխված է կանանց եւ տղամարդկանց, աղ ջիկների եւ տղաների
կողﬕց ամբող ջական եւ հավասար իրավ նքների, պարտավոր թյ նների եւ հնարավոր թյ նների իրացման վրա։ Մենք պարտավոր ենք վերստին հայտարարել ﬕնչեւ 2030 թվականը գենդերային
հավասար թյան եւ կանանց աղ ջիկների զորացման կենսագործմանը ﬔր նվիրված թյան մասին։1

1

«Ժողովրդավարթյան ծառայեցմը խաղաղթյանը եւ կայն զարգացմանը. Այնպիսի աշխարհի կառցմ, որը ցանկանմ են մարդիկ»։ Խորհրդարանի ղեկավարների չորրորդ համաշխարհային համաժողովի հռչակագիր, 2015 թ. սեպտեմբերի 2։
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Նպատակ 16. Խաղաղթյն, արդարթյն եւ ժեղ հաստատթյններ.
հակիրճ նկարագրթյն
Ելնելով Հազարամյակի զարգացման նպատակներից քաղած դասերից՝ ԿԶՆները ներառմ են ﬕ առանձին նպատակ՝ «Խթանել խաղաղ և ներառական
հասարակթյնների կառցմը՝ հանն կայն զարգացման, բոլորի համար հասանելի դարձնել արդարթյնը, բոլոր մակարդակներմ ստեղծել
արդյնավետ, հաշվետ և ներառական հաստատթյններ»։
Այս նպատակի շրջանակմ երկ թիրախները վերաբերմ են խորհրդարանների դերին.
•

Թիրախ 16.6. Զարգացնել արդյնավետ, հաշվետ և թափանցիկ հաստատթյններ բոլոր մակարդակներմ

•

Թիրախ 16.7. Ապահովել որոշﬓերի կայացման արձագանքող, ներառական, մասնակցային և ներկայացցչական գործընթաց բոլոր մակարդակներմ

Մնացած թիրախները վերաբերմ են ժողովրդավարական կառավարման
այնպիսի առանցքային սկզբնքների, ինչպիսիք են օրենքի գերակայթյնը,
արդարադատթյնը, տեղեկթյնների հասանելիթյնը եւ հիﬓարար
ազատթյնները։
Անհրաժեշտ է, որ խորհրդարանները ներգրավվեն ԿԶՆ ողջ շրջանակի իրականացման  վերահսկողթյան աշխատանքներմ։ Սակայն նրանք նաեւ
պետք է հատկ շադրթյն դարձնեն իրենց սեփական կառցակարգային զարգացմանը՝ համաձայն Թիրախներ 16.6-ի եւ 16.7-ի։ Օրինակ,
խորհրդարանները կարող են աշխատել իրենց ազգային վիճակագրական
իշխանթյան հետ՝ մշակել այնպիսի ցցիչներ, որոնք կարտացոլեն իրենց
սեփական առաջնահերթթյնները՝ ի նպաստ Թիրախներ 16.6-ի եւ 16.7-ի։

«Օրակարգ 2030»-ն արտացոլմ է զարգացման հայեցակարգի
սեւեռակետի փոփոխթյն՝ հիﬓական կարիքների բավարարﬕց դեպի մարդ իրավնքների պաշտպանթյն։ «Զարգացման
իրավնքի մասին» 1986 թվականի հռչակագիրը առավելագյն
հստակթյամբ սահմանմ է, որ իրավնքահեն մոտեցմը մարդն դնմ է զարգացմանն ղղված գործընթացի կենտրոնմ։ Այն
պետթյններին կարգմ է որպես առաջնային պատասխանատներ եւ նրանցից պահանջմ է իրենց նպաստը բերել մարդ
բոլոր իրավնքների իրացմանը։ «Զարգացման իրավնքի մասին»
հռչակագիրը մարդկանց՝ զարգացման իրավնքը սահմանմ է որպես «մարդ անօտարելի իրավ նք, որի ժով յ րաքանչյ ր անձնավոր թյ ն եւ բոլոր ժողով րդներն իրավ նք նեն մասնակցել,
նպաստել եւ օգտվել տնտեսական, սոցիալական, մշակ թային
եւ քաղաքական զարգաց ﬕց, որի պայմաններ մ մարդ բոլոր
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իրավ նքներն հիﬓարար ազատ թյ նները կարող են լիարժեքորեն իրացվել»։2
Այս գլոբալ շրջանակն իրագործելի ազգային քաղաքականթյնների վերածելը պահանջել է ﬕահամռ ջանքեր։ Անհրաժեշտ
է լինել, որ մասնակցի ամբողջ հասարակթյնը՝ սկսելով հենց
իրենցից՝ մարդկանցից։ «Օրակարգ 2030»-ի էական բաղադրիչներից ﬔկն այն է, որ մարդիկ պետք է ներառվեն գործընթացի յրաքանչյր փլմ՝ սկսած քաղաքականթյնների մշակման նախնական փլից՝ ﬕնչեւ իրականացմ եւ մշտադիտարկմ։ Ազգային
եւ ենթաազգային օրենսդիր մարﬕնները պարտավոր են աշխատել
ի նպաստ դրա։

2 «Զարգացման իրավնքի մասին» հռչակագիր. www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
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«Օրակարգ 2030»-ը փոխլրացնող փաստաթղթեր
«Օրակարգ 2030»-ը սահմանմ է կայն զարգացման ﬕ գլոբալ տեսլական։ Ի
հավելﬓ, այն փոխլրացվմ է երեք լրացցիչ ﬕջազգային համաձայնագրերով, որոնք վերաբերմ են զարգացմանն ղղված ֆինանսավորմանը, կլիմայի
փոփոխթյանն  աղետների ռիսկերի նվազեցմանը։ Միասնաբար դիտարկվել դեպքմ՝ դրանք ապահովմ են ﬕ համապարփակ շրջանակ, որն առաջ է
մղմ կայն զարգացմը.
•

Ադիս Աբեբայի գործողթյնների ծրագիր.3 սա Զարգացման նպատակով ֆինանսավորման երրորդ ﬕջազգային համաժողովի արդյնքմ
ընդնված փաստաթղթն է (2015 թ. հլիս)։ Այն նախատեսմ է ռեսրսների համախմբման ﬕ գլոբալ ծրագիր, որի արժեքը գնահատվմ է ﬕ
քանի տրիլիոն դոլարի չափով, եւ որը պետք է ղղվի կայն զարգացման
ֆինանսավորմանը։ Դա կարող է իրականացվել զարգացմանն ղղված համագործակցթյան, ﬕջազգային հարկման, առեւտրի եւ ﬕ ամբողջ խմբ
կանոնակարգերի  կառցակարգային բարեփոխﬓերի ﬕջոցով։ Ադիս
Աբեբայի ծրագիրը համահնչ է ԿԶՆ 17-ին ( իրականացման ﬕջոցների
կատարելագործմ)։

•

Փարիզ յան համաձայնագիր կլիմայի փոփոխթյան վերաբերյալ.4պետթյնների կառավարթյններն այս համաձայնագիրն ընդնել են 2015
թվականին։ Այն նպատակաղղված է գլոբալ մասշտաբով ﬕջին ջերմաստիճանի բարձրացման սահմանափակմանը՝ պահելով այն նախաարդյնաբերական մակարդակները գերազանցող 2 աստիճանից (ըստ Ցելսիսի)
ցածր։ Ավելի ﬔծ աճը կարող է հանգեցնել մարդկային զարգացման վրա
աղետալի եւ անշրջելի հետեւանքների։ Սյն համաձայնագիրը երկրներից
պահանջմ է ձեռնարկել արդյնավետ եւ վերստգելի գործողթյններ՝ նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետﬓերը, որոնք գլոբալ
տաքացման հիﬓական ﬔղավորն են։ Այն նաեւ վերաբերմ է ԿԶՆ 13-ին
(պայքար կլիմայի փոփոխթյան դեմ)։

3 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
4 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement
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•

Աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի գործողթյնների ծրագիր.5
երկրների առաջնորդներն այս համաձայնագիրը կնքեցին 2015 թվականի
մարտին։ Այս ծրագիրն արտացոլմ է այն փորձը, որը կտակվել է աղետների ռիսկի նվազեցման ղղթյամբ տարածաշրջանային եւ ազգային
մակարդակներմ ներդրված ջանքերի շնորհիվ։ Այն ճանաչմ է, որ աղետները խաթարմ են զարգացմանն ղղված աշխատանքները, որ ռիսկերը
պարտադիր պետք է նվազեցվեն եւ կանխարգելվեն, եւ որ վերակառցմը
պետք է կատարվի համաձայն «կառ ցել նախկինից ավելի լավ» սկզբնքի։
Սենդայի գործողթյնների ծրագիրը մասնավորապես ճանաչմ է խորհրդարանականների դերը հաշվետվականթյան եւ վերահսկողթյան իրականացման գործմ։6

5 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework
6 Նյն տեղմ, 27(e). «... խրախսել ԱՌՆ տեղական եւ ազգային ծրագրերի իրականացման
առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվթյնների հասարակական վերահսկմը եւ հաստատթենական բանավեճերը, այդ թվմ՝ պատգամավորների եւ համապատասխան այլ պաշտոնյաների
կողﬕց». 27(թ). «խրախսել պատգամավորներին աջակցել աղետների ռիսկի նվազեց-

ման իրականացմանը նոր օրենսդրթյան մշակման կամ համապատասխան օրենքների
վերանայման եւ բյջետային հատկացﬓերի ﬕջոցով». 48(ը). «...շարնակեն աջակցել
աղետների ռիսկի նվազեցմանն  ազգային իրավական համակարգի զարգացմանը»։
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ԿԶՆ-ների ազգայնացմ
ԿԶՆ-ները ձեւակերպվել են ﬕ ընդարձակ, համապարփակ շրջանակի սահմաններմ։ Դրանք նախատեսված են այն բանի համար,
որ օգնեն հղկել եւ համակարգել ազգային քաղաքականթյնները
(ներառյալ գոյթյն նեցող փաստաթղթերը), որպեսզի դրանք
ղղված լինեն մարդկթյան համար ընդհանր տեսլականի կենսագործմանը։ Հետեւաբար անհրաժեշտ է, որ յրաքանչյր պետթյն որոշարկի իր սեփական գերակայթյնները եւ տեղայնացնի թիրախներն  ցցանիշները, որպեսզի դրանք ղղորդեն
տվյալ երկրմ ԿԶՆ-ների իրականացմը։
ԿԶՆ-ների ազգայնացման նպատակով յրաքանչյր երկիր պետք
է մշակի կամ թարմացնի սեփական զարգացման ազգային ծրագիրը։ Տվ յալ երկրի կարիքներին համապատասխանեցված նպատակները եւ թիրախները պետք է ամրապնդվեն առաջընթացի տեղայնացված ցցիչների ﬕջոցով, որոնք հնարավորթյն կտան
արձանագրել երկրմ գրանցված արդյնքները։ Քաղաքացիները
պարտադիր պետք է անﬕջականորեն ներգրավված լինեն այս գործընթացմ։ Խորհրդարաններն այդ տեսակետից առանցքային դեր
նեն՝ ապահովել, որ ազգային ԿԶՆ-ներն արտացոլեն առանձնահատկ տեղական կարիքներն  որոշակի խմբերին հատկ
հանգամանքները։
ԿԶՆ-ների կենսագործմանն ղղված քաղաքականթյնները
պետք է ամբող ջական եւ սիներգետիկ ձեւով դիտարկեն մարդկային զարգացման կարիքները, որոնք կարող են լինել սոցիալական,
տնտեսական, մշակթային կամ բնապահպանական։ Օրինակ,
աղքատթյան դեմ պայքարի (ԿԶՆ 1) քաղաքականթյնները
չպիտի նեղացվեն եւ սահմանափակվեն ընդաﬔնը եկամտների
ավելացմամբ, որքան էլ որ դա կարեւոր լինի։ Փոխարենը, աղքատթյան նվազեցման քաղաքականթյնները պետք է հասցեագրեն հիﬓախնդրի բոլոր ասպեկտները, ինչպիսիք են կրթթյան
պակասը, առող ջթյան վատթարացմը եւ սովը։ Անհրաժեշտ է,
որ նմանատիպ համապարփակ քաղաքականթյնները նաեւ համապատասխանեցվեն բնակչթյան աﬔնախոցելի եւ անտեսված
խմբերի կարիքներին։ Հնարավոր է, որ այդ խմբերը հետ են ﬓմ
ազգային այնպիսի ﬕջինացված ցցանիշներից, ինչպիսիք են ﬔկ
շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, կյանքի սպասվող տեւողթյնը, կրթական
ձեռքբերﬓերը եւ քաղաքական կյանքին մասնակցթյնը։ Համապարփակ եւ սիներգետիկ մոտեցմը հանդիսանմ է ամբողջ
«Օրակարգ 2030»-ի համար որպես հիմք ընդնված «ոչ ոք չպիտի
անտեսվի» սկզբնքի էթյնը։
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«Օրակարգ 2030»-ը ներառմ է ղղորդող սկզբնքներ եւ ծրագրային հանգրվաններ՝ առաջընթացի պարբերական վերլծթյան
համար։ ԿԶՆ-ներին հասնել ղղթյամբ գլոբալ մասշտաբով
առաջընթացը գնահատվել է ըստ փոխհամաձայնեցված ցցանիշների ﬕ համախմբի։77 Ընդնելի է, որ պետթյնները որդեգրեն ազգային առանձնահատկթյններին համահնչ ցցանիշներ՝ երկրի առաջընթացին հետեւել նպատակով։
Տվյալների կարեւորթյնը
Ապահովել համար, որ օրենքները, բյջեները եւ ծրագրերն
արդյնավետորեն նպատակաղղված լինեն աﬔնակարիքավոր խմբերին,
խորհրդարանականները պետք է կարողանան օգտվել ﬕ շարք առանցքային
խնդիրների վերաբերյալ տարաբաժանված տվյալներից։ Սովորաբար սա
իրականացվմ է ազգային վիճակագրական մարﬕնների ﬕջոցով։
Խորհրդարանները կարող են օգտագործել բյջեի հաստատման իրենց
լիազորթյնը՝ ապահովել, որպեսզի վիճակագրական մարﬕններին
հատկացվեն տվյալների հավաքագրման  վերլծթյան համար պատշաճ
ռեսրսներ։ Խորհրդարանականները կարող են նաեւ իրենց ընտրազանգվածի
ժողովրդագրական հատկանիշների եւ կարիքների սեփական ընկալման
ﬕջոցով աջակցել վիճակագիրների՝ տվյալների հավաքագրման  վերստգման ջանքերին։

7 Միավորված ազգերի կազմակերպթյան Վիճակագրական հանձնաժողովի ԿԶՆ ցցանիշների վեբկայքը՝ http://unstats.un.org/sdgs/

13

Խորհրդարանի
ներգրավվածթյնը ԿԶՆ-ների
իրականացմանը
Որպես խորհրդարանականներ, ﬔնք պարտավոր ենք աջակց թյ ն ց ցաբերել այն ջանքերին, որոնք ղղված են նոր նպատակների իրագործմանն այնպիսի եղանակներով, որոնք հարգ մ են
յ րաքանչյ ր երկրի ազգային առանձնահատկ թյ նները։ Մեր
պարտավոր թյ նը հստակ է. ապահովել, որ կառավար թյ նները պատասխանատվ թյ ն կրեն այն նպատակներին հասնել
համար, որոնք նրանք ստորագրել են, ինչպես նաեւ հավաստիանալ, որ ընդ նվ մ են նպաստավոր օրենքներ եւ համապատասխան բյ ջեներ։ ... Մենք ձգտել ենք հաղթահարել ﬔկ սացված
գործել մտածելակերպը ﬔր խորհրդարաններ մ եւ ազգային իշխան թյ նների ներս մ, որպեսզի արտացոլվի այս նպատակների
ﬕջճյ ղային բն յթը։ Վերոնշյալին հասնել համար ﬔնք կանենք
առավելագ յնը, որպեսզի այս նպատակները կառ ցակարգային
մաս կազﬔն յ րաքանչյ ր խորհրդարանին, եւ բավարար ժամանակ կհատկացնենք քննարկ ﬓերի եւ մշտադիտարկման համար։
Հանոյի հռչակագիր. «Կայն զարգացման նպատակներ. խոսքերի վերածմ գործողթյնների», ՄԽՄ 132-րդ խորհրդաժողով, Հանոյ, 2015 թ.
ապրիլի 1։

ԿԶՆ-ները խորհրդարանականներին տալիս են հնարավորթյն՝
ցցադրել իրենց հանձնառթյնը՝ բարելավել մարդկանց
կյանքը եւ Երկիր մոլորակի առող ջթյնը, որից կախված է ամբողջ մարդկթյան գոյթյնը։ Առավել անﬕջականորեն՝ ԿԶՆները հանդիսանմ են ﬕ հսալի շրջանակ, որի շրջ խորհրդարանները կարող են կառցել իրենց ռազմավարական ծրագրերը
եւ իրականացնել սեփական վերահսկողական եւ հաշվետ լինել
աշխատանքները։

Ներառական գործընթաց
Բազմաթիվ երկրներմ ստեղծվել է ԿԶՆ աշխատանքային խմբ
կամ նմանատիպ որեւէ մարﬕն՝ համակարգել եւ ղղորդել
ԿԶՆ իրականացմը։ Խորհրդարանի ներկայացցիչները պետք է
ընդգրկվեն այդպիսի ցանկացած բարձր մակարդակի մարﬓի կազմմ, որպեսզի հնարավորթյն նենան ներկայացնել իրենց
ընտրազանգվածի տեսակետները եւ տրամադրել ինստիտցիո14

նալ աջակցթյն։ Խորհրդարանները պետք է պահանջեն, որ
կառավարթյնները նախագծեն կամ թարմացնեն ԿԶՆ գործողթյնների ազգային ծրագիր (կամ վերաբերելի այլ ոլորտային
ծրագրեր)։ Սա կերաշխավորի, որ ազգային քաղաքականթյնները եւ գործողթյնների ծրագրերը մշակվեն կամ վերանայվեն,
որպեսզի ԿԶՆ-ներին հասնել գործմ իրենց ներդրմը դառնա
ավելի արդյնավետ։ Խորհրդարաններն ընդգրկն հանրային
քննարկﬓերի ﬕջոցով պետք է ի վիճակի լինեն իրենց նպաստը
բերել այդ ծրագրին։ Խորհրդարանը պետք է պաշտոնապես ընդնի ԿԶՆ գործողթյնների ազգային ծրագիրը՝ համապարփակ
վերանայման եւ պաշտոնական բանավեճերի արդյնքմ։ Վերջապես, խորհրդարանները պետք է կառավարթյններից խնդրեն
իրենց տրամադրել գործողթյնների ազգային ծրագրի իրականացման գործմ առաջընթացի վերաբերյալ պարբերական հաշվետվթյններ։8

Խորհրդարանների մասնակցթյնը գլոբալ մասշտաբով առաջընթացի
մշտադիտարկմանը
ԿԶՆ-ների կենսագործման հարցմ պետթյնների կառավարթյններն
նեն որոշիչ դեր։ Սակայն այս գործընթացն ստանմ է նաեւ ﬕջազգային
աջակցթյն՝ տեղեկթյնների տարածման եւ մշտադիտարկման
ﬔխանիզﬓերի ﬕջոցով։ Դրանց թվմ կարեւորագյններից ﬔկը
Միավորված ազգերի կազմակերպթյան Կայն զարգացման բարձր
մակարդակի քաղաքական ֆորﬓ է։ Աﬔն տարվա հլիս ամսին
պետթյնների առաջնորդները հավաքվմ են այս Ֆորﬕն, որպեսզի
վերլծթյան ենթարկեն գրանցված առաջընթացը եւ վերակարգաբերեն
համաշխարհային ջանքերը։ Մի շարք երկրներ աﬔն տարի անց են կացնմ
կամավոր ազգային վերանայﬓեր։ Նման վերանայﬓերը պետք է լինեն
մասնակցային գործընթացներ, որոնք բաց են շահագրգիռ բոլոր կողﬔրի, այդ
թվմ՝ խորհրդարանների համար։ Խորհրդարանների ներգրավվածթյնը
դյրինացնել նպատակով՝ աﬔն տարի ՄԽՄ առաջին խորհրդաժողովի
ընթացքմ ՄԽՄ-ն անց է կացնմ Միավորված ազգերի կազմակերպթյան
գործերով կոﬕտեի հատկ նիստ։

8 Խորհրդարանների դերը երկրի առաջընթացի վերլծթյան գործմ մասնավորապես հիշատակված
է «Օրակարգ 2030»-ի 79-րդ պարբերթյնմ, որմ ասված է. Մենք նաեւ անդամ պետ թյ ններին
խրախ ս մ ենք իրականացնել ազգային եւ ենթաազգային մակարդակներ մ երկրի առաջընթացի
պարբերական եւ ներառական վերլ ծ թյ ններ, որոնք կնախաձեռնվեն եւ կղեկավարվեն տվյալ երկրի
կողﬕց։ ... Ազգային խորհրդարանները, ինչպես նաեւ այլ կառ յցներ ն յնպես կարող են աջակցել այս
գործընթացներին։

15

Խորհրդարանի հիﬓական՝ օրենքների ընդնման, բյջետավորման, վերահսկողթյան եւ ընտրազանգվածի շահերի ներկայացման դերերը բոլորն էլ վճռական նշանակությն նեն ԿԶՆ-ների
լիարժեք իրականացման տեսակետից։
•

•
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Օրենքների ընդնմ. ԿԶՆ-ների
իրականացման
համար կարեւորագյն նշանակթյն
նի աղքատաﬔտ,
գենդերային հարցերի նկատմամբ
զգայն, մարդ
իրավնքների
վրա հիﬓված
նպաստավոր
իջավայրի
ապահովմը։
Ապահովել համար,
որ պետթյնն իրենը համարի ԿԶՆ-ները եւ լիարժեքորեն
ներգրավված լինի, անհրաժեշտ է, որ օրենսդրթյնը խթանի
հանրթյան առջեւ հաշվետվականթյնը, մասնակցային
ձեւով որոշﬓերի կայացմը եւ ներառականթյնը։ Այս
նպատակին հասնել համար խորհրդարանականները պարտադիր պետք է վերլծեն իրենց երկրի կառավարթյան կողﬕց առաջարկված օրենսդրթյնը՝ հավաստիանալ, որ այն
արտահայտմ է մարդ իրավնքների պաշտպանթյան
սկզբնքները եւ նպաստմ է ինչպես ԿԶՆ գործողթյնների
ազգային ծրագրի, այնպես էլ առավել ընդգրկն «Օրակարգ
2030»-ի կենսագործմանը։
Բյջետավորմ. ԿԶՆ-ները հաջողթյամբ կենսագործելը
նշանակմ է առավելագյնի հասցնել առկա բոլոր ներպետական ռեսրսները՝ հնարավոր լավագյն արդյնքներին
հասնել նպատակով։ Բյջեի հաստատման գործընթացմ
խորհրդարանները պետք է ներգրավվեն այն հարցերմ, թե
ինչպես են պետական ֆինանսական ﬕջոցները տեղաբաշխվմ ազգային մակարդակմ սահմանված ԿԶՆ-ների ղղթյամբ, այդ թվմ՝ թե արդյոք բավարար ֆինանսական ﬕջոցներ են հասնմ աﬔնախոցելի եւ անտեսված խմբերին։ Ինչ
վերաբերմ է ֆինանսական մտքերին՝ խորհրդարանները
պարտավոր են ապահովել, որ ֆիսկալ եւ այլ տնտեսական քաղաքականթյնները, որոնք սահմանվել են բյջետային գործընթացի շրջանակմ, համահնչ են ԿԶՆ գործողթյնների
ազգային ծրագրին։ Պետական բյջեի ﬕջոցների ծախսերի

•

•

խորհրդարանական վերահսկողթյնը նյնպես նի էական
նշանակթյն։ Հենց այդ ընթացքմ է, որ խորհրդարանները կարող են վերլծել ԿԶՆ-ների կենսագործման ղղթյամբ
կառավարթյան կատարած ծախսերի արդյնավետթյնը։
Վերահսկողթյն. Արդյնքների մշտադիտարկմը ԿԶՆ-ների իրագործման վճռական բաղադրիչներից ﬔկն է։ Խորհրդարանները պետք է հավաստիանան, որ իրականացﬓ ընթանմ է ըստ նախատեսվածի եւ կարող է վերակարգաբերվել՝
ելնելով ապացյցներից եւ հասարակթյան արձագանքներից։
Խորհրդարանական վերահսկողթյան այնպիսի ﬔխանիզմներ, ինչպիսիք են կառավարթյան հետ հարցպատասխանի
ժամը, կառավարթյանն ղղվող գրավոր հարցﬓերը, ինչպես նաեւ խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերմ լսﬓերը
կարող են չափազանց արդյնավետ լինել խոչընդոտների վերհանման կամ առաջընթացի գնահատման գործմ։ Խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը պետք է նենան լիազորթյն՝
հրավիրել գործադիր իշխանթյան ներկայացցիչներին, որպեսզի նրանք տրամադրեն տեղեկթյններ կառավարթյան
որդեգրած քաղաքականթյնների եւ ծրագրերի ազդեցթյան վերաբերյալ։ Հանձնաժողոﬖերը նաեւ պետք է ի վիճակի
լինեն հրավիրել հանրային լսﬓեր՝ ԿԶՆ-ների իրագործման
վերաբերյալ քաղաքացիների տեսակետների հավաքագրման
նպատակով։ Կտակված գիտելիքը կարող է վերստին օգտագործվել կառավարթյան կողﬕց կիրառվող պլանավորման եւ
իրականացման ﬔխանիզﬓերմ՝ ԿԶՆ ազգային աշխատանքային խմբի կամ դրան համարժեք ﬔկ այլ մարﬓի ﬕջոցով,
որին մասնակցմ են խորհրդարանականները։
Ներկայացցչականթյն. ԿԶՆ-ների իրականացմանն իմաստալից ազգային ներգրավվածթյան ապահովման նպատակով՝
բոլոր քաղաքացիները եւ շահակիցները պետք է մասնակցեն
քաղաքականթյնների եւ գերակայթյնների սահմանմանը։
Որպես քաղաքացիների ընտրված ներկայացցիչներ՝ խորհրդարանականները կրմ են պարտավորթյն՝ սեփական ընտրազանգվածի հետ կապ հաստատել ոչ ﬕայն նախընտրական
շրջանմ, այլեւ իրենց պաշտոնավարման ամբողջ ընթացքմ։
Անﬕջականորեն շփվելով մարդկանց հետ՝ խորհրդարանի անդաﬓերը կարող են հատկորոշել ԿԶՆ-ների իրագործման բացերը եւ թերի կողﬔրը, որոնք կարող են սպրդել կառավարթյան
պատրաստած հաշվետվթյններից կամ ազգային վիճակագրթյնից։ Խորհրդարանականները պետք է տեղ յակ լինեն
իրենց ընտրազանգվածի ավելի ընդհանր մտահոգթյնների
մասին. այդ մտահոգթյնների վերհանմանը կարող են օգնել խորհրդակցթյնները քաղաքացիական հասարակթյան
կազմակերպթյնների, ակադեﬕական հաստատթյնների,
մասնավոր հատվածի եւ այլոց հետ։
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Խորհրդարանի
պատրաստականթյան
գնահատմ. ինչի՞ց սկսել
Ինքնագնահատ մը, ըստ սահմանման, կամավոր գործող թյ ն է։
Այն առավել արդյ նավետ է, երբ խորհրդարանը, հատկապես այդ
կառ յցի բարձր ղեկավար թյ նը, դա դիտարկ մ է որպես այդ
կառ յցը իբրեւ հաստատ թյ ն ժեղացնել ճանապարհ։ Ինքնագնահատ մը, ի հակադր թյ ն արտաքին փորձագիտական
գնահատման, օգն մ է երաշխավորել, որ խորհրդարանը ստանձնի
այդ վարժանքի արդյ նքների համար պատասխանատվ թյ նը։
Ինքնագնահատ ﬓերը չեն օգտագործվ մ եւ չպիտի օգտագործվեն՝ խորհրդարաններին դասակարգել նպատակով։ Փոխարենը՝
դրանք օգտակար տեղեկ թյ ններ են տրամադր մ, որոնք կարող
են օգնել՝ բարելավել խորհրդարանի առանցքային գործառ յթների, ներառյալ՝ օրենքների ընդ նման, ներկայաց ցչական թյան եւ
վերահսկող թյան կատարողականը։ Նպատակը համաձայն թյան
գալն է ընթացիկ իրավիճակի, ապագա գործող թյ նների առաջնահերթ թյ նների եւ հետագա լավագ յն առաջընթացի համար առաջարկ թյ նների վերաբերյալ ﬔկ ընդհան ր տեսլականի շ րջ։

Ե՞րբ պետք է կատարել ինքնագնահատմ ԿԶՆ-ների համատեքստմ
ԿԶՆ-ներն ժի ﬔջ են մտել 2016 թ. հ նվարի 1-ին, եւ դրանց իրականաց ﬓ արդեն իսկ ընթացքի ﬔջ է։ Հետեւաբար, օգտակար կլինի
հնարավորինս շ տ գնահատել ձեր հաստատ թենական գործընթացները եւ ԿԶՆ-ների իրականացման հարց մ արդյ նքների հասնել կարող թյ նները։ Դա կապահովի, որ խորհրդարանը գտնվի
ԿԶՆ-ների իրականացմանն ղղված ջանքերի առաջնագծ մ։
«Օրակարգ 2030»-ը եւ ԿԶՆ շրջանակը պետք է կենսագործվեն հաﬔմատաբար կարճատեւ՝ 15 տարվա ժամանակահատված մ։ Կարող թյ նների եւ կարիքների պարբերական ինքնագնահատ ﬓերը խորհրդարանականներին հնարավոր թյ ն կտան հավաստիանալ, որ իրենց խորհրդարանները ակտիվորեն եւ շար նակաբար
նպաստ մ են ԿԶՆ-ների կենսագործման գործընթացներին։ Հնարավորինս վաղ իրականացվող նախնական ինքնագնահատ մը
կսահմանի ելակետային տվյալները։ Հետագա ինքնագնահատ մները կարող են իրականացվել յ րաքանչյ ր երեքից հինգ տարին
ﬔկ անգամ։ Դրանք կարող են վերաբերել արդեն իսկ արձանագրված ձեռքբեր ﬓերին եւ անելիքներին, ինչպես նաեւ լավագ յն
փորձին եւ քաղված դասերին։
18

Ո՞վ է ներգրավված ինքնագնահատման
գործընթացմ
Ինքնագնահատման իրականացմը համախմբմ է տարատեսակ
դերակատարների՝ քննարկել պատրաստվածթյան եւ կարողթյնների հարցեր։ Խորհրդարանականները սեփական պատրաստվածթյան գլխավոր շահակիցներն  գնահատողներն են։
Փորձը ցյց է տալիս, որ խորհրդարանական ինքնագնահատմները լինմ են աﬔնից օգտակար, երբ դրանք իրականացվմ են
խորհրդարանի խոսնակի, որեւէ հանձնաժողովի նախագահի կամ
խորհրդարանի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ղեկավարթյան
ներքո գործող խմբի կողﬕց։ Գործընթացի ղեկավարմը բարձր
մակարդակի պաշտոնյաների կողﬕց եւ տարբեր ոլորտներմ
մասնագիտացած խորհրդարանականների ներառմը ﬔծացնմ
է հավանականթյնը, որ արդյնքները, որպես ամբող ջթյն,
կդառնան ամբողջ խորհրդարանի սեփականթյնը։
Ինքնագնահատմը պարզապես ստգաթերթով իրականացվող վարժթյն չէ։ Այն մասնավորապես նպատակաղղված է
տարբեր տեսակետներ եւ որակավորﬓեր նեցող խորհրդարանականներին համախմբելն այնպես, որ նրանք կարողանան
վերլծել խորհրդարանի պատրաստականթյնը՝ ներգրավվել
ԿԶՆ-ների իրականացման գործմ։ Բազմաշերտ խմբի ձեւավորմը բարձրացնմ է ինքնագնահատման գործընթացի՝ որպես կառցակարգային վարժանքի լեգիտիմթյնը։Կատարյալ դեպքմ
այդ խմբմ պետք է ներկայացված լինի ազգային խորհրդարանի
եւ ողջ երկրի բազմազանթյնը։ Խմբմ պետք է ներառվեն արական եւ իգական սեռերի խորհրդարանականներ, որոնք ներկայացնմ են ինչպես իշխող քաղաքական ժը, այնպես էլ ընդդիմթյնը, ինչպես նաեւ թերներկայացված խմբերի անդաﬓեր, ինչպիսիք
են երիտասարդ խորհրդարանականները, փոքրամասնթյնների ներկայացցիչները եւ անձինք աշխարհագրական տարբեր
շրջաններից։ Եթե խմբն ընդգրկմ է տարատեսակ կարծիքներ
խորհրդարանից, այդ թվմ՝ խորհրդարանի աշխատակազﬕց, այն
ի վիճակի կլինի օգտակար ձեւով վերլծթյան ենթարկել ներքին
գործընթացները եւ պատրաստվածթյնը, ինչն նի էական նշանակթյն կառցողական արդյնքների հասնել տեսակետից։
Խորհրդարանները գցե նաեւ ցանկանան շահագրգիռ այլ կողﬔրի (ինչպիսիք են քաղաքացիական հասարակթյան կամ կանանց
խմբերը, երիտասարդթյան ներկայացցիչները, արհեստակցական ﬕթյնները, ակադեﬕական հաստատթյնները կամ
լրատվաﬕջոցները) հրավիրել մասնակցել ինքնագնահատման
գործընթացին։
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Դրանցից յրաքանչյրն իր հետ բերմ է սեփական ընտրազանգվածից քաղած տարբեր տվյալներ եւ տեսակետներ, որոնք հաճախ
կարող են օգնել գործընթացի համար փաստական հիմք ծառայել եւ այն հարստացնել առմով։ Յրաքանչյր խորհրդարան
ինքն է ընտրմ՝ արդյոք արժե դրսից ներգրավել մասնակիցների,
եւ որոշմ է, թե ինչպես հարաբերվել նրանց հետ։

Ինչպե՞ս է կազմակերպվմ ինքնագնահատմը
ԿԶՆ-ները ամփոփմ են զարգացմանն առնչվող խնդիրների ﬕ
ընդարձակ շրջանակ եւ ընդգրկմ են իրականացման մոտեցմների ﬕ բարդ համակցթյն։ Հետեւաբար ﬔծապես խորհրդ է
տրվմ, որ ինքնագնահատման ցանկացած վարժթյան նախորդի ԿԶՆ տեղեկատվական սեﬕնար։ Սեﬕնարը պետք է խորհրդարանականներին ղղորդի «Օրակարգ 2030»-ի առանցքային
տարրերի, 17 ԿԶՆ-ների եւ դրանց հարակից շրջանակների ﬕջով։
Կատարյալ դեպքմ այդ սեﬕնարը կարող է կազմակերպվել կառավարթյան հետ համատեղ (օրինակ՝ ԿԶՆ-ների հարցերով ազգային կառյցի կամ աշխատանքային խմբի ﬕջոցով, եթե նման
մարﬕն գոյթյն նի)։ Դա կարող է խորհրդարանականներին
հնարավորթյն տալ սկսել գործընկերթյնների կառցմը,
այդ թվմ՝ կառավարթյնը ներկայացնող պաշտոնյաների հետ,
որոնց հետ նրանք աշխատել են ԿԶՆ-ների կենսագործմանը զգահեռ։
ԿԶՆ տեղեկատվական սեﬕնար կարող է օգտագործվել նաեւ ինքնագնահատման գործընթացի ﬔկնարկի նպատակով։ Այն կարող
է ծառայել՝ խորհրդարանականներին ներկայացնել գործընթացը
եւ սկսել ինքնավերլծթյան ժամանակահատվածը, որը ցանկացած ինքնագնահատման հաջողթյան համար նի վճռորոշ
նշանակթյն։ Սեﬕնարը նաեւ լավ հնարավորթյն է՝ առանձնացնել այն խորհրդարանականներին, որոնք հետաքրքրված են
վարժանքի կազմակերպմամբ կամ դրանմ մասնակցթյամբ։
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Այն դեպքերմ, երբ տվյալ երկրմ գործմ է երկպալատ խորհրդարան, երկ պալատներն էլ կարող են կամ ﬕասնաբար, կամ
առանձին-առանձին անցկացնել ինքնագնահատմ։ Ընտրթյնը կախված կլինի երկ պալատների ﬕջեւ համագործակցթյան
 աշխատակցթյան մակարդակից, ինչպես նաեւ ռեսրսների
համատեղ օգտագործման մակարդակից։ Համատեղ ինքնագնահատմը երկպալատ խորհրդարանին հնարավորթյն կտա
որոշարկել ընդհանր ռազմավարթյններ եւ փոխլրացնող գործողթյններ։ Այդաﬔնայնիվ, որոշ երկրներմ հնարավոր է, որ
պալատներից ﬔկը կամ երկսն էլ կազմված կամ կազմակերպված
չլինեն ըստ կսակցական պատկանելթյան (ինչպես այն դեպքերմ, երբ դրանք ներկայացնմ են ավանդական առաջնորդների
կամ նշանակված ավագների)։
Հետեւաբար՝ կարող են պահանջվել տարատեսակ մոտեցﬓեր՝
ապահովել տարբեր համայնքների տեսակետների ներառական
ներկայացվածթյն։
Խորհրդարանական ինքնագնահատման վարժանքի նախապատրաստթյն
Աջակցթյն ղեկավարթյնից

Արդյո՞ք նախագահող պաշտոնյան եւ/կամ
խորհրդարանի ղեկավար կազմը հավանթյն է տվել ինքնագնահատմանը։
Ո՞վ է նախաձեռնել եւ կազմակերպել
այդ վարժանքը։
Արդյո՞ք գոյթյն նի բազմակսակցական ղեկավար կազմ, որը կարող է տրամադրել ռազմավարական ղղորդմ։

Կազմակերպմ/
լոգիստիկա

Արդյո՞ք կսակցականթյան սկզբնքով
չձեւավորված խորհրդարանմ գոյթյն
նի ներառական ղեկավար կազմ, որը կարող է տրամադրել ռազմավարական ղղորդմ։
Արդյո՞ք խորհրդարանի աշխատակազմմ
գոյթյն նի որեւէ խմբ, որը կարող է
կազմակերպել լոգիստիկային վերաբերող
հարցերը։
Արդյո՞ք առկա են բավարար ռեսրսներ՝
ինքնագնահատման վարժանքի իրականացման համար։
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Որո՞նք են այս վարժանքի խնդիրները։

Խնդիրներ

Ինչպե՞ս է խորհրդարանականների եւ այլ
մասնակիցների շրջանմ ձեւավորվել
ընդհանր ընկալմ այս վարժանքի օգտակարթյան եւ խնդիրների վերաբերյալ։
Ո՞վ է մասնակցել այս վարժանքին։
Ինչպե՞ս են ընտրվել մասնակից խորհրդարանականները։ Արդյո՞ք բոլոր հետաքրքրված խորհրդարանականները պիտի հրավիրվեն, թե՞ ﬕայն ﬕ ավելի փոքր
ներկայացցչական խմբ։

Մասնակցթյն
Արդյո՞ք խորհրդարանական չհանդիսացող
անձինք մասնակցել են՝ կամ որպես ակտիվ աջակիցներ, կամ որպես թեմատիկ
փորձագետներ։ Ինչպե՞ս են ընտրվել այդ
մարդիկ։
Ինչպե՞ս է վարվել այս վարժանքը։ Արդյո՞ք
ամբողջ վարժանքի համար լինել է ﬔկ
վարող։

Վարողներ

Ինչպե՞ս է ընտրվել վարողը, եւ ինչպե՞ս է
նրա թեկնածթյնը համաձայնեցվել։
Ինչպիսի՞ աջակցթյան կարիք են նենալ վարողները։
Արդյո՞ք վարողի համար պահանջվել է
ֆինանսավորմ, թե՞ հնարավոր է գտնել
որեւէ գործընկեր կազմակերպթյն, որը
կարող է տրամադրել լավ վարողի։
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Տվ յալների
աղբյրներ

Ինչպիսի՞ տվյալներ են առկա, որոնք կարող են փաստական հիմք ծառայել ինքնագնահատման համար։ Արդյո՞ք գոյթյն
նեն կառավարթյան պատրաստած
զեկյցներ, որոնք հնարավոր է օգտագործել։ Արդյո՞ք գոյթյն նեն խորհրդարանի պատրաստած զեկյցներ, այդ թվմ՝
ոլորտային հանձնաժողոﬖերից։ Արդյո՞ք
գոյթյն նեն վերաբերելի զեկյցներ
ﬕջազգային կամ տարածաշրջանային կառյցներից (ներառյալ՝ մարդ իրավնքների պաշտպանթյան պայմանագրային
մարﬕններից)։
Ո՞վ է պատասխանատ լինել այն տեղեկթյնների հավաքագրման  հաﬔմատման համար, որոնք օգտագործմ են
խորհրդարանականները։

Գնահատման
արդյնքը

Որո՞նք են այս վարժանքից ակնկալվող
արդյնքները։ Արդյո՞ք որեւէ զեկյց։ Արդյո՞ք խորհրդարանի գործողթյնների
ծրագիր։ Թե՞ երկսն էլ։ Արդյո՞ք ԿԶՆ-ների կենսագործման շրջ համախմբված
շահագրգիռ կողﬔրի նոր/ ամրապնդված
ցանց (օրինակ՝ խորհրդարանականներ,
Հկ-ներ, անկախ հաստատթյններ)։
Արդյո՞ք առանցքային շահակիցների վերհանմ։ Արդյո՞ք գործընկերթյնների
ստեղծմ։
Ո՞վ է պատասխանատ լինել այս արդյնքների ապահովման համար (օրինակ՝
խորհրդարանի աշխատակազմը, հանձնաժողոﬖերը)։
Ինչպիսի՞ հետագա քայլեր են ակնկալվմ։
Մինչեւ ո՞ր օրը։

Հետագա քայլեր

Ո՞վ է պատասխանատ լինել հետագա
քայլերի ձեռնարկման համար։
Ինչպե՞ս են մշտադիտարկվել հետագա
քայլերը։
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Ինքնագնահատման հարցեր
Ինքնագնահատման գործընթաց պետք է սկսել հարցերի այնպիսի
համակազմով, որը կարող է օգտագործվել սիստեմատիկ կերպով
դիտարկել քննարկման կարիք նեցող տարբեր խնդիրներ։ Սա
ﬕտված է խորհրդարանականներին օգնել՝ առավելագյն արդյնավետթյամբ անդրադառնալ պատրաստականթյանը եւ
որոշարկել իրենց առաջնահերթթյններն ապագայի համար։
Այդհանդերձ, գոյթյն չնի ﬔկ լծմ կամ հարցերի ﬔկ համախմբ, որ հարմար կլինի բոլոր ազգային համատեքստերին։
Ստորեւ առաջարկվող հարցերը, հետեւաբար, նեն կողﬓորոշել
նպատակ։ Դրանք հիﬓված են ինքնագնահատման վարժանքների վրա, որ խորհրդարաններն արդեն իսկ կատարել են։ Մաս
Ա-մ տեղ գտած հարցերը գլխավորապես ﬕտված են փաստական
տեղեկթյններ քաղելն եւ Մաս Բ-մ քննարկﬓերի համար
հիմք ապահովելն, որտեղ հարցերն ավելի սբյեկտիվ են եւ մասնակիցներին պետք է առաջնորդեն՝ որոշարկել հետագա գործողթյնների առաջնահերթթյնները։
Հնարավոր է, որ խորհրդարանները ցանկանան ստորեւ բերված
հարցերի ﬕ մասը հարմարեցնել իրենց սեփական ազգային համատեքստին։ Պարտադիր չէ, որ նրանք քննարկեն առաջարկվող
բոլոր հարցերը, ինչպես նաեւ կարող են նաեւ ավելացնել իրենց սեփական հարցերը։

Հարցերի խմբ 1. Խորհրդարանմ
ԿԶՆ-ների վերաբերյալ իրազեկթյան
մակարդակի բարձրացմ
Յրաքանչյր խորհրդարան պետք է դիտարկի տեղեկատվական
սեﬕնարների եւ կարողթյնների զարգացման գործողթյնների կազմակերպման հարցը։ Դա կապահովի, որ բոլոր խորհրդարանականներն նենան ﬕեւնյն բազային գիտելիքը «Օրակարգ
2030»-ի, ԿԶՆ-ների եւ դրանց օժանդակ թիրախների վերաբերյալ։
Երկարաժամկետ առմով, որոշ խորհրդարաններ օգտակար են
համարել կառավարթյանը մաս կազմող նախարարթյնների եւ
փորձագիտական մարﬕնների (ինչպիսիք են քաղաքացիական հասարակթյան կազմակերպթյնները, ﬕջազգային զարգացման
գործընկերները կամ գիտական ոլորտի ներկայացցիչները) հետ
ամր գործընկերթյնների զարգացմը։
Այդ գործընկերթյնները խորհրդարանականներին հնարավո24

րթյն են տալիս օգտվել տեխնիկական խորհրդատվթյնից,
տեղեկատվթյան ավելի ընդգրկն աղբյրներից եւ վերապատրաստման հնարավորթյններից։
Մաս Ա. Ելակետային իրավիճակի որոշարկմ
• Արդյո՞ք ԿԶՆ-ների վերաբերյալ տեղեկթյններն ընդգրկված են ընտրթյններից հետո նոր խորհրդարանականների համար նախատեսված ճանաչողական նյթերմ եւ
ներածական ծրագրերմ։
• Արդյո՞ք խորհրդարանականները ստանմ են թարմ տեղեկթյններ ազգային եւ ﬕջազգային մակարդակներմ
ԿԶՆ-ների իրականացման հարցերի վերաբերյալ։ Որքա՞ն
պարբերական են լինմ այդ թարմացված տեղեկթյնները։
• Արդյո՞ք խորհրդարանականները մասնակցել են ԿԶՆ-ների վերաբերյալ ﬕջազգային եւ տարածաշրջանային ﬕջոցառﬓերի՝ ղղված նրանց իրազեկթյան մակարդակի բարձրացմանը։
Նախորդող 12 ամսվա ընթացքմ.
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանականները մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների ԿԶՆ-ների վերաբերյալ։ Եթե այո, ապա քանի՞ նիստ է անցկացվել, եւ քանի
խորհրդարանականի համար (կին եւ տղամարդ)։
▪ Արդյո՞ք կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ կամ իրազեկվածթյան մակարդակի
բարձրացման գործողթյններ խորհրդարանի աշխատակազﬕ համար։ Եթե այո, ապա քանի՞ աշխատակցի համար (կին եւ տղամարդ)։ Ո՞ր ստորաբաժանﬓերից էին նրանք։
Մաս Բ. Ձեր ջանքերի ազդեցթյան ինքնրյն վերլծթյն
• Արդյո՞ք խորհրդարանականների համար հասանելի է ԿԶՆ-ների իրականացման վերաբերյալ ազգային եւ ﬕջազգային տեղեկատվթյնը։
▪ Որքա՞ն արդյնավետ է խորհրդարանական գրադարանը խորհրդարանականներին ԿԶՆ հարցերի վերաբերյալ տեղեկանքներով եւ վերլծթյններով ապահովել հարցմ։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանականները պատրաստակամ են
քաղաքացիական հասարակթյան կազմակերպթ25

յնների, վերլծական կենտրոնների, գիտակրթական հաստատթյնների, զարգացման գործընկերների կամ ԿԶՆ այլ փորձագետների կողﬕց իրազեկման ղեցյցների ստացման հարցմ։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանը կապ է հաստատել կայն
զարգացման ազգային պատասխանատ մարﬓի
(օրինակ՝ կայն զարգացման ազգային խորհրդ)
կամ կառավարական որեւէ այլ մարﬓի հետ,
որպեսզի նրանք ԿԶՆ-ների վերաբերյալ իրազեկման
ճեպազրյց կամ վերապատրաստման դասընթաց
անցկացնեն խորհրդարանականների հետ։
• Արդյո՞ք առկա են ﬔխանիզﬓեր կամ կառյցներ, որոնք
խորհրդարանականներին հնարավորթյն կտան քննարկել ԿԶՆ-ներին առնչվող հարցեր (օրինակ՝ ԿԶՆ-ների հարցերով խորհրդարանական աշխատանքային խմբ, հանձնախմբ կամ մասնագիտական խմբ)։ Որքա՞ն արդյնավետ
են դրանք։
• Արդյո՞ք իրականացվել է որեւէ գնահատմ նախկինմ ՀԶՆների (կամ ավելի ընդհանր՝ աղքատթյան հաղթահարման
ծրագրերի) իրականացման ջանքերի առավելթյնների եւ
թերթյնների վերաբերյալ։ Արդյո՞ք կարող էր խորհրդարանը սա օգտագործել՝ պարզել լավագյն փորձը եւ քաղված
դասերը։
▪ Արդյո՞ք կատարվել է խորհրդարանական այն ﬔխանիզﬓերի գնահատմ, որոնք օգտագործվել են ՀԶՆների հարցմ ներգրավվել համար, ինչպես նաեւ
դրանց արդյնավետթյան գնահատմ։
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Հարցերի խմբ 2. Ինչպես ԿԶՆ-ները
գլոբալ մակարդակից բերել տեղական
մակարդակ
«Օրակարգ 2030»-ը եւ ԿԶՆ-ները հաստատվել են որպես գործողթյնների համաշխարհային ծրագիր։ Բայց հարկ կլինի, որ
դրանց իրականացմը հարմարեցվի ազգային առաջնահերթթյններին եւ հիﬓվի գոյթյն նեցող ազգային ծրագրերի 
ջանքերի վրա։ Ոչ բոլոր ԿԶՆ-ները հավասար կարեւորթյն կնենան բոլոր երկրներմ կամ երկրի բոլոր մարզերմ։ Գոյթյն
նեն 8-10 «թիրախներ», որոնք լրացնմ են յրաքանչյր ԿԶՆ-ն։
Թիրախներն ավելի շատ մանրամասներ են ապահովմ այն
առանցքային հարցերի վերաբերյալ, որոնք պետք է հասցեագրվեն,
եթե ազգային մակարդակմ որոշվել է հասնել տվյալ Նպատակին։
Նմանապես՝ հնարավոր է, որ բոլոր այս թիրախներին իրականացման նյն առաջնահերթթյնը չտրվի։
ԿԶՆ-ները տեղայնացնել համար հարկ կլինի, որ պլանավորման
ազգային գերատեսչթյնները վերանայեն եւ վերամշակեն ազգային եւ ոլորտային զարգացման առկա ծրագրերը։
Հնարավոր է հարկ լինի նաեւ, որ երկրները մշակեն ԿԶՆ իրականացման նոր ծրագրեր։ Խորհրդարանականները պետք է ներգրավվեն այս գործընթացներմ, այդ թվմ՝ հարստացնելով իրենց
գիտելիքը սեփական ընտրողների առաջնահերթթյնների վերաբերյալ։
Մաս Ա. Ելակետային իրավիճակի որոշարկմ
• Արդյո՞ք գոյթյն նի ԿԶՆ-ների իրականացման որեւէ ազգային ծրագիր։
Եթե այո, ապա արդյո՞ք իրար հետ կապակցվել են այդ ծրագիրն  ոլորտային առկա ծրագրերը (կլիմայական, կրթական, առող ջապահական եւ այլն)։
• Արդյո՞ք խորհրդարանը պաշտոնապես հաստատել է ազգային
ծրագիրը։
• Արդյո՞ք խորհրդարանը կազմակերպել է քննարկﬓեր (կամ
լիագմար նիստով, կամ համապատասխան ոլորտային հանձնաժողոﬖերմ) երկրմ ԿԶՆ իրականացման վերաբերյալ՝
քննարկել ազգային առաջնահերթթյնները։
Անցած 12 աﬕսներին արդյո՞ք կառավարթյնը՝
▪ խորհրդարանին ներկայացրել է ԿԶՆ-ների իրականացման վերաբերյալ հաշվետվթյններ .
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▪ խորհրդարանին ներկայացրել է նախարարների հայտարարթյններ ԿԶՆ-ների իրականացման վերաբերյալ
▪ տվյալներ է տրամադրել ԿԶՆ թիրախների եւ ցցանիշների վերաբերյալ։ Արդյո՞ք տվյալները տարաբաժանված են ըստ սեռի, տարիքի, աշխարհագրական
բաշխվածթյան եւ այլ վերաբերելի հատկանիշների։
Մաս Բ. Ձեր ջանքերի ազդեցթյան ինքնրյն վերլծթյն
• Որքանո՞վ է խորհրդարանը ներգրավված եղել ԿԶՆ-ների վերաբերյալ գործողթյնների ազգային ծրագրի մշակման գործընթացմ։
▪ Եթե ԿԶՆ գործողթյնների ազգային ծրագիր առկա չէ, կա՞ն արդյոք ընթացիկ կամ ապագա ԿԶՆ կամ
ոլորտային պլանավորման գործընթացներ, որոնցմ
խորհրդարանը պետք է ձգտի ներգրավվել։
▪ Ի՞նչ աջակցթյան կամ տեղեկատվթյան կարիք կնենան խորհրդարանականները՝ արդյնավետորեն ներգրավվել համար այսօրինակ
պլանավորման գործընթացներմ։
• Որքա՞ն արդյնավետորեն են խորհրդարանն  կառավարթյնը համատեղ աշխատմ ԿԶՆ-ների շրջ։
▪ Կա՞ արդյոք ԿԶՆ համակարգման կամ պլանավորման համար պատասխանատ կառավարական մարﬕն (նախարարթյն, մասնագիտական հանձնախմբ, աշխատանքային խմբ,
ստորաբաժանմ եւ այլն), որի հետ աշխատմ
է խորհրդարանը։
▪ Որքանո՞վ է կառավարթյնը ձգտմ
խորհրդարանը ներգրավել ԿԶՆ-ների
իրականացման գործընթացներմ։
▪ Արդյո՞ք կան նախադեպեր, երբ խորհրդարանը
ներգրավվել է կառավարթյան՝ կայն զարգացման հարցերի վերաբերյալ աշխատանքային
հանձնախմբերմ, ինչից խորհրդարանը կարող
է դասեր քաղել։
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Հարցերի խմբ 3. ԿԶՆ ներգծմը
խորհրդարանական ﬔխանիզﬓերմ
ԿԶՆ-ները կայն զարգացման բազմաոլորտային, համընդգրկն
շրջանակ են։ «Օրակարգ 2030»-ն իր ամբող ջթյամբ, որի իրականացմանն են ծառայմ ԿԶՆ-ները, խորհրդարանականներից
կպահանջի գործողթյններ ձեռնարկել տարբեր ոլորտների քաղաքականթյնների ﬕ շարք հարցերի վերաբերյալ եւ հաղթահարել ինստիտցիոնալ ﬔկսացվածթյնը։ Այս ﬔկսացվածթյնը հաճախ առկա է կառավարթյան ներսմ եւ ﬕտմ նեն
կրկնորդվել, երբ խորհրդարանը վերահսկմ է կառավարթյանը։ Երբեﬓ առանձին խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերին է
տրվմ ԿԶՆ հարցերի վերահսկման ﬕանձնյա պատասխանատվթյնը, փոխանակ ԿԶՆ իրականացման եւ վերահսկման գործընթացը ներգծել խորհրդարանի գործընթացների եւ ﬔխանիզմների ամբող ջթյան ﬔջ։ Օգտակար է համակարգային կերպով
վերանայել խորհրդարանի գոյթյն նեցող ﬔխանիզﬓերը։ Սա
հնարավորթյն է տալիս խորհրդարանականներին որոշարկել,
թե արդյոք այս ﬔխանիզﬓերը կարող են օգտագործվել՝ աջակցել ԿԶՆ իրականացմանն  վերահսկմանը, եւ այնհետ դիտարկել, թե արդյոք արժե ստեղծել ինչ-որ նոր գործընթացներ կամ
ﬔխանիզﬓեր։9
Մաս Ա. Ելակետային իրավիճակի որոշարկմ
• Արդյո՞ք խորհրդարանը պաշտոնապես հաստատել է «Օրակարգ 2030»-ը եւ դրանով սահմանված ԿԶՆ-ները (գցե գրավոր հայտարարթյան կամ բանաձեւի ﬕջոցով)։10
• Արդյո՞ք խորհրդարանն նի ինստիտցիոնալ ծրագիր, որը
պատշաճ ձեւով սահմանմ է ԿԶՆ իրականացմանը եւ մշտադիտարկմանն աջակցել հետ կապված սեփական առաջնահերթթյնները։
• Արդյո՞ք խորհրդարանը հստակորեն բաշխել է ԿԶՆ-ների համար պատասխանատվթյնն իր սեփական կառցվածքմ։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանը ԿԶՆ-ների վերաբերյալ
9 Այսպիսի ﬔխանիզﬓերի օրինակներ են ԿԶՆ (ենթա)հանձնաժողոﬖերի ստեղծմը, ԿԶՆ-ների ներգծմը բոլոր հանձնաժողոﬖերմ, բոլոր հանձնաժողոﬖերի նախագահներից բաղկացած աշխատանքային խմբի ստեղծմը՝ ապահովել, որ ԿԶՆ հարցերը ներգծվեն հանձնաժողոﬖերմ եւ դրանց
ﬕջեւ, ավելի ոչ ֆորմալ ﬔխանիզﬕ ստեղծմը՝ դյրացնել ԿԶՆ-ների իրականացման վերաբերյալ
տեղեկթյնների կանոնավոր փոխանակմը հանձնաժողոﬖերի ﬕջեւ, եւ հանձնաժողոﬖերմ փորձագետների համար լսﬓերի կազմակերպմը։
10 ՄԽՄ գործադիր կոﬕտեի կողﬕց ՄԽՄ 133-րդ խորհրդաժողովին ընդնված մոդելային ﬕ բանաձեւի
կարելի է ծանոթանալ այստեղ՝ http://www.ipu.org/un-e/ model_SDG.pdf
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աշխատանքը համակարգել պարտականթյնը հանձնել է արդեն գոյթյն նեցող խորհրդարանական որեւէ մարﬓի կամ կառյցի։ Եթե
այո, ապա որի՞ն։
▪ Արդյո՞ք ԿԶՆ-ները ներառվել են ﬔկ կամ ﬕ քանի
հանձնաժողովի պաշտոնական մանդատմ։ Եթե
այո, ապա ո՞ր հանձնաժողով(ներ)ի։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանը ստեղծել է հանձնաժողով՝
նվիրված ԿԶՆ-ներին։
▪ Կա՞ն, արդյոք, ոչ ֆորմալ բազմակսակցական
ﬔխանիզﬓեր, որոնց սեւեռակետմ ԿԶՆ-ներն
են (օրինակ՝ հանձնախմբեր, շահագրգիռ խմբեր)։
Նախորդող 12 ամսվա ընթացքմ.
▪ քանի՞ լիագմար քննարկմ է խորհրդարանն նեցել
ԿԶՆ-ների վերաբերյալ.
▪ ո՞ր հանձնաժողոﬖերն են քննարկել ԿԶՆ-ները.
▪ ԿԶՆ-ների վերաբերյալ քանի՞ զեկյց է հրապարակվել հանձնաժողոﬖերի կողﬕց։
Մաս Բ. Ձեր ջանքերի ազդեցթյան ինքնրյն վերլծթյն
• Արդյո՞ք պալատներից յրաքանչյրի խորհրդարանական
հանձնաժողոﬖերը քննարկել են, թե ինչպես արդյնավետորեն ներգրավվել ԿԶՆ-ների իրականացման հարցմ։11
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական յրաքանչյր հանձնաժողով քննարկմ է նեցել ԿԶՆ-ների վերաբերյալ՝ իր
գործնեթյան ոլորտի շրջանակմ։12
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական յրաքանչյր հանձնաժողով որոշարկել է, թե որ Նպատակների  թիրախների հարցմ իրենք պետք է ներգրավվեն եւ ինչ։
Եթե այո, ապա ի՞նչ պետք է արվի՝ զորացնել այդ
հանձնաժողով(ներ)ը, որպեսզի դրանք ստանձնեն
ԿԶՆ վերահսկման դեր։
▪ Արդյո՞ք երկ պալատների տարբեր հանձնաժողոﬖերը քննարկել են, թե արդյոք իրենք կարող են ﬕասին
աշխատել ԿԶՆ վերահսկման ղղթյամբ, եւ ինչպես։
11 Սա պետք է ներառի դիտարկելը, թե արդյո՞ք խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը կարող են վերահսկել կայն զարգացման ազգային որեւէ ծրագրի կամ համապատասխան ոլորտային ծրագրերի
իրականացմը, եւ ինչպես։
12 Օրինակ՝ շատ խորհրդարաններ նեն սոցիալական ապահովթյան հանձնաժողով, որը կարող է
օգտագործվել՝ վերահսկել առող ջթյանը, կրթթյանը եւ աղքատթյան հաղթահարմանը վերաբերող ԿԶՆ-ների իրականացմը, կամ իրավական հարցերի եւ արդարադատթյան հանձնաժողով, որը
կարող է օգտագործվել՝ հետեւել ներառական հաստատթյնների, խաղաղթյան եւ արդարադատթյան հասանելիթյան վերաբերյալ ԿԶՆ 16-ի ղղթյամբ առաջընթացին։
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▪ Արդյո՞ք հանձնաժողոﬖերն նեն աշխատանքային
պլան, որն արտացոլմ է ԿԶՆ գործողթյնները։
• Որքա՞ն արդյնավետորեն են խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը ներգրավմ կառավարթյանը ԿԶՆ-ների իրականացման հարցմ։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը համապատասխան նախարարթյններին խնդրմ
են մասնակցել հանձնաժողովի լսﬓերին եւ թարմ
տեղեկթյններ հաղորդել ԿԶՆ ազգային ռազմավարթյան կամ ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ։
▪ Կարո՞ղ են արդյոք խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերն սﬓասիրթյններ նախաձեռնել առ
այն, թե որքան հաջողթյամբ են իրականացվմ ԿԶ
նպատակները։
• Որքա՞ն արդյնավետորեն են խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը ԿԶՆ իրականացմանն աջակցել գործմ ներգրավմ քաղաքացիական հասարակթյան կազմակերպթյններին, գիտակրթական ոլորտին, ﬕջազգային
զարգացման գործընկերներին կամ առանցքային այլ շահագրգիռ կողﬔրի։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերն այս
խմբերին հրավիրմ են մասնակցել հանրային
լսﬓերին եւ/կամ փաստեր ներկայացնել ԿԶՆ
իրականացման գործմ իրենց ներգրավվածթյան
վերաբերյալ։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը եւ/
կամ նրանց աշխատակազﬔրը դիմմ են նման խմբերի՝ ԿԶՆ հարցերի վերաբերյալ հանձնաժողոﬖերին
տեղեկանքներ եւ/կամ տեխնիկական խորհրդատվթյն տրամադրել։
11
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• Որքանո՞վ են ԿԶՆ-ները հաջողթյամբ ներգծվել խորհրդարանի գործնեթյան ﬔջ։ Ինչպիսի՞ ճշգրտﬓեր է անհրաժեշտ
կատարել (եթե կա նման անհրաժեշտթյն) խորհրդարանի
կառյցներմ եւ աշխատանքային ﬔթոդներմ, որպեսզի
այն հնարավորթյն ստանա ավելի արդյնավետորեն աշխատել ԿԶՆ-ների ղղթյամբ։
• Արդյո՞ք խորհրդարանի աշխատակազﬓ ապահովված է պատշաճ անձնակազմով եւ ռեսրսներով՝ աջակցթյան ծառայթյններ տրամադրել խորհրդարանականներին եւ հանձնաժողոﬖերին՝ ԿԶՆ ղղթյամբ նրանց գործնեթյան
առնչթյամբ։
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Հարցերի խմբ 4. Օրենքների ընդնմ՝
ի նպաստ ԿԶՆ-ների
Խորհրդարանն առանցքային դեր է խաղալ ԿԶՆ-ների իրականացմանն աջակցել հարցմ՝ ստեղծելով այնպիսի օրենսդրական
շրջանակ, որը պայմաններ կապահովի այս նպատակներին հասնել համար։ Սա կնշանակի աղքատաﬔտ, գենդերային խնդիրների
նկատմամբ զգայն, մարդ իրավնքների վրա հենված օրենսդրթյան ստեղծմ։ Չափազանց կարեւոր է, որ խորհրդարանն
առաջարկվող ողջ օրենսդրթյնը վերանայի մարդ իրավնքների վրա հիﬓված եւ կայն զարգացման պրիզմայով։ Այդպիսով
այն կկարողանա որոշարկել, թե արդյոք տվյալ օրենքը խթանմ
է կամ կարող է լրամշակվել այնպես, որ խթանի ԿԶՆ ավելի արդյնավետ իրականացմը, եւ ինչպես։ Այդ անելիս խորհրդարանը
պետք է նախաձեռնողական լինի հանրթյան մասնակցթյնը
օրինաստեղծ գործընթացմ խթանել հարցմ։ Հանրթյան մասնակցթյնը պետք է ներառի օրենքի նախագծերի վերաբերյալ
հանրային լսﬓերի անցկացմ եւ քաղաքացիական հասարակթյանն  հանրթյան ներկայացցիչներին ղղված հրավեր՝
առաջարկներ ներկայացնել։
Մաս Ա. Ելակետային իրավիճակի որոշարկմ
• Արդյո՞ք իրականցվել է որեւէ վերանայմ՝ պարզել, թե
օրենսդրական ինչպիսի բարեփոխﬓեր են անհրաժեշտ
ԿԶՆ-ների իրականացմանն աջակցել համար։
▪ Արդյո՞ք օրենքի նախագծերին կից ներկայացվմ է
ԿԶՆ-ների իրականացման վրա դրանց ազդեցթյան
գնահատմ։
▪ Արդյո՞ք օրինագծերի հետ ﬕասին սեղանին է դրվմ
բացատրական հշագիր, որը սահմանմ է առաջարկվող օրենքի ազդեցթյնը համապատասխան
ԿԶՆ-ների վրա։
Արդյո՞ք օրինագիծը ներկայացնող նախարարն իր
խոսքմ սովորաբար բացատրմ է, թե արդյոք առաջարկվող օրենքը նպաստել է ԿԶՆ-ների իրականացմանը, եւ եթե այո, ապա ինչպես։
Նախորդող 12 ամսվա ընթացքմ.
▪ քանի՞ օրենք է պարնակել կոնկրետ անդրադարձ
ԿԶՆ-ներին.
▪ առաջարկվող լրամշակﬓերից քանիսո՞ւմ է կոնկրետ
անդրադարձ եղել ԿԶՆ-ներին։ Այս փոփոխթյնների նախագծերից քանի՞սն են ընդնվել։
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Մաս Բ. Ձեր ջանքերի ազդեցթյան ինքնրյն վերլծթյն
• Որքա՞ն արդյնավետորեն են հանձնաժողոﬖերը վերանայմ օրենքի նախագծերը հանձնաժողոﬖերի մասնակցային
եւ բաց գործընթացների ﬕջոցով՝ ապահովել, որ դրանք
աջակցեն ԿԶՆ-ների իրականացմանը։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը ներգրավմ են հանրթյանը՝ օգտվել իրական կյանքմ
ԿԶՆ-ների իրականացման հարցերի վերաբերյալ
նրանց տեսակետներից։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը կոչ են
անմ արտաքին փորձագետներին առաջարկներ ներկայացնել ԿԶՆ-ների իրականացման վերաբերյալ (այդ
թվմ՝ թե ինչն է գործող, ինչը՝ ոչ)։
• Որքանո՞վ հանձնաժողոﬖերը կամ նման մարﬕնները կարող
են իրականացնել օրենքի նախագծերի «ազդեցթյան գնահատմ»13 ԿԶՆ-ների տեսանկյնից։
▪ Կա՞, արդյոք, առաջարկվող օրենքների գենդերային
ազդեցթյնը գնահատել գործընթաց։
▪ Կա՞, արդյոք, առաջարկվող օրենքների՝ մարդ իրավնքների առմով ազդեցթյնը գնահատել եւ
ինչպես վավերացված մարդ իրավնքների կոնվենցիաներին, այնպես էլ ՄԱԿ-ի մարդ իրավնքների
ﬔխանիզﬓերի կողﬕց արված համապատասխան
առաջարկթյններին դրանց համապատասխանթյնը ապահովել գործընթաց։
• Որքա՞ն արդյնավետ է խորհրդարանին տրամադրված աջակցթյնը։
▪ Անձնակազﬕ համալրվածթյան ներկա մակարդակը խորհրդարանականներին եւ հանձնաժողոﬖերին հնարավորթյն տալի՞ս է ապահովված լինել
օրենսդրական հետազոտթյններով, ԿԶՆ ազդեցթյան վերլծթյամբ եւ այլ անհրաժեշտ աջակցթյամբ։
▪ Ի՞նչ գործիքների կամ տեղեկթյնների կարիք նի
խորհրդարանը, որ կարողանա օրենսդրական գործընթացմ ավելի արդյնավետորեն հաշվի առնել
ԿԶՆ-ները։
13 Նախագծվել է սոցիալ-տնտեսական ազդեցթյան գործիք՝ խորհրդարանին հնարավորթյն տալ
գնահատել առաջարկվող օրինագծի ազդեցթյնը սոցիալական, մշակթային, գենդերային, բնապահպանական, մարդ իրավնքների, աղքատթյան եւ տնտեսական առﬓերով։ Այն սովորաբար
իրականացվմ է խորհրդարանական աշխատակազﬕ անձնակազﬕ կողﬕց, որն այնհետ տրամադրմ են այն խորհրդարանականներին՝ հաշվի առնել որպես տեղեկատ փաստաթղթ։
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Հարցերի խմբ 5. ԿԶՆ-ների ֆինանսավորմ
Խորհրդարանն ընդնմ պետական բյջեներն  վերահսկմ
ծախսերը՝ ապահովել պետական ﬕջոցների պատշաճ եւ արդյնավետ օգտագործմը։ Այս դերմ խորհրդարանները կարող են
օգտագործել իրենց օրինաստեղծ եւ վերահսկողական իշխանթյնը՝ կառավարթյան շադրթյնը կենտրոնացնել աղքատաﬔտ, գենդերային հարցերի նկատմամբ զգայն, մարդ իրավնքների վրա հիﬓված բյջեների վրա, որոնք աջակցմ են ԿԶՆ
իրականացմանը։
Մաս Ա. Ելակետային իրավիճակի որոշարկմ
• Արդյո՞ք աﬔնավերջին բյջեի առաջարկմ նկարագրվմ էր,
թե ինչպես է այն հաշվի առնմ ԿԶՆ-ները։ Արդյո՞ք խորհրդարանը կառավարթյնից պահանջմ է այդպես վարվել։
• Արդյո՞ք բյջեով առանձին ﬕջոցներ են հատկացվմ ԿԶՆների իրականացմանը։ Եթե այո, ապա բյջեի քանի՞ տոկոսն
է հատկացվմ եւ ինչ նպատակով։
• Արդյո՞ք երկիրը ստանմ կամ տրամադրմ է ﬕջազգային
զարգացման ֆինանսավորմ՝ աջակցել ԿԶՆ-ների իրականացմանը։
• Արդյո՞ք բյջետային եւ ֆինանսական հարցերի հանձնաժողոﬖերի տեխնիկական առաջադրանքը պահանջմ է հաշվի
առնել ԿԶՆ իրականացմը որպես իրենց վերահսկողական
գործողթյնների ﬕ մաս։
• Խորհրդարանի աշխատակազմմ կա՞ արդյոք բյջեին վերաբերող գրասենյակ կամ ստորաբաժանմ, որն նի կարողթյն՝ աջակցել խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերին
բյջեի նախագծերն  բյջեի փաստացի ծախսերը գնահատել հարցմ՝ հաշվի առնելով ԿԶՆ-ները։

Նախորդող 12 ամսվա ընթացքմ.
▪ ԿԶՆ-ների վերաբերյալ քանի՞ հաշվետվթյն է
խորհրդարանին ներկայացրել երկրի բարձրագյն
վերահսկողական հաստատթյնը կամ համանման
մարﬕնը.
▪ համապատասխան հանձնաժողովի քանի՞ հաշվետվթ35

յան ﬔջ է կոնկրետ անդրադարձ եղել ԿԶՆ-ների հետ
կապված ﬕջոցներ հատկացնելն կամ ծախսերին։
Մաս Բ. Ձեր ջանքերի ազդեցթյան ինքնրյն վերլծթյն
• Բյջեն քննարկելիս եւ ընդնելիս խորհրդարանը որքանո՞վ է
հաշվի առնմ ԿԶՆ-ները։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանն նի գործն իշխանթյն՝
կառավարթյանն առաջարկել փոփոխթյններ եւ
լրացﬓեր կատարել բյջեն իր եզրակացթյնների
լյսի ներքո ղղակիորեն լրամշակել նպատակով։
• Որքա՞ն արդյնավետորեն կարող է խորհրդարանը սﬓասիրել բյջեի ծախսերը եւ գնահատել, թե ինչպես են դրանք
ծառայել ԿԶՆ-ների իրականացման առաջխաղացմանը։
▪ ԿԶՆ-ների կենսագործմանը բյջետային սղ աջակցթյան պարագայմ՝ արդյո՞ք խորհրդարանը կամ
դրա հանձնաժողոﬖերը նեն լիազորթյն՝ կառավարթյնից քայլեր պահանջել իրավիճակը շտկել ղղթյամբ։
• Որքա՞ն արդյնավետորեն է խորհրդարանը ներգրավված
ԿԶՆ-ների աջակցթյանն ղղված ﬕջազգային զարգացման
ֆինանսավորման վերահսկման գործմ։
▪ Արդյո՞ք օտարերկրյա օգնթյնը ինչպես հանրային,
այնպես էլ մասնավոր աղբյրներից (ՀԿ-ներ, հիմնադրաﬓեր եւ այլն) պատշաճ կերպով հաշվառվմ է
պետական բյջեմ։ Ինչպե՞ս է կատարվմ այս ֆինանսական ﬕջոցների վերահսկողթյնը։
▪ Կա՞, արդյոք, ազգային զարգացմանն ղղված համագործակցթյան ծրագիր (ընդնված է անվանել նաեւ
«օգնթյան քաղաքականթյն»)։ Արդյո՞ք կառավարթյնը խորհրդարանին հաշվետվթյն է ներկայացնմ այդ ծրագրի իրականացման վերաբերյալ։
▪ Արդյո՞ք ﬕջազգային վարկերի կամ ﬕջազգային զարգացման գործընկերների հետ համաձայնագրերի
համար պահանջվմ է խորհրդարանի վավերացմը
կամ տվյալ պալատի քննարկմանը ներկայացնելը։
• Արդյո՞ք բյջետային գրասենյակը կամ խորհրդարանի աշխատակազﬓ նեն կարողթյն՝ կատարել բյջեի գենդերային ադիտ կամ բյջեի վերլծթյն մարդ իրավնքների
տեսանկյնից։
▪ Եթե ոչ, ապա ինչ հավել յալ աջակցթյն է հարկա36

վոր այսօրինակ ադիտներ կամ վերլծթյններ
կատարել համար։
▪ Կա՞ն քաղաքացիական հասարակթյան կազմակերպթյններ, որոնց հետ խորհրդարանը կարող է գործակցել՝ իրականացնել այդ ադիտները կամ վերլծթյնները։
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Հարցերի խմբ 6. ԿԶՆ-ների իրագործման մշտադիտարկմ
ԿԶՆ-ները հարկ կլինի շադրթյամբ մշտադիտարկել ինչպես
ազգային, այնպես էլ համաշխարհային մակարդակմ։ Գլոբալ մակարդակմ կներկայացվեն պարբերական զեկյցներ՝ հետեւել
երկրներմ առաջընթացին։ Ազգային մակարդակմ մոնիտորինգը կկապվի ԿԶՆ շրջանակի հետ ներդաշնակեցված ազգային
քաղաքականթյնների եւ ծրագրերի իրականացման համար
հաշվետվականթյան հետ։ ԿԶՆ-ներմ իրավնքների վրա հիﬓված մոտեցման որդեգրմը հանգեցրել է որակյալ արդյնքների
եւ բաշխման հարցերի ավելի ﬔծ շեշտադրման։ Այս նոր ﬕջոցառﬓերի հետ կապված մոնիտորինգային մարտահրավերները,
հետեւաբար, պետք է հասցեագրվեն որպես առաջնահերթթյն։
Տվ յալների հավաքագրմը եւ վերլծթյնը վճռորոշ կլինեն։ Դա
կպահանջի ազգային հիﬓավոր կարողթյններ տվյալների հավաքագրման եւ տարաբաժանման ասպարեզմ, այդ թվմ՝ ըստ
սեռի, տարիքի, փոքրամասնթյնների եւ առող ջական վիճակի։
Մաս Ա. Ելակետային իրավիճակի որոշարկմ
• Արդյո՞ք երկիրը պատրաստել է ԿԶՆ-ների իրականացման
հարցմ իր առաջընթացի վերաբերյալ ազգային զեկյց։
• Արդյո՞ք երկիրը մասնակցել է Բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորﬕ (HLPF) դիտարկման ﬔխանիզﬓերին եւ ստացել ﬕջազգային հանձնարարականներ՝ ԿԶՆ իրականացման
հետագա քայլերի վերաբերյալ։
Նախորդող 12 ամսվա ընթացքմ.
▪ հանձնաժողովի քանի՞ լսմ է նվիրվել ԿԶՆ-ներին.
▪ խորհրդարանական քանի՞ հարցի ձեւակերպման ﬔջ է
կոնկրետ անդրադարձ եղել ԿԶՆ-ներին.
▪ ԿԶՆ-ներին առնչվող քանի՞ հարցմ է արվել։
Մաս Բ. Ձեր ջանքերի ազդեցթյան ինքնրյն վերլծթյն
• Որքանո՞վ է խորհրդարանը դիտարկմ, քննարկմ եւ քայլեր
ձեռնարկմ կառավարթյան կողﬕց մշակվող առաջընթացի
զեկյցների վերաբերյալ՝ նվիրված ԿԶՆ-ների իրականացմանը եւ/կամ կայն զարգացման նպատակներին։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանը մասնակցել է առաջընթացի
որեւէ զեկյցի նախապատրաստմանը։
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▪ Արդյո՞ք այս զեկյցները հղվել են խորհրդարանական
որեւէ հանձնաժողովի՝ հավել յալ քննարկման համար։
▪ Ինչպե՞ս են կայն զարգացման եւ ԿԶՆ-ներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ խորհրդարանական առաջարկթյնները վերադառնմ որպես կառավարթյան կողﬕց ձեռնարկված քաղաքականթյան
գործընթացներ։
• Որքանո՞վ է խորհրդարանն ի վիճակի ապահովել ԿԶՆ իրականացման վերաբերյալ համաշխարհային մարﬕնների, մասնավորապես՝ Բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորﬕ առաջարկթյնների հետագա իրագործմ։14
▪ Արդյո՞ք մոնիտորինգի ﬕջազգային ﬔխանիզﬓերին
ներկայացվող զեկյցները ներկայացվմ եւ քննարկվմ են խորհրդարանի լիագմար նիստերմ։
▪ Արդյո՞ք այս զեկյցները ղարկվմ են խորհրդարանի հանձնաժողոﬖերին ավելի մանրակրկիտ դիտարկման համար (օրինակ՝ արտաքին հարաբերթյնների կամ համապատասխան ոլորտային հանձնաժողովին)։
▪ Երբ ﬕջազգային մարﬕններն առաջարկթյններ
են ներկայացնմ կառավարթյանը ԿԶՆ իրականացման վերաբերյալ, արդյո՞ք դրանք ներկայացվմ
են խորհրդարանին դիտարկման, քննարկման կամ
գործողթյնների համար։
• Որքանո՞վ խորհրդարանը կարող է նախաձեռնել եւ իրականացնել իր սեփական սﬓասիրթյնները ԿԶՆ իրականացմանը հարցերի վերաբերյալ։
▪ Արդյո՞ք սﬓասիրթյններ/վերստգմ նախաձեռնել լիազորթյնը սովորաբար օգտագործվմ
է՝ քննթյան առնել կառավարթյան կողﬕց ԿԶՆ
առնչվող ծրագրերի  քաղաքականթյնների իրականացման շրջ հարցեր։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական այսօրինակ սﬓասիրթյնները բաց կերպով ներգրավմ են հանրային
կամ արտաքին փորձագետների՝ օգտվել իրական
կյանքմ ԿԶՆ իրականացման հարցերի վերաբերյալ
նրանց արձագանքներից։
▪ Արդյո՞ք պաշտոնական զեկյցներ են պատրաստվմ
14 Կառավարթյններից կպահանջվի պարբերաբար հաշվետվթյն ներկայացնել Միավորված ազգերի կազմակերպթյան Տնտեսական եւ սոցիալական խորհրդի (ECOSOC) Բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորﬕն, որը պատասխանատ է ԿԶՆ իրականացման ընդհանր վերահսկման համար։ Տե՛ս
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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այսօրինակ սﬓասիրթյնների ավարտից հետո։
Եթե այո, ապա կա՞ պահանջ հանրայնացնել այդ
զեկյցները։ Արդյո՞ք իրականմ հանրայնացվմ են
զեկյցները (օրինակ՝ խորհրդարանի գրադարանմ
կամ խորհրդարանի կայքմ)։
▪ Որքա՞ն արդյնավետորեն է խորհրդարանը կարողանմ կառավարթյանը եւ/կամ ԿԶՆ-ների գծով
պատասխանատ անձանց/մարﬕններին մղել հաշվի
առնել այս սﬓասիրթյնների առաջարկթյնները։
• Որքանո՞վ արդյնավետ է կառավարթյան զարգացման քաղաքականթյան մոնիտորինգը խորհրդարանի կողﬕց ՝ լինի
որպես «դոնոր», թե արտերկրից զարգացման աջակցթյան
«ստացող»։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանին ներկայացվմ են արտերկրից զարգացմանն ղղված աջակցթյան ծախսերի
վերաբերյալ հաշվետվթյններ կամ ստացականներ՝
դիտարկել լիագմար կամ հանձնաժողովի նիստին։
• Որքա՞ն արդյնավետ է ﬕջազգային զարգացման գործընկերների (օրինակ՝ երկկողմ դոնորների, տարածաշրջանային
մարﬕնների եւ բազմակողմ կազմակերպթյնների) հետ
կառավարթյան փոխգործնեթյան մշտադիտարկմը
խորհրդարանի կողﬕց։
▪ Արդյո՞ք կառավարթյնից պահանջվմ է խորհրդարանին ներկայացնել ﬕջազգային զարգացման
գործընկերների կողﬕց աջակցվող ծրագրերի, նախագծերի եւ գործողթյնների վերաբերյալ տեղեկատվթյն։
▪ Արդյո՞ք ﬕջազգային զարգացման գործընկերները
հրավիրվմ են խորհրդարանին կամ վերջինիս հանձնաժողոﬖերին տեղեկացնել ԿԶՆ հետ կապված
հարցերի վերաբերյալ։

40

Հարցերի խմբ 7. Հասարակթյան
ներգրավմ
ԿԶՆ-ները դարձնել մարդակենտրոն՝ նշանակմ է, որ բնակչթյան բոլոր շերտերը ներկայացնող մարդիկ պետք է իրավնք նենան արտահայտվել իրենց վրա ազդեցթյն նեցող իրավական
եւ քաղաքականթյան գործընթացների վերաբերյալ։ Դա նաեւ
նշանակմ է, որ նրանք պետք է կարողանան թե կառավարթյան,
թե խորհրդարանի որոշմ կայացնողներից պահանջել շտկող գործողթյններ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների էքսպոնենցիալ
աճը հանգեցնմ է նոր եղանակների, որոնցով մարդիկ կարող են
մասնակցել զարգացման պլանավորման, բյջետավորման, իրականացման եւ մոնիտորինգի գործընթացներին։ Միեւնյն ժամանակ, դեռեւս զգալի տեղ կա ամրապնդել խորհրդարանական
գործընթացներմ քաղաքացիների մասնակցթյան ավանդական
ﬔթոդները։ Կարեւոր է, որ խորհրդարանը նախաձեռնողական
կերպով ներգրավի հանրթյանը՝ թե՛ բացահայտել ԿԶՆ-ների
հետ կապված հանրթյան առաջնահերթթյնները, թե՛ գնահատել տեղային մակարդակմ ԿԶՆ իրականացմը։
Մաս Ա. Ելակետային իրավիճակի որոշարկմ
• Կա՞, արդյոք, համապետական հանրային քարոզարշավ ԿԶՆների վերաբերյալ։ Արդյո՞ք խորհրդարանը մասնակից է դրան։
• Արդյո՞ք խորհրդարանը պարբերական հանրային խորհրդակցթյններ է անցկացնմ ԿԶՆ-ների վերաբերյալ։ Արդյո՞ք
այն նի ազատորեն հասանելի առցանց հարթակ՝ հանրթյանը ԿԶՆ-ների հարցմ ներգրավել համար։
Նախորդող 12 ամսվա ընթացքմ.
▪ ԿԶՆ-ների վերաբերյալ քանի՞ հանրային ﬕջոցառմ է
կազմակերպվել խորհրդարանմ կամ խորհրդարանի
կողﬕց.
▪ իրազեկման ﬕջոցառﬓերից կամ ընտրողների հետ
հանդիպﬓերից քանիսի՞ առանցքմ են եղել ԿԶՆները։
Մաս Բ. Ձեր ջանքերի ազդեցթյան ինքնրյն վերլծթյն
• Որքանո՞վ արդյնավետ է խորհրդարանը հաղորդակցվմ
հանրթյան հետ ԿԶՆ-ների իրականացմանն աջակցող իր
աշխատանքի վերաբերյալ։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանն նի հաղորդակցթյան ռազ41

մավարթյն, որը ներառմ է հանրթյանը ԿԶՆ-ների հարցերը հասցնել գործողթյնները։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանի կայքը հնարավորթյն տալիս է հեշտորեն հայտնաբերել օրենսդիր մարﬓի՝
ԿԶՆ-ներին առնչվող գործողթյնները։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանն օգտագործմ է սոցիալական
ﬔդիան՝ հաղորդակցել ԿԶՆ-ներին վերաբերող իր
աշխատանքը։
• Որքանո՞վ է խորհրդարանը հանդիպմ քաղաքացիներին, քաղաքացիական հասարակթյան կազմակերպթյններին եւ
գիտակրթական ոլորտի ներկայացցիչներին՝ քննարկել
ԿԶՆ-ներին կամ զարգացմանը վերաբերող հարցեր։
▪ Եթե խորհրդարանականները ցանկանան հանդիպել հանրթյան հետ՝ քննարկել ԿԶՆ հարցեր, ի՞նչ
աջակցթյն պետք է խորհրդարանի քարտղարթյնը տրամադրի դրա իրականացման համար։
▪ Կարո՞ղ է այսպիսի մոտեցմը համակարգային դարձվել խորհրդարանմ։ Եթե այո, ապա ինչպես։
▪ Արդյո՞ք հատկ ջանքեր են գործադրվմ՝ հաղորդակցվել ավելի երիտասարդ սերնդների հետ։
• Որքանով են խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը իրականացնմ տեղային այցեր՝ վերահսկել ԿԶՆ իրականացմը
եւ ԿԶՆ-ների հետ կապված ծրագրերի ազդեցթյնը մարզերի եւ համայնքների վրա։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը բավարար լիազորթյն եւ/կամ ﬕջոցներ նեն տեղային այցեր կատարել։
▪ Եթե/երբ խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերը տեղային այցեր են կատարմ, արդյո՞ք որոշակի ջանքեր
են գործադրվմ՝ հանդիպել շադրթյնից դրս
ﬓացած կամ խոցելի համայնքների հետ (օրինակ՝ կանայք, երիտասարդներ կամ աղքատ մարդիկ)։
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Հարցերի խմբ 8. Ինչպես ապահովել,
որ ԿԶՆ-ները ծառայեն աﬔնակարիքավորներին
«Օրակարգ 2030»-ը հատկ ամրագրմ է, որ «ոչ ոք չպետք է անտեսվի»։ Նպատակ 5-ի ﬕանշանակ թիրախը գենդերային անհավասարթյնն է, իսկ 10-րդ նպատակը կառավարթյններին կոչ
է անմ ավելի լայն իմաստով կրճատել անհավասարթյնները։
«Օրակարգ 2030»-ը հստակորեն ընդգծմ է, որ այս նպատակներին հասնել համար երկրները պետք է ղղակիորեն լծեն գենդերային անհավասարթյան խնդիրը եւ աﬔնայն ջանք գործադրեն՝ ներգրավել ﬔկսացված եւ խոցելի խմբերին։ Սրա համար
կպահանջվեն տեղայնացված մոտեցﬓեր ըստ աշխարհագրթյան (օրինակ՝ որոշ գյղական համայնքների համար հնարավոր է
պակաս հասանելի լինեն ծառայթյնները), ժողովրդագրթյան
(օրինակ՝ հնարավոր է հատկ ջանքեր հարկավոր լինեն՝ աջակցել երիտասարդների համար արդարադատթյան համակարգի
հասանելիթյանը) կամ բնակչթյան այլ ցցանիշների։ Խորհրդարանը կարող է ակտիվորեն օգտագործել իր լիազորթյնները՝
ապահովել, որ հաշվի առնվեն խոցելի խմբերի կարիքները։
Մաս Ա. Ելակետային իրավիճակի որոշարկմ
• Արդյո՞ք շադրթյնից դրս ﬓացած եւ խոցելի խմբերը
հստակորեն որոշարկվել են ձեր երկրի կողﬕց։
▪ Եթե այո, ապա շադրթյնից դրս ﬓացած/խոցելի քանի՞ խմբ կա։ Ընդհանր բնակչթյան ո՞ր մասն
են նրանք ներկայացնմ։ Նրանց որոշարկման համար
ի՞նչ չափանիշներ են օգտագործվել։
• Արդյո՞ք ազգային թիրախներն  ցցանիշները հաշվի են առնմ թերներկայացված, շադրթյնից դրս ﬓացած եւ
խոցելի խմբերին։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանի համար հասանելի են տարաբաժանված տվյալներ այս խմբերի վրա ԿԶՆ-ների
ազդեցթյան վերաբերյալ։
• Ինչպե՞ս են այս խմբերը ներկայացված խորհրդարանմ (օրինակ՝ կանայք, երիտասարդները, տեղաբնիկ ժողովրդները,
հաշմանդամթյն նեցող անձինք, էթնիկական կամ մշակթային փոքրամասնթյնները)։
• Եղե՞լ է որեւէ վերլծթյն շադրթյնից դրս ﬓացած
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եւ խոցելի խմբերի հատկ իրավական, քաղաքականթյան
կամ ծրագրային կարիքների վերաբերյալ, երբ որոշարկվմ
էին ԿԶՆ իրականացման ազգային առաջնահերթթյնները։
• Արդյո՞ք խորհրդարանը հատկ ջանք է գործադրմ՝ թերներկայացված եւ խոցելի խմբերին ԿԶՆ-ներին առնչվող հարցերի
վերաբերյալ խորհրդակցթյններմ ներառել (օրինակ՝
խորհրդարանական հանձնաժողոﬖերի ﬕջոցով կամ տեղային այցերի ժամանակ)։
Նախորդող 12 ամսվա ընթացքմ.
▪ քանի՞ խորհրդարանական քննարկմ է նվիրված եղել
խոցելի եւ շադրթյնից դրս ﬓացած խմբերի
իրավնքներին եւ կարիքներին.
▪ քանի՞ լսմ է կազմակերպվել խոցելի կամ շադրթյնից դրս ﬓացած խմբերի ներկայացցիչների
մասնակցթյամբ։
Մաս Բ. Ձեր ջանքերի ազդեցթյան ինքնրյն վերլծթյն
• Ի՞նչ քայլեր է խորհրդարանը ձեռնարկել՝ ապահովել, որ «ոչ
ոք անտեսված չլինի» ԿԶՆ-ների իրականացման ընթացքմ։
▪ Որքանո՞վ է խորհրդարանականների համար հասանելի տեղեկատվթյնը խոցելի խմբերի տնտեսական
եւ սոցիալական պայմանների վերաբերյալ՝ հաﬔմատ
բնակչթյան ﬓացյալ հատվածի, երկրմ խոցելի
խմբերի հիﬓական բողոքների եւ պահանջների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ խոցելի խմբերի իրավնքների
լիարժեք իրացմանը խանգարող հիﬓական մարտահրավերների վերաբերյալ (օրինակ՝ քաղաքական,
տնտեսական, մշակթային)։
▪ Որքանո՞վ են խորհրդարանականներն օգտվմ այս
տեղեկթյններից օրենսդրթյն մշակելիս, բյջեներ ընդնելիս եւ ԿԶՆ-ների իրականացմը դիտարկելիս։
• Ի՞նչ ռազմավարթյններ է խորհրդարանը ներկայացրել (եթե ներկայացրել է այդպիսիք)՝ խթանել բազմազանթյնը
խորհրդարանմ։ Խորհրդարանական ի՞նչ ﬔխանիզﬓեր15 են
հաջողված եղել բազմազանթյան խթանման հարցմ եւ ին15 Օրինակ՝ խորհրդարանի կանոնակարգերը, քաղաքական կսակցթյնների կանոնադրթյնները, խոցելի խմբերի իրավնքներին նվիրված խորհրդարանական որոշակի հանձնաժողոﬖերը, եւ
վերապատրաստման դասընթացները խորհրդարանականների համար մարդ իրավնքների եւ/կամ
շադրթյնից դրս ﬓացած որոշակի խմբերի իրավնքների վերաբերյալ։
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չ։ Ի՞նչ գործոններ կարող են խրախսել տարբեր հենք նեցող մարդկանց աշխատել խորհրդարանմ կամ հակառակը՝
ապախրախսել այդպես վարվելց։
▪ Արդյո՞ք խորհրդարանը մշտադիտարկմ է թերներկայացված եւ շադրթյնից դրս ﬓացած
խմբերի ներկայացվածթյնն իր կազմմ, այդ
թվմ՝ այդպիսի խմբեր ներկայացնող մարդկանց
քանակը, որոնք պատասխանատ կամ որոշմ
կայացնող պաշտոններ են զբաղեցնմ խորհրդարանմ։
• Ի՞նչ այլ մոտեցﬓեր կարող էին իրագործվել թերներկայացված կամ շադրթյնից դրս ﬓացած խմբերի ձայները եւ
տեսանկյնները ԿԶՆ հարցերի վերաբերյալ խորհրդարանական գործընթացներմ լսելի դարձնել համար (օրինակ՝ ոչ
խորհրդարանականներին խորհրդարանական հանձնաժողովներմ նշանակելով եւ շադրթյնից դրս ﬓացած խմբերի անդաﬓերին որպես հանձնաժողոﬖերի խորհրդատներ
աշխատանքի ընդնելով)։
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Երախտիքի խոսք
ՄԽՄ-ն երախտապարտ է Չարﬔյն Ռոդրիգեսին՝ գործիքակազﬕ
տեքստի նախագծի մշակման համար։ Տեքստը հղկվել է նաեւ բազմաթիվ երկրների եւ տարածաշրջանների խորհրդարաններից եւ
խորհրդարանականներից ստացված ﬔկնաբանթյնների, առաջարկների եւ մասնակցթյան շնորհիվ, որոնց ՄԽՄ-ն հայտնմ է
իր երախտագիտթյնը։ Հատկ շնորհակալթյն ՄԱԶԾ-ին՝
ﬔկնաբանթյնների եւ երկրների մակարդակով ղեցյցի տարբեր նախագծերի թեստավորման հարցմ աջակցթյան համար։
ՄԽՄ-ն իր երախտագիտթյնն է հայտնմ Չինաստանի Ազգային ժողովրդական կոնգրեսի կողﬕց այս հրատարակթյան
պատրաստման համար հատկացված ֆինանսական աջակցթյան
համար։
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