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Նախաբան
Մարդասիրական հակաականային ծրագրերի միջազգային չափորոշիչները առաջին անգամ
առաջարկվել են 1996թ. հուլիսին Դանիայում տեղի ունեցած միջազգային տեխնիկական
գիտաժողովի աշխատանքային խմբերի կողմից: Չափորոշիչներ են սահմանվել
ականազերծման բոլոր ասպեկտների համար, չափանիշեր են առաջարկվել և
համաշխարհային նոր սահմանում է տրվել «ականազերծում» գաղափարին: 1996թ վերջում
Դանիայում առաջարկված սկզբունքները զարգացվել են ՄԱԿ-ի կողմից անցկացվող ժողովի
աշխատանքային խմբի կողմից և մշակվել են Մարդասիրական ականազերծման
գործողությունների միջազգային չափանիշերը: Առաջին հրատարակությունը տպագրվել է
ՄԱԿ-ի ականազերծման ծառայության (ՄԱԿԱԾ) կողմից 1997թ. մարտին:
Այս նախնական չափորոշիչների ծավալները այդ ժամանակից ի վեր ընդլայնվել են`
ներառելու հակաականային գործողությունների այլ բաղադրիչներ և արտացոլելու
գործողությունների, գործընթացների, գործելաոճերի և նորմերի հետ կապված
փոփոխությունները: Չափորոշիչները վերամշակվեցին և վերանվանվեցին որպես
Հակաականային գործողությունների միջազգային չափորոշիչներ (ՀԱԳՄՉ), որի առաջին
հրատարակությունը լույս տեսավ 2001թ. հոկտեմբերին:
ՄԱԿ-ն ընդհանուր պարտավորություններ ունի ականային ծրագրերի արդյունավետ
կառավարումը խրախուսելու և կյանքի կոչելու համար, որը ներառում է չափորոշիչների
մշակումն ու պահպանումը: Այդ պատճառով ՄԱԿԱԾ-ը ՄԱԿ-ում տեղակայված այն
գրասենյակն է, որը պատասխանատու է ՀԱԳՄՉ-ի մշակման և պահպանման համար:
ՀԱԳՄՉ ստեղծվում է Ժնևի Մարդասիրական ականազերծման միջազգային կենտրոնի
աջակցությամբ:
ՀԱԳՄՉ-ն պատրաստելու, վերանայելու և վերափոխելու աշխատանքը իրականացվում է
տեխնիկական հանձնաժողովների կողմից միջազգային, կառավարական և հասարակական
կազմակերպությունների օժանդակությամբ: Յուրաքանչյուր չափորոշչի ամենավերջին
տարբերակը, տեխնիկական հանձնաժողովների կատարած աշխատանքի հետ միասին
կարելի է գտնել http://www.mineactionstandards.org կայքում: Առանձին ՀԱԳՄՉ-ները
վերանայվում են առնվազն յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ` արտացոլելու
հակաականային գործողության զարգացող նորմերն ու պրակտիկան և միջազգային
կանոնակարգերի և պահանջների շարքում ներառելու կատարվող փոփոխությունները:
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Ներածություն
Ականների վտանգի վերաբերյալ իրազեկման (ԱՎԻ) մոնիտորինգը ընթացքի և
փոփոխությունների գրանցման ու չափման գործընթաց է:1 Այն չպետք է սահմանափակվի
սահմանված նպատակների իրականացումը չափելով և այդ մասին զեկուցելով
(առաջընթաց), այլ պետք է խթանի գնահատման և վերանայման գործընթացը` տուժած
համայնքի և/կամ տեղական հանգամանքների փոփոխվող կարիքները (փոփոխություն)
արտացոլելու նպատակով:
Մոնիտորինգը պետք է իրականացվի ինչպես ներքին կարգով` ԱՎԻ կազմակերպության
կողմից, այնպես էլ արտաքին կարգով` Ականազերծման գործողությունների ազգային
մարմնի (ԱԳԱՄ) կամ վերջինիս անունից հանդես եկող մարմնի կողմից: Մոնիտորինգը
ներառում է իրականացնող կազմակերպության կարողությունների գնահատումը (կադրեր,
ընթացակարգեր, նյութեր և մեթոդներ) և դրանց կիրառման/շահագործման ձևը:
Մոնիտորինգի ժամանակ կատարվում է նաև ԱՎԻ իրականացման սոցիալֆիզիկական
միջավայրի գնահատում, արձանագրելով գերակայությունների փոփոխությունները,
ականի/ՊՊՄ վտանգների տեսակը, թիրախային խմբերը, վարքագիծը և այլն: Արտաքին
մոնիտորինգը պետք է լրացնի ԱՎԻ կազմակերպության որակի կառավարման (ՈԿ) ներքին
գործընթացները,
սակայն
երբեք
չպետք
է
փոխարինի
կազմակերպության
պատասխանատվությունը` կապված ԱՎԻ ծրագրերի և նախագծերի պատշաճ կիրառման,
նպատակայնության և արդյունավետության ապահովման հետ:
Մոնիտորինգի գործառույթները ցանկացած ծրագրի շրջափուլի կարևորագույն բաղադրիչն
են և պետք է շարունակաբար իրականացվեն ԱՎԻ գործում ներգրավված բոլոր
կազմակերպությունների կողմից: Գործառնական մակարդակում կատարվող մոնիտորինգը
ապահովում է, որ ծրագրերը և նախագծերն իրականացվեն սահմանված ծրագրերի և
չափորոշիչների համաձայն, իսկ մեթոդները և մեթոդաբանությունները կանոնավոր կերպով
արդիականացվեն:
ԱԳԱՄ-ը
իրականացնում
է
ականազերծող
կազմակերպությունների
արտաքին
մոնիտորինգի որոշակի տեսակ, սակայն ԱՎԻ կազմակերպությունների և գործառույթների
մոնիտորինգ հազվադեպ է իրականացում: Վերջինիս ձևը և և ծավալները տարբեր են
յուրաքանչյուր երկրում, սակայն բոլորի նպատակը նույնն է` հաստատել, որ ԱՎԻ
կազմակերպություններն իրականացնում են նախագծեր ըստ հաստատված պլանների և
հավատարմագրման
պայմանների,
այդ
թվում
հաստատված
գործառնական
ընթացակարգերի
կիրառումը
և
համաձայնեցված
արդյունքների
ապահովումը:
Մոնիտորինգն, ըստ էության, ներառում է դիտարկման, գրանցման և զեկուցման փուլեր: ԱՎԻ
մոնիտորինգը էական դեր է խաղում գնահատման մեջ:
Այս չափորոշիչն ապահովում է ԱՎԻ ծրագրերի և նախագծերի մոնիտորինգի միջազգային
միասնական շրջանակ:

1. Ականների և պայթեցված զինամթերքի վերաբերյալ իրազեկման միջազգային ուղեցույց; ՄԱԿ-ի
մանկական հիմնադրամ

vi
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Ականների վտանգի իրազեկման ծրագրերի և նախագծերի
մոնիտորինգ
1.

Ծավալ

Այս չափորոշիչը ուղղություն է տալիս ականների վտանգի իրազեկման ծրագրերի և
նախագծերի մոնիտորինգի համար:

2.

Փաստաթղթեր

Հավելված Ա-ում բերված է նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկը: Նորմատիվ հղումները
կարևոր փաստաթղթեր են, որոնց հղում է կատարվում սույն չափորոշիչում և որոնք կազմում
են սույն Ուղենիշի դրույթների մի մասը:

3.

Տերմիններ, սահմանումներ և հապավումներ

Հավելված Բ-ում բերված է սույն ուղենիշում կիրառված տերմինների, սահմանումների և
հապավումների ցանկը: ՀԱԳՄՉ-ում կիրառված բոլոր տերմինների, սահմանումների և
հապավումների ցանկը բերված է ՀԱԳՄՉ 04.10-ում:
ՀԱԳՄՉ-ի չափորոշիչների շարքում «պետք է», «հարկավոր է» և «կարող է» բառերն
օգտագործված են համապատասխանության նախատեսված մակարդակը ցույց տալու
նպատակով: Այդ կիրառումը համապատասխանում է ISO չափորոշիչների և ուղենիշների
լեզվի հետ:
ա) «պետք է» կիրառվում է ցույց տալու համար այն պահանջները, մեթոդները կամ
առանձնահատկությունները, որոնք պետք է ընդունվեն՝ չափորոշիչին ամբողջությամբ
բավարարելու համար.
բ) «հարկավոր է» օգտագործվում է նախընտրելի պահանջները, մեթոդները կամ
առանձնահատկությունները ցույց տալու համար.
գ) «կարող է» օգտագործվում է գործողության հնարավոր մեթոդը կամ ընթացքը ցույց
տալու համար:
“Ականների վտանգի իրազեկում” (ԱՎԻ) նշանակում է գործողություններ, որոնք նպատակ
ունեն կրճատել ականներից/ՊՊՄ-ից առաջացող վնասվածքների վտանգը՝ բարձրացնելով
իրազեկվածության աստիճանը և քարոզելով վարքագծային փոփոխություն, այդ թվում
հանրային տեղեկատվության տարածում, կրթում և դասընթացների անցկացում, ինչպես նաև
ականազերծման գործողությունների ընթացքում համայնքի հետ կապի ապահովում:
“ԱՎԻ կազմակերպություն” տերմինը վերաբերում է բոլոր այն կազմակերպություններին
(պետական, հասարակական կամ քաղաքացիական հասարակության, ինչպես օրինակ
կանանց միություն, երիտասարդական միություն, կարմիր խաչի և մահիկի միություններ),
առևտրային հաստատություններին և զինվորականներին (ներառյալ խաղաղապահ ուժերը),
որոնք պատասխանատու են ԱՎԻ նախագծերի և առաջադրանքների իրականացման համար:
ԱՎԻ կազմակերպությունը կարող է հանդես գալ որպես հիմնական կապալառու,
ենթակապալառու, խորհրդատու կամ գործակալ: “ԱՎԻ ենթամիավոր” տերմինը վերաբերում
է
կազմակերպության
այն
ստորաբաժանմանը,
անկախ
անվանումից,
որը
հավատարմագրված է կատարելու նախատեսված մեկ կամ ավելի ԱՎԻ գործողություն,
ինչպիսիք են հանրային իրազեկման նախագիծ, դպրոցական կրթական նախագծեր կամ
ականազերծման գործողություններում համայնքի հետ կապի ապահովման նախագծի
գնահատում:

1
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«Ականազերծման գործողությունների ազգային մարմին» (ԱԳԱՄ) տերմինը վերաբերում է
ականներ
ունեցող
բոլոր
այն
երկրների
պետական
վարչություններին,
կազմակերպություններին կամ հաստատություններին, որոնք պարտավոր են կարգավորել,
կառավարել և համակարգել ականազերծման գործողությունները: Դեպքերի մեծ մասում
Ականազերծման գործողությունների ազգային կենտրոնը (ԱԳԱԿ) կամ դրան համարժեք
հաստատությունը հանդես է գալիս որպես ԱԳԱՄ կամ գործում է նրա անունից: Որոշ
իրավիճակներում և որոշակի պահերին ՄԱԿ կամ այլ ճանաչված միջազգային մարմնի
համար կարող է անհրաժեշտ և պատշաճ լինել ստանձնել ԱԳԱՄ որոշ կամ բոլոր
պարտականությունները և իրականացնել որոշ կամ բոլոր գործառույթները: Այդպիսի
դեպքերում ՄԱԿ-ը պետք է տրամադրի անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն, այդ
թվում համապատասխան որակավորում ունեցող կադրեր, որոնք ունեն ԱՎԻ փորձ:
“Մոնիտորինգ իրականացնող մարմին” տերմինը վերաբերում է այն կազմակերպությանը,
որն (որպես կանոն ԱԳԱՄ-ի բաղադրիչներից է) իրականացնում է մոնիտորինգի ազգային
համակարգի կառավարում և իրականացում:
“Նախագիծ”
տերմինը
նշանակում
է
գործողություն
կամ
փոխկապակցված
գործողությունների շարք, որը հետապնդում է համաձայնեցված նպատակ: Նախագիծը,
որպես կանոն, ունի հստակ սահմանված տևողություն և աշխատանքային ծրագիր:
Նպատակի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, սովորաբար որոշվում
և համաձայնեցվում են նախքան նախագծի մեկնարկը:2
“Ծրագիր” տերմինը վերաբերում է կազմակերպության միջինից - երկարաժամկետ
գործողություններին, որոնք ուղղված են կազմակերպության տեսլականի և ռազմավարական
նպատակների իրականացմանը: Ականազերծման ծրագիրը բաղկացած է ականազերծման
մի շարք նախագծերից: Նույն կերպ, ԱՎԻ ծրագիրը բաղկացած է ԱՎԻ նախագծերի շարքից:
Սույն ուղեցույցում կիրառված տերմինների, սահմանումների և հապավումների ցանկը
ներկայացված է Հավելված Բ-ում: ՀԱԳՄՉ-ում կիրառված բոլոր տերմինների,
սահմանումների և հապավումների ամբողջական ցանկը ներկայացված է ՀԱԳՄՉ 04.10-ում:

4.

Մոնիտորինգ

Մոնիտորինգը գործընթացի կամ գործողության իրականացման ընթացքի պարբերական
ստուգումն է` աշխատանքի արդյունքների, ժամանակացույցի պահպանման, այլ պահանջվող
գործողությունների և արդյունքների նախատեսված պլանով ապահովման աստիճանը
որոշելու նպատակով և թույլ է տալիս օպերատիվ կերպով շտկել հայտնաբերված
թերությունները: Մոնիտորինգը տեղի ունեցող իրադարձությունների և ընթացքի
արձանագրման և չափման գործընթաց է: Այն ներառում է հետևյալը`
ա. Նախագծի իրականացման պլանի հետ կապված համակարգերի և գործառնական
ընթացակարգերի ներքին մոնիտորինգ;
բ.

Կազմակերպությունների արտաքին մոնիտորինգ` ապահովելու համար, որ դրանք
չխախտեն հավատարմագրման պայմանները;

գ.

Ականների/ՊՊՄ սպառնացող վտանգների և միջավայրի փոփոխության մոնիտորինգ
(այսինքն թիրախային խմբերի, ականների/ՊՊՄ վտանգի կամ երկրի վերաբերյալ
ավելի լայն համատեքստի, ինչպես օրինակ անվտանգության իրավիճակի վերաբերյալ
նախնական ենթադրություններում տեղի ունեցած փոփոխություններ):

2. Ականազերծման գործողությունների համատեքստում նպատակի սահմանման եղանակը,
նպատակի իրականացման ձևը և անհրաժեշտ ռեսուրսները, սովորաբար կոչվում են ՚նախագծի
առաջարկ՚ կամ ՚նախագծի փաստաթուղթ՚:
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5.

Հիմնական սկզբունքներ

Մոնիտորինգը “կառավարման կարևորագույն գործիք”3 է բոլոր մակարդակներում և ԱՎԻ
նախագծի շրջափուլի էական մասն է: Մոնիտորինգի համակարգերը պետք է ներառվեն
նախագծի պլանում և լինեն կենսունակ: Մոնիտորինգը գնահատման կարևորագույն
նախապայմաններից է: Այն պետք է հաշվի առնի թե նախագծի նպատակների իրականացման
առումով ԱՎԻ կազմակերպության արձանագրած առաջընթացը, և թե ականների և ՊՊՄ
վտանգի միջավայրի և ռիսկերի բնույթի փոփոխությունը: Ստորև դրանք նկարագրված են
ավելի հանգամանալից կերպով:
5.1.

Առաջընթացի մոնիտորինգ

ԱՎԻ նախագծերի առաջընթացի մոնիտորինգը նպաստում է, որ հավատարմագրված
կազմակերպությունները ցուցադրեն ԱՎԻ նախագծի արդյունավետ իրականացման համար
անհրաժեշտ հմտություններ/կարողություններ` հաստատված պլանի և հավատարմագրման
համաձայն: Մոնիտորինգը պետք է իրականացվի ներքին կարգով` ԱՎԻ կազմակերպության
կողմից և ՈԿ ներքին գործընթացի շրջանակներում, և արտաքին կարգով` ԱԳԱՄ-ի կամ
վերջինիս անունից գործող կազմակերպության կողմից:
5.1.1.

Ներքին մոնիտորինգ

ԱՎԻ կազմակերպությունը պետք է կատարի իր նախագծի իրականացման ընթացքի
մոնիտորինգ, ապահովելով անվտանգ, արդյունավետ և օպերատիվ ընթացակարգերի
կիրառումը` պլանում սահմանված նպատակների համաձայն: Առաջընթացի մոնիտորինգը
ենթադրում է ԱՎԻ կազմակերպության կարողությունների (կադրեր, սարքավորումներ և
ընթացակարգեր) և դրանց կիրառման/շահագործման կարգի ստուգում:
Նույն կերպ, ԱԳԱՄ-ը պետք է կատարի ԱՎԻ մոնիտորինգ` իր հակաականային ազգային
ծրագրի շրջանակներում:
5.1.2.

Արտաքին մոնիտորինգ

Արտաքին մոնիտորինգը, հավատարմագրման հետ միասին, թույլ է տալիս ԱԳԱՄ-ին և
դոնորներին հավաստիանալ, որ ԱՎԻ գործողությունները իրականացվել են անվտանգ և
արդյունավետ կերպով, կիրառելով համապատասխան ուղերձներ, մեթոդաբանություն և
եղանակներ` հաստատված նախագծի պլանի, իսկ առանձին դեպքերում նաև ԱՎԻ
կազմակերպության պայմանագրային պարտավորությունների համաձայն:
Արտաքին մոնիտորինգը լրացնում է ԱՎԻ կազմակերպության սեփական ներքին
մոնիտորինգը: Այն արդյունավետ կերպով “կատարում է մոնիտորինգ իրականացնողների
մոնիտորինգ”, ստուգելով, արդյոք ԱՎԻ կազմակերպության ներքին ՈԿ գործընթացները
համապատասխանում են և պատճաշ կերպով են իրականացվում: Այսուամենայնիվ,
արտաքին մոնիտորինգը չպետք է փոխարինի ԱՎԻ կազմակերպության անվտանգ,
արդյունավետ
և
օպերատիվ
գործառնական
ընթացակարգեր
ապահովելու
պարտականությունը:
Մոնիտորինգը պետք է իրականացվի մասնավորապես ԱՎԻ նախագծի մեկնարկման
պահին` որպես տեղում կատարվող ստուգում, որը ԱՎԻ կազմակերպության
հավատարմագրման մասն է կազմում: ԱՎԻ կազմակերպության հավատարմագրման մասին
ուղեցույցը ներկայացված է ՀԱԳՄՉ 07.31-ում:

3. Աղբյուր`
ՄԱԿ-ի
մանկական
ընթացակարգերի ձեռնարկ, 2001թ.

հիմնադրամ,
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5.2.

Փոփոխությունների մոնիտորինգ

Ականազերծման ծրագրերի մեծ մասն իրականացվում է փոփոխվող միջավայրում:
Փոփոխությունների մի մասը կարող են վերագրվել արտաքին գործոններին, ինչպիսիք են
վերադարձող
բնակչության
ներհոսքը
կամ
որոշ
տարածքներում
կատարվող
վերաականապատումը: Մյուս փոփոխությունները կարող են առաջանալ ականազերծման
միջամտությունների արդյունքում: Բացի այդ, լրացուցիչ տվյալների հավաքագրման
արդյունքում պլանավորման նախնական ենթադրություններում կարող են կատարվել որոշ
փոփոխություններ:
Այս փոփոխվող միջավայրում զգալիորեն կփոփոխվեն թիրախային խմբերի գիտելիքները,
վերաբերմունքը և վարքագիծը: ԱՎԻ նախագծերը պետք է կանոնավոր կերպով վերահսկեն
այս փոփոխությունները և համեմատեն մեկնարկային հետազոտության տեղեկությունների
հետ, ինչպես օրինակ տվյալների հավաքագրման և կարքիների գնահատման նախնական
փուլում հավաքագրված տվյալները:
Փոփոխությունների մոնիտորինգ պետք է կատարի ԱԳԱՄ-ը` ազգային մակարդակում և
ԱՎԻ կազմակերպությունը`իրենց գործունեության ոլորտներում:

6.

Հիմնական պահանջներ

6.1.

Մոնիտորինգի համակարգեր

ԱԳԱՄ-ը պետք է նշանակի “մոնիտորինգ իրականացնող մարմին”4, որը պատասխանատու է
մոնիտորինգի ազգային համակարգի կառավարման և իրականացման համար:
Հավասարապես, ԱՎԻ կազմակերպությունները պետք է ապահովեն ներքին մոնիտորինգի
համապատասխան մեխանիզմների և համակարգերի ստեղծում: Թե՛ մոնիտորինգ
իրականացնող մարմինը և թե՛ ներքին մոնիտորինգի մեխանիզմները պատասխանատու են
ԱՎԻ
գործընթացի,
հավատարմագրման
պայմանների
պահպանման,
նախագծի
աշխատանքային պլանի և նպատակների իրականացման, ինչպես նաև ԱՎԻ միջավայրի
փոփոխությունների մոնիտորինգի համար (տես կետ 5.2):
Արտաքին մոնիտորինգի հետ կապված մոնիտորինգ իրականացնող մարմնի դերը և
պարտավորությունները պետք է սահմանվեն պայմանագրով կամ ԱԳԱՄ-ի և ԱՎԻ
կազմակերպության միջև կնքված այլ պաշտոնական համաձայնագրով:
6.1.1.

Հաշվետվությունների ներկայացում

ԱԳԱՄ-ը պետք է մշակի ԱՎԻ գործողությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների
ներկայացման համակարգ: Վերջինիս մշակման աշխատանքներին պետք է մասնակցեն նաև
ԱՎԻ կազմակեպությունները:
ԱՎԻ կազմակեպությունները պետք է կատարեն հաշվետվական համակարգի պահանջները և
իրենց գործողությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնեն այդ համակարգի
համաձայն:
ԱԳԱՄ-ը պետք է հավաքի ներկայացված հաշվետվությունները և դրանցում առկա
տեղեկությունները տրամադրի նաև համապատասխան շահագրգիռ մարմիններին:

4. Հաճախ մոնիտորինգ իրականացնող մարմնում կարող են աշխատել նույն մարդիկ, ինչ
հավատարմագրման մարմնում:
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6.1.2.

Այցելություններ ԱՎԻ կազմակերպությունների աշխատանքային տարածք

Աշխատանքային տարածք կատարվող այցերը պետք է հանգամանալից կերպով
նախապատրաստվեն: Նախքան այցը մոնիտորինգ իրականացնող մարմինը պետք է
ծանոթանա`
ա.

Բոլոր համապատասխան փաստաթղթերին,
հավատարմագրման համաձայնագրերին,

այդ

բ.

Կառավարման կարգի
փաստաթղթերին,

ընթացակարգերի

գ.

Մոնիտորինգ իրականացնող մարմնի կողմից ԱՎԻ գործողությունների մասին
նախորդ այցերի հաշվետվություններին,

դ.

Այլ հնարավոր տեղեկություններին, որոնք կարող են օգնել մոնիտորինգ
իրականացնող մարմնին նախապատրաստվելու աշխատանքային տարածք
կատարվող այցին և կազմելու համապատասխան ծրագիր:

և

գործառնական

թվում

պայմանագրին

և

վերաբերյալ

Նախքան այցը մոնիտորինգ իրականացնող մարմինը պետք է տեղեկացնի ԱՎԻ
կազմակերպությանը այցի նպատակների և ծրագրի, ինչպես նաև անհրաժեշտ
նախապատրաստությունների (ինչպես օրինակ որոշակի փաստաթղթերի կամ հիմնական
աշխատողների ներկայության ապահովում) մասին: Այցի օրը և ժամը կարող է տեղեկացվել
նախապես կամ այցը կարող է լինել հանպատրաստից: Երկուսն էլ ունեն իրենց
առավելություններն ու թերությունները: Անսպասելի այցը նպատակ ունի դիտարկել
կազմակերպության սովորական աշխատանքային ընթացքը, սակայն կարող է խանգարել
աշխատանքներին և հիմնական աշխատողները կարող են տեղում չլինել: Նախապես
հայտարարված այցերն ավելի արդյունավետ են և պակաս միջամտող, սակայն որոշ
խնդիրներ կարող են թաքցվել մոնիտորինգ իրականացնող մարմնից: Տեղին է կիրառել երկու
տիպի այցերի համատեղումը:
6.2.

Արտաքին մոնիտորինգ

6.2.1.

Ընդհանուր

ԱԳԱՄ-ը պետք է կատարի ԱՎԻ կազմակերպության և վերջինիս ենթամիավորների
մոնիտորինգ` հաստատելու համար, որ կառավարման համակարգերը և գործառնական
ընթացակարգերը համապատասխանում են հավատարմագրման պայմաններին: Այսպիսի
մոնիտորինգը պետք է պատահական սկզբունքով կատարվի, առանց հրահանգների և չպետք
է
միջամտի
ծրագրած
ԱՎԻ
աշխատանքների
կատարմանը:
Մոնիտորինգի
հաճախականությունը պետք է կախված լինի առաջադրանքից և ԱՎԻ կազմակերպության
նախկինում կուտակած փորձից: Այն պետք է համաձայնեցվի ԱԳԱՄ-ի և ԱՎԻ
կազմակերպության միջև:
Տեղում կատարվող մոնիտորինգը պետք է ներառի հետևյալը`
ա.

Այցելություն ղեկավար,
գրասենյակներ.

նյութատեխնիկական

բ.

Աշխատողների և կամավորների ուսուցման /դասընթացների/ դիտարկում:

գ.

Այցելություններ համայնքում ԱՎԻ աշխատանքային տարածքներ, ինչպիսիք են
դպրոցները, եկեղեցիները, թատրոնները, ինչպես նաև բնակավայրերը, որոնք
կրում են տեղական ականազերծման գործողությունների ազդեցությունը.
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գ.

ԱՎԻ ընթացիկ գործողությունների դիտարկում.

դ.

Համայնքի հետ կապի ապահովման շրջանակներում համայնքի մասնակցության
աստիճանի դիտարկում և ականազերծման ընթացիկ աշխատանքների վրա դրա
ազդեցության գնահատում:

ե.

Վարքագծային փոփոխությունների դեպքերի արձանագրում:

զ.

Անհրաժեշտության և հնարավորության դեպքում ԱՎԻ նյութերի դաշտային
փորձարկման և գնահատման դիտարկում:

6.2.2.

ԱՎԻ աշխատակազմի ուսուցում

Հարկավոր է կատարել աշխատողների և կամավորների ուսուցման մոնիտորինգ`
ապահովելու համար, որ մասնակիցները ճիշտ և հստակ պատկերացում կազմեն
ներկայացված նյութի վերաբերյալ: Անհրաժեշտության դեպքում դասընթացներում կարող են
կատարվել համապատասխան փոփոխություններ:
6.2.3.

Աշխատավայրի անվտանգություն

ՀԱԳՄՉ 10.10-ում ներկայացված է ականազերծման գործողությունների
Անվտանգության և աշխատանքի հիգիենայի (ԱԱՀ) վերաբերյալ ուղեցույց:

ժամանակ

Մոնիտորինգը չպետք է ավելորդ ռիսկի ենթարկի տվյալների հավաքագրման թիմերին կամ
համայնքին: Այդպիսի ռիսկերից են ականների և ՊՊՄ, ինչպես նաև գաղտնի հարցերի
վերաբերյալ ուսումնասիրությունների տվյալների հետազոտության կամ դրանց տարածման
հետ կապված ռիսկերը: Մասնավորապես ԱՎԻ այն աշխատակիցները, ովքեր
ականազերծման միջոցառումների իրականացման հետ կապված ապահովում են համայնքի
հետ կապը, չպետք է անձամբ մուտք գործեն աշխատանքային տարածք կամ այլ մարդկանց
ուղարկեն այնտեղ:
Մոնիտորինգ իրականացնողները պետք է անպայման անցնեն ականների և ՊՊՄ
անվտանգության դասընթաց` նախքան մոնիտորինգ կատարելը:
Հարկավոր է գիտակցել վտանգի աստիճանի վերաբերյալ համայնքի գիտելիքների մասին
տեղեկությունների հավաքագրման և օգտագործման կարևորությունը:
Իրենց գործունեության ներքին մոնիտորինգ իրականացնելիս ԱՎԻ կազմակերպությունները
պետք է հաշվի առնենե անվտանգության հարցերը:
Մոնիտորինգ իրականացնող անձը պատասխանատու է ականազերծման տարածքում
աշխատանքները դադարեցնելու համար, եթե անհատական անվտանգությունը կամ ԱՎԻ
խմբի կամ այլ անձանց անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է:
Մոնիտորինգ
իրականացնող անձը պետք է հիմնավորի աշխատանքների դադարեցումը, հավաքի բոլոր
հնարավոր ապացույցները և անմիջապես տեղեկացնի մոնիտորինգ իրականացնող մարմնին
և ԱՎԻ կազմակերպության գլխավոր գրասենյակ: Գործողությունները կարող են վերսկսվել
միայն անվտանգությանը սպառնացող բոլոր թերությունները վերացնելուց հետո:
6.2.4.

Համայնքի հետ կապի ապահովում

Համայնքի հետ կապի ստեղծումը ականազերծման գործընթացի կարևորագույն մասերից է և
որպես այդպիսին պետք է գնահատվի ականազերծման աշխատանքների մոնիտորինգ
կատարող մարմնի կողմից (Տես ՀԱԳՄՉ 07.40):
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6.2.5.

ԱՎԻ նյութեր

Մոնիտորինգ իրականացնող մարմինը պետք է մշտապես գնահատի ԱՎԻ նյութերի
արդիականությունը
և
արդյունավետությունը`
համաձայն
ականազերծման
գործողությունների ազգային չափորոշիչների և ՀԱԳՄՉ-ի: Երբ նյութերն օգտագործվում են
ԱՎԻ կազմակերպության կողմից, դրանք պետք է անցնեն մոնիտորինգ` համոզվելու համար,
որ դրանք այն նույն նյութերն են, որոնք հավատարմագրվել էին:
6.2.6.

ԱՎԻ գործողություններ

ԱՎԻ կազմակերպությունների մոնիտորինգ իրականացնելիս, մոնիտորինգ կատարող
մարմինը պետք է դիտարկի ԱՎԻ գործողությունները` համոզվելու համար, որ դրանք
համապատասխանում են
ԱՎԻ կազմակերպության Գործողությունների ստանդարտ
ընթացակարգին
(ԳՍԸ)
և/կամ
նախագծի
պլանին,
որոնք
ներկայացվել
էին
հավատարմագրման գործընթացի շրջանակներում: Այն դեպքերում, երբ կիրառվում են նեղ
մասնագիտական եղանակներ, ինչպես օրինակ երեխայի միջոցով այլ երեխաների ուսուցման
տեխնիկան, ապա մոնիտորինգ իրականացնող մարմինը պետք է ներգրավի
համապատասխան գիտելիքներ ունեցող մասնագետների:
6.3.

Հաշվետվությունների ներկայացում

Մոնիտորինգ
իրականացնող
մարմինը
պետք
է
ԱԳԱՄ-ին
ներկայացնի
հաշվետվություններ`հաշվետվությունների ներկայացման ազգային համակարգի համաձայն,
և կատարի առաջարկություններ` ըստ անհրաժեշտության (տես կետ 6.1.1): Հնարավորության
դեպքում մոնիտորինգ իրականացնող մարմնի ղեկավարը պետք է, նախքան տարածքից
հեռանալը, մոնիտորինգի արդյունքների մասին տեղեկացնի գնահատվող ականազերծող
կազմակերպության կամ ենթամիավորի ղեկավարին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով
հիմնական խնդիրների վրա, մասնավորապես այն հարցերի, որոնք վերաբերում են
անվտանգությանը: Մոնիտորինգի հաշվետվությունը պետք է կազմվի տեղում և ԱՎԻ
կազմակերպությունը պետք է իր մեկնաբանությունները և ուղղիչ գործողությունների մասին
առաջարկները ներկայացնի: Մոնիտորինգի հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն
հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մեկ օրինակը պետք է տրամադրվի
համապատասխան ԱՎԻ կազմակերպությանը:
6.4.

Ուղղիչ գործողություն

Եթե արտաքին մոնիտորինգի ժամանակ հնարավոր չէ փոխհամաձայնության գալ ուղղիչ
գործողությունների վերաբերյալ, մոնիտորինգ իրականացնող մարմինը պետք է նշի այդ
մասին իր հաշվետվության մեջ: Այս փուլում հաշվետվությունները, որպես կանոն, պետք է
լինեն “ծառայողական օգտագործման համար”, հատկապես, եթե դրանցում քննադատվում են
ԱՎԻ կազմակերպության ղեկավարման կամ գործառնական աշխատանքները:
Մոնիտորինգ իրականացնող մարմնի կողմից հայտնաբերված խնդիրները պետք է լուծվեն
ԱՎԻ կազմակերպության կողմից: Եթե այդ խնդիրները բավարկանին լուրջ են, ապա
կազմակերպությունը պետք է ԱԳԱՄ-ին ներկայացնի շտկված կառավարման կամ
գործառնական ընթացակարգերը և ցուցադրի, որ լիովին բավարարում է առաջադրված
պահանջները:

7.

Գործընթաց

Ներքին և արտաքին, ինչպես նաև փոփոխությունների մոնիտորինգները պետք է
շարունակական բնույթ կրեն: Մոնիտորինգի համակարգերը պետք է ձևավորվեն հիմնվելով
հետևյալ սկզբունքների վրա`
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ա.

Մոնիտորինգի համակարգերը պետք է լինեն պարզ, որը կապահովի դրանց
կենսունակությունը;

բ.

Տվյալների հավաքագրումը պետք է վերաբերի նախագծի այն գործողություններին և
հարցերին, որոնք կարող են ազդել ցանկալի վերջնական արդյունքի վրա;

գ.

Օգտակար լինելու համար, տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը պետք է
ծառայեն
որոշումենրի
կայացմանը,
ինչպես
օրինակ
ղեկավարության
հանդիպումներ, պարբերական ուսումնասիրություններ, ծրագրի և ֆինանսավորման
շրջափուլեր, ինչպես նաև ծրագրի համատեքստից դուրս ազգային նշանակության
իրադարձություններ:

Որպեսզի մոնիտորինգը իրականացվի ԱՎԻ նախագծի ամբողջ ընթացքում, ԱՎԻ բոլոր
նախագծերի մեկնարկային փուլում հարկավոր է նախատեսել մոնիտորինգի համար
անհրաժեշտ ռեսուրսներ: Մոնիտորինգի պլանը պետք է մշակվի նախագծի ծրագրման
փուլում:
Մոնիտորինգի ընթացքում հավաքագրված տվյալները պետք է համադրվեն մեկնարկային
ուսումնասիրության տվյալների և ԱՎԻ նախագծի նպատակների հետ: Դրա համար
անհրաժեշտ է`
ա.

կանոնավոր կերպով կատարել գործընթացի բոլոր բաղադրիչների մոնիտորինգ
(այսինքն ներդրումներ, արդյուքններ, ազդեցություն).

բ.

ապահովել, որ ցուցանիշները լինեն հեշտ չափելի և չառաջացնեն չնախատեսված
ծախսեր:

Մոնիտորինգի գործառույթները չպետք է սահմանափակվեն սահմանված նպատակների
իրականցումը չափելով, այլ պետք է խթանեն գնահատման և վերանայման գործընթացները,
երբ անհրաժեշտ լինի այդ նպատակները վերագնահատել:
Մոնիտորինգի արդյունքում արված առաջարկությունները պետք է օգտագործվեն
գործողությունները վերանայելու և պլանավորելու համար` կարճաժամկետ կտրվածքով
կատարողականը բարելավելու և երկարաժամկետ կտրվածքով ծրագրի ազդեցության վրա
հետք թողնելու նպատակով:

8.

Ուղղորդող սկզբուքններ

Ինչպես նշված է “Ականների վտանգի մասին իրազեկման գործողությունների կառավարման
ուղեցույցում” (ՀԱԳՄՉ 07.11), ԱՎԻ չափորոշիչների շարքը հիմնված է ԱՎԻ պահանջների
կամ սկզբունքների խմբի վրա, որոնք դիտարկվում են նախագծի շրջափուլի յուրաքանչյուր
փուլում և ծառայում են որպես չափորոշիչների շրջանակ: Ստորև անդրադարձել ենք այս
պահանջներից յուրաքանչյուրին` ուղղորդելու համար ԱՎԻ մոնիտորինգի իրականացումը:
8.1.

Շահագրգիռ մարմինների մասնակցություն

Մոնիտորինգի գործընթացին ուղղակի կամ անուղղակի կերպով կարող են մասնակցել
բազմաթիվ շահագրգիռ մարմիններ, այդ թվում համայնքները, քաղաքացիական
պաշտպանության,
կարմիր
խաչի
և
մահիկի
միությունները,
հասարակական
կազմակերպությունները, պետական գերատեսչությունները, հաստատությունենրը և
դոնորները:
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8.2.

Համակարգում

Մոնիտորինգ իրականացնողները պետք է հնարավորինս լիարժեք օգտվեն տվյալների
հավաքագրման առկա համակարգի առավելությունից՝
ա.

տվյալների հավաքագրման համակարգերը պետք է ինտեգրվեն` ներառելով թե՛
ականազերծման համակարգերը և թե՛ այլ ոլորտների համակարգեր, ինչպիսիք են
առողջապահությունը, կրթությունը, սոցիալական ապահովությունը և իրավապահ
մարմինները.

բ.

Հարկավոր է խուսափել մոնիտորինգի զուգահեռ համակարգերի ստեղծումից, որոնք
կրկնում են տեղեկությունների հավաքագրումը և վերլուծությունը: Ըստ
անհրաժեշտության ստեղծված արտաքին տեղեկատվական համակարգերը կարող
են թուլացնել ենթաազգային կամ ազգային համակարգումը: Սա հատկապես
վերաբերում է արտակարգ իրավիճակների փուլին:

8.3.

Միասնական համակարգի ստեղծում

Ազգային մակարդակում հարկավոր է ստեղծել մշտական մոնիտորինգի միասնական
համակարգ, որը պետք է`
ա.

Ապահովի, որ ականազերծման ազգային ծրագիրը շարունակի արձագանքել տուժած
ազգաբնակչության կարիքներին և գերակայություններին՝ հաշվի առնելով
ականազերծման գործողություններում տեղի ունեցող, ինչպես նաև արտաքին
փոփոխությունները:

բ.

Կարողանա նպաստել տարբեր ոլորտներում (առողջապահություն, կրություն,
հասարակական աշխատանք) իրականացվող մոնիտորինգի գործողությունների
միօրինակացմանը;

գ.

Ներառի ԱԳԱՄ-ի ՈԿ գործընթացները, որոնք ոչ միայն անդրադառնում են
իրականացվող նախագծի որակին, այլ նաև ապահովում են ականազերծման և
մարդասիրական այլ գործողությունների ինտեգրումը ԱՎԻ-ին, որը կօգնի
ականազերծման, նշագրման կամ ԱՎԻ համապատասխան օժանդակության միջոցով
կրճատել առկա ռիսկերը: (Օրինակ իրականացնել մոնիտորինգ, համոզվելու համար,
որ համայնքի հետ կապ է ստեղծվում և պահպանվում ականազերծումից առաջ, դրա
ընթացքում և հետո, ինչպես նաև ազգային մակարդակում ստեղծելու
տեղեկությունների փոխանացման համակարգ` որպեսզի մոնիտորինգի միջոցով
հավաքագրված տեղեկությունները գրանցվեն և տրամադրվեն այլ մարմիններին ևս);

դ.

Ապահովի, որ մոնիտորինգի արդյունքում ականների/ՊՊՄ պատահարների/զոհերի
վերաբերյալ ստացված տեղեկությունները փոխկապակցվում են ականազերծման
գործողությունների և զարգացման այլ գործողությունների հետ` կամ հաստատելու
համար վտանգավոր տարածքների գոյության փաստը կամ լրացուցիչ տվյալներ
ավելացնելով այդպիսի տարածքների մասին առկա տեղեկություններին:

8.4.

Համայնքի մասնակցությունը և հզորացումը

Տուժած համայնքները պետք է, հնարավորության դեպքում, ակտիվորեն մասնակցեն
մոնիտորինգին, ԱՎԻ գործողությունների արդյունավետության մասին հետադարձ կապ
ապահովելու նպատակով: Համայնքի մասնակցությունն ապահովելու համար հարկավոր է`
ա.

Մշակել մոնիտորինգի գործիքներ` հաշվի առնելով համայնքի կարծիքները և փորձը.
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բ.

ԱՎԻ նախաձեռնությունների մասին տեղեկություններ հավաքագրելու նպատակով
պետք է կիրառվեն գործիքներ, որոնք մշակվել են համայնքի կողմից.

գ.

Մոնիտորինգի գործողությունները կարող են կիրառել համայնքի վրա հիմնված
հաշվետվությունների համակարգ, որը կհզորացնի տուժած համայքններին և կտա
ԱՎԻ նախագծի սեփականության գիտակցում: Տուժած համայնքների անդամների
կողմից չափման ցուցանիշների մշակումը և տվյալների հավաքագրումը
հնարավորություն
կտա,
որ
ԱՎԻ
նախագծի
նպատակները
և
համապատասխանությունը
ուսումնասիրվեն
համայնքային
մակարդակում:
Մոնիտորինգի կազմակերպությունը պետք է ստեղծի օժանդակող համակարգ`
ապահովելու համար, որ համայնքի վրա հիմնված հաշվետվությունների
համակարգերը պատշաճ են, վստահելի և կենսունակ:

8.5.

Տեղեկությունների կառավարում և փոխանակում

Մոնիտորինգի համար ընտրված եղանակները և գործիքները պետք է լինեն թափանցիկ և
պետք է երաշխավորեն արդյունքների արժանահավատությունը, ճշգրտությունը և
անկողմնակալությունը: Առ այդ՝
ա.

Տվյալների հավաքագրումը և մոնիտորինգի այլ գործողություններ պետք է
սահմանափակվեն այնպիսի տվյալներով կամ գործողություններով, որոնք
ուղղակիորեն վերաբերում են նախագծի կարիքներին, օրինակ ընդգրկման կամ
տվյալների մանրամասնության աստիճանի առումով:

բ.

Մոնիտորինգը պետք է լինի անկողմնակալ, իսկ տեղեկությունների հավաքագրումը և
վերլուծությունը պետք է զերծ մնան հատկապես շահագրգռված խմբերի որևէ
ազդեցությունից;

գ.

Պետք է կատարվի տեղեկատվության տարածման (նկարիչ-մուլտիպլիկատորների,
ԱՎԻ հանձնախմբերի և այլոց կողմից) որակի շարունակական հսկողություն և պետք
է ստուգվեն այդպիսի միջոցառումների նպատակայնությունը, համապատասխանությունը, արդյունավետությունը և ընդգրկումը:

Տվյալների վերլուծությունը պետք է լինի հնարավորինս պարզ: Մոնիտորինգի
վերլուծությունը պետք է լինի նկարագրողական և հստակ շարադրված: Հարկավոր է ստեղծել
հստակ ընթացակարգեր և եղանակներ, որպեսզի տարբեր աղբյուրներից հավաքագրվող
տվյալները հասկանալի լինեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար:
Ականազերծման ազգային ծրագրին վերաբերող տեղեկությունները պետք է սահմանված
համակարգերի միջոցով (ինչպես օրինակ տեղեկատվության կառավարման ազգային
համակարգ) տրամադրվի նաև համակարգող մարմիններին: Ազգային մակարդակում
կատարվող մոնիտորինգին վերաբերող տեղեկատվության կառավարման առումով
հարկավոր է հաշվի առնել հետևյալ պահանջները`
ա.

Պետական մարմինները պետք է ստեղծեն և վարեն ականազերծման
գործողությունների վերաբերյալ տեղեկությունների կառավարման միասնական
համակարգեր (օրինակ ԱԳՏԿՀ), որը կհեշտացնի մոնիտորինգի գործընթացները;

բ.

Իրականացնող մարմինները պետք է կանոնավոր կերպով իրենց մոնիտորինգի
համակարգերից տեղեկություններ փոխանակեն;

գ.

Տարբեր նախագծերի մոնիտորինգի արդյունքները պետք է ինտեգրվեն` ստեղծելով
ընդհանուր արդյունքների ազգային ցուցանիշ;
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դ.

Տվյալների ինտեգրումը և օգտագործումը հեշտացնելու համար, հնարավորության
դեպքում, կարող են կիրառվել աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր
(ԱՏՀ);

ե.

Գերատեսչությունները պետք է կարողանան օգտվել ազգային տվյալների բազայում
առկա տեղեկություններից: Տվյալները հրապարակելիս հարկավոր է նկատի ունենալ
գաղտնիության և անվտանգության հարցերը:

8.6.

Թիրախի ճիշտ ընտրություն

Մոնիտորինգը (ինչպես ծրագրի, այնպես էլ ազգային մակարդակում) պետք է գնահատի
արդյոք ճիշտ նպատակայնություն է ապահովված և պահպանված: Հարկավոր է հաշվի առնել
հետևյալը`
ա.

Գնահատման և պլանավորման փուլերում ընտրված թիրախային խումբը պետք է
դիտվի (իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև փոխվի) որպես մոնիտորինգի
գործընթացի մաս;

բ.

Հարկավոր է հանգամանորեն որոշել, թե որ թիրախային խումբը պետք է ստուգվի
մոնիտորինգի ժամանակ (օր.` տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և
հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակ);

գ.

Տվյալները
հարկավոր
է
հավաքել
ըստ
սեռի,
տարիքի,
զբաղմունքի
/մասնագիտության/, աշխարհագրական տարածքի և այլ համապատասխան դասերի;

դ.

Մոնիտորինգը պետք է օգնի ապահովել ճիշտ ընդգրկում` թե աշխարհագրական
տարածքի և թե տուժած ազգաբնակչության առումներով;

ե.

Մոնիտորինգի համակարգերը պետք է գնահատեն ԱՎԻ ուղերձների ընկալման
աստիճանը տարբեր թիրախային խմբերի կողմից` դրանց դիպուկ և մատչելի
ձևակերպումն ապահովելու նպատակով;

զ.

Գյուղի /տեղաբնակների/ կողմից կատարվող ականազերծման գործողությունների
մոնիտորինգը պետք է իրականացվի ԱԳԱՄ-ի կողմից թե համայնքի և թե ազգային
մակարդակներում` պարզելու համար համայնքի կարիքները և միտումները;

է.

Մոնիտորինգի գործողությունների պետք է հաշվի առնեն ականներից/ՊՊՄ-ներից
փրկվածների/տուժածների կարիքները և փորձը;

ը.

Մոնիտորինգը պետք է հաշվի առնի տուժածների ականների/ՊՊՄ պատահարների
մասին տեղեկությունները: Վերջինս ստանալու համար կարող է անհրաժեշ լինի
խոսել փրկվածների, ընտանիքների և համայնքի բնակիչների հետ: Սակայն,
հնարավորության դեպքում, մոնիտորինգը պետք է տվյալներ քաղի ձեռքի տակ եղած
տեղեկություններից` փրկվածների հետ անտեղի հարցազրույցներ վարուց և նրանց
սթրեսի ենթարկելուց խուսափելու համար;

թ.

Մոնիտորինգ կատարողները պետք է, հնարավորության դեպքում, փրկվածների
մասին պարզած տեղեկությունները տրամադրեն տուժածներին հաշվառող և
ծառայություններ մատուցող գերատեսչություններին և հաստատություններին;

ժ.

Մոնիտորինգ կատարողնեը կարող են համապատասխան ծառայությունների հետ
համագործակցության շրջանակներում, առաջարկություններ կատարել փրկվածների
վերաբերող տեղեկանքները վերանայելու և թարմացնելու վերաբերյալ:
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8.7.

Կրթական նյութեր

ԱՎԻ մեթոդաբանությունները, գործիքները, նյութերը և ուղերձները պետք է մշտապես
ուսումնասիրվեն և վերանայվեն` մոնիտորինգի արդյունքների համաձայն, որպեսզի դրանք
լինեն տեղին և ճշգրիտ:
8.8.

Ուսուցում

Տես կետ 6.2.2:

9.

Պարտավորություններ

Այն դեպքերում, երբ կոնկրետ դերերը և պարտականությունները սահմանված չեն,
ընթերցողը պետք է կարդա ՀԱԳՄՉ 07.11-ը` “Ականների վտանգի մասին իրազեկման

գործողությունենրի կառավարման ուղեցույց”:
9.1.

Միացյալ ազգերի կազմակերպություն

Անհրաժեշտության դեպքում, ՄԱԿ-ի կառույցները կարող են օգնել ԱԳԱՄ-ին մշակելու
մոնիտորինգի չափորոշիչներ: Բացի այդ, ՄԱԿ-ը պետք է տրամադրի մոնիտորինգի ազգային
համակարգերի համար առկա տեղեկությունները:
Առանձին իրավիճակներում և պահերին ՄԱԿ-ը կարող է ստանձնել ԱԳԱՄ-ի
պարտականությունների մի մասը կամ դրանք ամբողջությամբ և իրականցնել
գործառույթների մի մասը կամ դրանք ամբողջությամբ, այդ թվում մոնիտորինգի
պարտականությունը:
9.2.

Ականազերծման գործողությունների ազգային մարմին (ԱԳԱՄ)

ԱԳԱՄ-ը կամ վերջինիս անունից հանդես եկող կազմակերպությունը պետք է կատարի
ազգային ծրագրի, ԱԳԱՄ-ի ծրագրի և գործողությունների մոնիտորինգ, որի ընթացքում այն
պետք է `
ա.

Ապահովի, որ ազգային պլանը կատարվի
իրականացնող մարմինների կողմից;

բ.

Ապահովի,
որ
մոնիտորինգի
արդյունքում
ստացված
տեղեկությունները
օգտագործվեն
ըստ
անհրաժեշտության
(օր.`
վերանայման/գնահատման
մեխանիզմները խթանելու միջոցով);

գ.

Կատարի ականազերծման ազգային ծրագրում փոփոխությունների մոնիտորինգ և
հեշտացնի արդյունքում ստացված տեղեկությունների փոխանակումը;

դ.

Ստեղծի տեղեկությունների ազգային համակարգեր (օր. ԱԳՏԿՀ կամ այլ
համապատասխան
տվյալների
բազա),
որը
կարող
է
թարմացվել
կազմակերպությունների մոնիտորինգի արդյունքում ստացված տեղեկություններով;

ե.

Կատարի
ընդհանուր
աշխատանքային
միջավայրի
փոփոխությունների
մոնիտորինգ` հավաքագրելով, վերլուծելով և տարածելով ԱՎԻ հսկողական
համակարգերից և այլ համապատասխան ոլորտներից (օր.` տուժածներին
օգնություն) ստացված տեղեկությունները;
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զ.

Ստեղծի մեխանիզմներ, այդ թվում նշանակի “մոնիտորինգ իրականացնող մարմին”`
իրականացնող
կազմակերպությունների
գործողությունների
մոնիտորինգ
իրականացնելու համար;

Նշում` Այդպիսի մեխանիզմներից հավաքագրվող տեղեկությունները կարող են ներառել հետևյալը.
Որտեղ և երբ են կազմակերպությունները իրականացնում գործունեություն, ինչ տեսակի
նախագծեր են իրականացնում, որքանով են այդ նախագծերը ինտեգրված ականազերծման այլ
գործողությունների հետ: Այս մոնիտորինգը պետք է ներառի կազմակերպության ուղերձների և
մեթոդաբանության ՈԱ գնահատումներ:

Է.

Ապահովի, որ ԱՎԻ կատարող բոլոր կազմակերպություններն ունենան մոնիտորինգի
պատշաճ համակարգեր;

ը.

Կատարի ականազերծման այլ գործողությունների ինտեգրման մոնիտորինգ,
պարզելու համար արդյոք համայնքի հետ կապի ապահովման շրջանակներում
ականազերծման գործողություններից առաջ, դրանց ընթացքում և հետո կատարվում
են ԱՎԻ աշխատանքներ;

թ.

Ապահովի, որ հաշվետվությունները ճիշտ են կազմվում և պահպանվում են
թափանցիկության և գաղտնիության սկզբունքները, ինչպես նաև ապահովի
մոնիտորինգի համակարգերի տեղեկությունների հետ հետադարձ կապ;

ժ.

Տրամադրի մոնիտորինգի
կանոնները:

9.3.

մասին

տեղեկություններ`

պահպանելով

էթիկայի

ԱՎԻ կազմակերպություններ

ԱՎԻ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է`
ա.

Յուրաքանչյուր նախագծի մեկնարկի պահին կազմի և նախագծի ամբողջ ընթացքում
իրականցմանի մոնիտորինգի մանրամասն պլան (թե ներքին մոնիտորինգի և թե իր
պատասխանատվությունների ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների
մոնիտորինգ), որը պետք է համապատասխանի ընդունված չափորոշիչներին;

բ.

ԱՎԻ նախագծի պլանավորման և բյուջեի կազմման ժամանակ նախատեսի բավարար
ժամանակ, մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներ`որպեսզի մոնիտորինգի պլանն
իրականացվի ինչպես նախատեսվել էր;

գ.

Ապահովի, որ կատարվեն իր գործողությունների որակի պատշաճ ներքին
կառավարում և արդյունքների որակի հսկում` մոնիտորինգի ամբողջ ընթացքում;

դ.

Օժանդակի իր գործառնությունների արտաքին մոնիտորինգի իրականացմանը;

ե.

Ապահովի, որ մոնիտորինգի արդյուքնները անհրաժեշտ ձևով հրապարակվեն;

զ.

Ապահովի, որ մոնիտորինգի արդյուքններին տրվի պատշաճ հետագա ընթացք;

է.

Մոնիտորինգի արդյունքում ստացված ընդհանուր բնույթի տեղեկությունները
տրամադրի/տարածի տեղեկատվական համակարգերի, տվյալների բազաների և
ֆորումների միջոցով` ԱՎԻ և ականազերծման գործողությունները համակարգելու
նպատակով;

ը.

Ապահովի, որ համապատասխան
մոնիտորինգի գործընթացին;
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թ.

9.4.

Պրոֆեսիոնալ արդյունքներ ապահովելու համար մոնիտորինգ իրականացնողներին
ցուցաբերի անհրաժեշտ օժանդակություն և կատարի նրանց ուսուցում:
Դոնորներ

ԱՎԻ նախագծերի ֆինանասավորման ժամանակ դոնորները`
ա.

Պետք է ապահովեն, որ նախագծի առաջարկները պարունակեն ճիշտ կազմված և
մանրամասն մոնիտորինգի պլաններ;

բ.

Պետք է տրամադրեն անհրաժեշտ ռեսուրսներ` օգնելով իրականացնող
կազմակերպությանը կատարելու համապարփակ և արդյունավետ մոնիտորինգ;

գ.

Պետք է ընդունեն, որ մոնիտորինգի արդյունքում կարող են առաջարկվել
ֆինանսավորված գործողությունների փոփոխություններ և պետք է նպաստեն այդ
փոփոխությունները կատարմանը;

դ.

Կարող են կատարել անմիջապես իր կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի և
ծրագրերի մոնիտորինգ:
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Հավելված Ա
(Նորմատիվ)
Փաստաթղթեր
Հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը պարունակում են դրույթներ, որոնք այս տեքստի
հղումների միջոցով կազմում են չափորոշիչի այս մասի դրույթները: Ամսաթվեր պարունակող
հղումների
դեպքում`
այդ
հրապարակումներում
հետագայում
կատարված
փոփոխությունները կամ վերանայումները չեն կիրառվում: Սակայն չափորոշիչի այս մասի
վրա հիմնված համաձայնագրերի կողմերին խրախուսվում է հնարավորություն գտնել`
ստորև նշված նորմատիվ փաստաթղթղերի առավել թարմ տարբերակները կիրառելու
համար: Ամսաթիվ չպարունակող հղումների դեպքում կիրառվում է այդ նորմատիվ
փաստաթղթի ամենավերջին տարբերակը: ISO-ի և IEC-ի անդամներն ունեն վավեր ISO կամ
EN գրանցամատյան.
ա)

ՀԱԳՄՉ 04.10 Ականազերծման գործողությունների տերմիններ, սահմանումներ և
հապավումներ;

բ)

ՀԱԳՄՉ 07.11

գ)

ՀԱԳՄՉ 07.31 Ականների վտանգի իրազեկմամբ զբաղվող կազմակերպությունների
և գործողությունների հավատարմագրում;

դ)

ՀԱՄՉ 07.40

Ականազերծող կազմակերպությունների մոնիտորինգ;

ե)

ՀԱԳՄՉ 10.10

Անվտանգություն և աշխատանքի հիգիենա` հիմնական պահանջներ:

Ականների վտանգի մասին իրազեկման կառավարման ուղեցույց;

Պետք է օգտագործվի թվարկված փաստաթղթերի վերջին տարբերակը/հրատարակությունը:
Այս չափորոշիչում կիրառված բոլոր փաստաթղթղերի պատճենները պահպանվում են
ՄԱԺՄԿ-ում (Մարդասիրական ականազերծման Ժնևի միջազգային կենտրոն): ՀԱԳՄՉ
չափորոշիչների,
ուղզորդիչ
սկզբունքների
և
փաստաթղթերի
վերջին
տարբերակների/թողարկումների գրանցամատյանը պահպանվում է ՄԱԺՄԿ կողմից և
տեղակայված է ՀԱԳՄՉ կայքէջում (տես www.mineactionstandards.org): ԱԳԱՄ-ը,
գործատուները և շահագրգիռ այլ մարմիննրեր ու կազմակերպություններ պետք է նախքան
ականազերծման ծրագրեր սկսելը ձեռք բերեն դրանց պատճենները:
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Հավելված Բ
(Ճանաչողական)
Տերմիններ, սահմանումներ և հապավումներ
Բ.1.
Համայնքի հետ կապի ապահովում
Ականազերծման գործողություններում համայնքի հետ կապի ապահովում
Կապի ստեղծում ականներ/ՊՊՄ տարածքներ ունեցող համայնքների հետ, որի նպատակն է
տեղեկություններ փոխանակել ականների/ՊՊՄ առկայության և ազդեցության վերաբերյալ,
հաշվետվական կապ ստեղծել ականազերծման գործողությունների ծրագրի հետ և մշակել
ռիսկի կրճատման ռազմավարություններ: Համայնքի հետ կապի նպատակն է երաշխավորել,
որ ականազերծման գործողությունների ծրագիրը պլանավորելիս, իրականացնելիս և
մոնիտորինգ իրականացնելիս համայնքի կարիքները և գերակայությունները առաջին
տեղում լինեն:
Նշում` Համայնքի հետ կապը հիմնված է տեղեկությունների փոխանակման վրա և մասնակից է
դարձնում համայնքներին որոշումների կայացման գործընթացին (ականազերծումից առաջ,
դրաընթացքում և հետո)` ականազերծման գործողությունները ըստ գերակայությունների
սահմանելու համար: Արդյունքում ականազերծման գործողությունների ծրագրերը լինում են
ներառական, համայնքի կարիքներին միտված և ապահովում են համայնքի բոլոր
հատվածների առավելագույն մասնակցությունը: Վերջինս ներառում է նախագծերի համատեղ
պլանավորումը, իրականացումը, մոնիտորինգը և գնահատումը:
Նշում` Համայնքի հետ կապի նպատակներից մեկը անվտանգության միջանկյալ ռազմավարության
համատեղ մշակումն է` խրախուսելու համար անհատական և համայնքային վարքագծի
փոփոխությունը: Ռազմավարության նպատակն է կրճատել անհատների և համայնքի վրա
ականների/ՊՊՄ ազդեցությունը մինչև վտանգը լիովին վերացվի:

Բ.2.
Ականազերծում
Մարդասիրական ականազերծում
Գործողություններ, որոնք տանում են դեպի ականների և ՊՊՄ վտանգի վերացում, ներառյալ
տեխնիկական
հետազոտումը,
քարտեզագրումը,
ականազերծումը,
նշագրումը,
հետականազեծման փաստաթղթերի կազմումը, ականազերծման գործողություններում
համայնքի հետ կապի ապահովումը և ականազերծված/մաքրված տարածքների հանձնումը:
Ականազերծումը կարող է կատարվել տարբեր տեսակի կազմակերպությունների կողմից,
ինչպես օրինակ հասարակական կազմակերպություններ, առևտրային ընկերություններ,
ականազերծման
գործողությունների
ազգային
թիմեր
կամ
զինվորական
ստորաբաժանումներ: Ականազերծումը կարող է հիմնված լինել արտակարգ իրավիճակների
վրա կամ լինել զարգացումնային:
Նշում`

ՀԱԳՄՉ չափորոշիչներում և ուղեցույցում ականների և ՊՊՄ վնասազերծումը համարվում է
ականազերծման գործընթացի միայն մի մասը:

Նշում`

ՀԱԳՄՉ չափորոշիչներում և ուղեցույցում ականազերծումը համարվում է հակաականային
գործողությունենրի միայն մի մասը:

Նշում`

ՀԱԳՄՉ չափորոշիչներում և ուղեցույցում
ականազերծում տերմինները համարժեք են:

Բ.3.
Պատերազմի պայթուցիկ մնացորդներ (ՊՊՄ)
Չպայթեցված զինամթերք (ՉԶ) և Լքված
արձանագրություն V):
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Բ.4.
ԱԳՏԿՀ
Ականազերծման գործողությունների տեղեկատվության կառավարման համակարգ (ԱԳՏԿՀ)
Նշում`

Սա ՄԱԿ-ի կողմից օժանդակվող դաշտային ծրագրերի կարևորագույն տվյալների
կառավարման նպատակով ՄԱԿ-ի նախընտրելի տեղեկատվական համակարգն է:
Դաշտային մոդուլը (ԴՄ) նախատեսում է տվյալների հավաքագրում, տեղեկությունների
վերլուծություն և նախագծի կառավարում: Այն կիրառվում է ականազերծման
գործողությունների կենտրոնների (ԱԳԿ) կողմից կենտրոնական և տարածքային
մակարդակներում և ականազերծման գործողությունների ծրագրեր
իրականացնողների
կողմից, ինչպես օրինակ ականազերծող կազմակերպությունները:

Բ.5.
Հակաականային գործողությունների միջազգային չափորոշիչներ (ՀԱԳՄՉ)
Միջազգային համայնքի անունից ՄԱԿ-ի կողմից կազմված փաստաթղթեր, որոնց նպատակն
է
բարձրացնել
հաակաականային
գործողությունների
անվտանգությունը
և
արդյունավետությունը` ուղություն տալու, սկզբունքներ սահմանելու և որոշ դեպքերում,
միջազգային պահանջներ և մասնագրեր սահմանելու միջոցով:
Նշում`

ՀԱԳՄՉ հանդես են գալիս որպես տեղեկատու փաստաթղթերի համակարգ, և որոշ
դեպքերում պահանջում են, որ ականազերծման ծրագրերի և նախագծերի հովանավորները և
ղեկավարները ապահովեն և ցուցադրեն արդյունավետության
և
անվտանգության
համաձայնեցված մակարդակ:

Նշում`

ՀԱԳՄՉ ապահովում են մեկ ընդհանուր լեզու, և առաջարկում են տվյալների հավաքագրման,
մշակման և վարման ձևաչափը և կանոնները, որը թույլ է տալիս ազատորեն փոխանակել
տեղեկությունները: Այս փոխանակումից շահում են այլ ծրագրեր և նախագծեր: Բացի այդ,
տեղեկությունների փոխանակումը օգնում է կատարել ռեսուրսների հավաքագրում,
գերակայությունների սահմանում և կառավարում:

Բ.6.
Ական
Զինամթերք, որը նախատեսված է հողի կամ էլ որևէ այլ մակերեսի տակ, վրան կամ կողքին
տեղադրելու և մարդու կամ սարքավորման անմիջական ներկայության, մոտ հեռավորության
կամ շփման միջոցով պայթեցնելու համար: [MBT]
Բ.7.
Հակաականային գործողություն
Գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն մեղմել ականների և ՊՊՄ սոցիալտնտեսական և
բնապահպանական ազդեցությունը:
Նշում`

Հակաականային գործողությունը չի ենթադրում միայն ականազերծում: Այն վերաբերում է
նաև մարդկանց և հասարակությանը և ականների և ՊՊՄ աղտոտման
թողած
ազդեցությանը: Համաականային գործողության նպատակն է կրճատել ականների և ՊՊՄ
վտանգը, այն հասցնելով այնպիսի աստիճանի, որը թույլ կտա, որ մարդիկ ապրեն անվտանգ
կյանքով, սոցիալ-տնտեսական և առողջապահական ոլորտները կզարգանան առանց
ականների և ՊՊՄ աղտոտման արդյունքում ստեղծվող խոչընդոտների և տուժածների
կարիքները կբավարարվեն:
Հակաականային գործողությունը պարունակում է
գործողությունների հետևյալ հինգ փոխլրացնող խմբերը.

ա.

ԱՎԻ,

բ.

Մարդասիրական ականազերծում, այն է ականների և ՊՊՄ հետազոտում, քարտեզագրում,
նշագրում և ականազերծում,
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գ.

Օգնություն տուժածներին, այդ թվում վերականգնողական միջոցառումներ և հասարակության
մեջ վերաինտեգրում,

դ.

Զինամթերքի պաշարների ոչնչացում

ե.

Համահետևակային ականների օգտագործման հակաքարոզչություն:

Նշում` Պահանջվում են մի շարք այլ օժանդակող գործողություններ նշյալ
հակաականային
հինգ
բաղադրիչների իրականացման համար, այդ թվում գնահատում և պլանավորում, ռեսուրսների
հավաքագրում և առաջնահերթությունների սահմանում, տեղեկատվության կառավարում,
մարդկային հմտությունների զարգացում և ղեկավար անձնակազմի ուսուցում, որակի
կառավարում և արդյունավետ, ճիշտ և անվտանգ սարքավորումների կիրառում:

Բ.8.
Ականների մասին իրազեկում
Տես ականների վտանգի իրազեկում (ԱՎԻ):
Բ.9.
Ականների վտանգ
Ականի կամ ՊՊՄ ոչ միտումնավոր պայթեցման արդյունքում մարդկանց, գույքին կամ
շրջանա միջավայրին հասցվող ֆիզիկական վնասի հավանականություն և ուժգնություն:
[Վերցվել է ISO ուղեցույց 51:1999(E)-ից]
Բ.10.
Ականների վտանգի իրազեկում (ԱՎԻ)
Գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն նվազեցնել ականի կամ ՊՊՄ պայթեցման
արդյունքում
վնասվածքի
վտանգը`
մարդկանց
իրազեկվածության
աստիճանը
բարձրացնելու և վարքագծային փոփոխություններ քարոզելու միջոցով, այդ թվում հանրային
տեղեկատվության տարածումը, իրազեկումը և ուսուցումը, ինչպես նաև հակաականային
գործողություններում համայնքի հետ կապի ապահովումը:
Բ.11.
Ականների վտանգի կրճատում
Այն գործողությունները, որոնք նվազեցնում են մարդկանց, գույքին կամ շրջանա միջավայրին
հասցվող ֆիզիկական վնասի հավանականությունը և/կամ ուժգնությունը: [Վերցվել է ISO
ուղեցույցից 51:1999(E)]: Ականների վտանգը կարող է նվազեցվել ֆիզիկական
միջոցառումների արդյունքում, ինչպես օրինակ ականազերծումը, ցանկապատումը կամ
նշագծումը կամ էլ ԱՎԻ միջոցով վարքագծային փոփոխության արդյունքում:
Բ.12
ԱՎԻ կազմակերպություն
Ցանկացած կազմակերպություն (պետական, հասարակական կամ քաղաքացիական
հասարակության, ինչպես օրինակ կանանց միություն, երիտասարդական միություն, կարմիր
խաչի և մահիկի միություններ), առևտրային հաստատություն և զինվորականներ (ներառյալ
խաղաղապահ ուժերը), որոնք պատասխանատու են ԱՎԻ նախագծերի և առաջադրանքների
իրականացման համար: ԱՎԻ կազմակերպությունը կարող է լինել հիմնական կապալառու,
ենթակապալառու, խորհրդատու կամ գործակալ: “ԱՎԻ ենթամիավոր” տերմինը վերաբերում
է
կազմակերպության
այն
ստորաբաժանմանը,
անկախ
անվանումից,
որը
հավատարմագրված է կատարելու նախատեսված մեկ կամ ավելի ԱՎԻ գործողություն,
ինչպիսիք են հանրային իրազեկման նախագիծ, դպրոցական կրթական նախագծեր կամ
ականազերծման գործողություններում համայնքի հետ կապի ապահովման նախագծի
գնահատում:
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Բ.13
Ականազերծման գործողությունների ազգային մարմին (NMAA)
Ականապատ տարածքներ ունեցող բոլոր այն երկրների պետական գերատեսչություն(ներ)ը,
կազմակերպություն(ներ)ը կամ հաստատություն(ներ)ը, որը(որոնք) պատասխանատու են
ականազերծման գործողությունների կարգավորման, կառավարման և համակարգման
համար:
Նշում` Հիմնականում Ականազերծման գործողությունների ազգային կենտրոնը (ԱԳԱԿ) կամ դրան
համարժեք հաստատությունը հանդես է գալիս որպես ԱԳԱՄ կամ գործում է նրա անունից:
Նշում` Առանձին իրավիճակներում և պահերին ՄԱԿ-ը կամ որևէ այլ ճանաչված
միջազգային
կազմակերպություն կարող է անհրաժեշտ և տեղին համարել ստանձնելու ԱԳԱՄ-ի
պարտականությունների մի մասը կամ ամբողջությամբ և իրականցնելու գործառույթների մի
մասը կամ ամբողջությամբ:

Բ.14.
Հանրային տեղեկատվության տարածում
Ականների կամ ՊՊՄ մասին տեղեկություններ, որոնք օգտագործվում են ազգաբնակչությանն
իրազեկելու կամ ունեցած տեղեկությունները թարմացնելու համար: Այն կարող է վերաբերել
որոշակի հարցերի, ինչպես օրինակ ականների արգելման մասին օրենսդրության
պահպանումը կամ կարող է օգտագործվել հակաականային գործողությունների ծրագրին
հանրության կողմից ցուցաբերած օժանդակությունն ուժեղացնելու համար: Այսպիսի
նախագծերը, սովորաբար, պարունակում են ռիսկի կրճատման մասին ուղերձներ, սակայն
կարող են օգտագործվել նաև արտացոլելու համար հակաականային գործողությունների
ազգային քաղաքականությունը:
Բ.15
Ռիսկ
Վնասի հավանականության և դրա ուժգնության համադրությունը: [ISO ուղեցույց 51:1999(E)]
Բ.16.
Փրկվածներ (ական/ՊՊՄ)
Անձինք, ովքեր կամ անհատապես կամ հավաքական կերպով կրել են ֆիզիկական,
հուզական կամ հոգեբանական վնաս, տնտեսական կորուստ կամ ում հիմնարար
իրավունքները զգալիորեն տուժել են ականների կամ ՊՊՄ-ի առկայության հետ կապված
գործողությունների կամ սխալների արդյունքում: Ականների/ՊՊՄ փրկվածների թվում են
անմիջականորեն վնաս կրած անձինք, նրանց ընտանիքները կամ ականներ/ՊՊՄ պատված
տարածքներ ունեցող համայքները:
Բ.17.
Չպայթած զինամթերք (ՉԶ)
Պայթուցիկ զինամթերք, որը լիցքավորվել է, ձուլվել/հագեցվել պայթացիչով, զինվել կամ որևէ
այլ կերպ նախապատրաստվել օգտագործման համար կամ օգտագործվել: Այն կարող է լինել
հրանետված, ցած գցված, տեղադրված կամ նախատեսված, սակայն դեռևս չպայթեցված`
ձախողման պատճառով, շահագործման կառուցվածքից ելնելով կամ էլ որևէ այլ պատճառով:
Բ.18.
ՄԱԿ-ի Ականազերծման ծառայություն (ՄԱԿԱԾ)
ՄԱԿ-ի համակարգում ականների հետ կապված բոլոր գործողությունների
պատասխանատու հիմնական մարմին:

համար

Նշում` ՄԱԿԱԾ-ը ՄԱԿ-ի քարտուղարության կառուցվածքային միավոր է, որը պատասխանատու է
միջազգային համայնքի կողմից կիրառելու նպատակով ՀԱԳՄՉ մշակման և պահպանման
համար:
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Նշում` ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ԱՎԻ-ի հիմնական մարմինն է և ենթակա է ՄԱԿԱԾ-ի
ընդհանուր համակարգմանը:

Բ.19.
Տուժած
Անձ, ով վնաս է կրել ականի կամ ՊՊՄ դժբախտ պատահարի արդյունքում:
Նշում` Տուժածներին ցուցաբերվող օգնության առումով, տուժած տերմինը կարող է ներառել
ականի/ՊՊՄ պատահարից կախյալներին, ուստի ավելի լայն հաստացություն է, քան
փրկվածը:

Բ.20.
Գյուղի կողմից ականազերծում
Ականապատված/ՊՊՄ ունեցող տարածքների ինքնուրույն ականազերծում և վտանգավոր
տարածքների նշագծում, որը սովորաբար արվում է տեղի բնակիչների կողմից, ովքեր
գործում են սեփական անձի կամ իրենց համայնքի անունից: Հաճախ նկարագրվում է որպես

ինքնուրույն ստանձնված նախաձեռնություն կամ տարերայնորեն իրականացվող
ականազերծում: Գյուղի կողմից ականազերծումը սովորաբար կատարվում է պաշտոնական
հակաականային
գործողություններ
իրականացնող
այնպիսի
կառույցներից
/գործողություններից անջատ կամ դրանց զուգահեռ, ինչպիսիք են զինվորականների կողմից
կատարվող ականազերծումը, կամ ՄԱԿ-ի, միջազգային կամ տեղական ԿՀ-երի, մասնավոր
ձեռնարկությունների, պետության կամ այլոց կողմից օժանդակվող մարդասիրական
ականազերծումը:
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ՀԱԳՄՉ 07.41
Առաջին հրատարակություն
(23 դեկտեմբերի, 2003թ)

Փոփոխությունների գրանցում
ՀԱԳՄՉ-ի փոփոխությունների կառավարում
ՀԱԳՄՉ-ի չափորոշիչների շարքը ենթակա է պաշտոնական վերանայման երեք տարին մեկ,
սակայն սա չի բացառվում այդ երեք տարիների ընթացքում փոփոխությունների կատարումը՝
գործառնական
անվտանգության
և
արդյունավետության
կամ
խմբագրական
նկատառումներից ելնելով:
Այս ՀԱԳՄՉ-ի փոփոխությունների կատարման դեպքում դրանք համարակալվում են և այդ
փոփոխությունների կատարման ամսաթիվն ու ընդհանուր մանրամասները նշվում են ստորև
բերված աղյուսակում: Փոփոխությունները նաև պետք է նշվեն ՀԱԳՄՉ-ի առաջին էջում՝
թողարկման ամսաթվի տակ ներառելով «Ներառված են փոփոխություն թիվ 1 և այլն»
արտահայտությունը:
Յուրաքանչյուր ՀԱԳՄՉ-ի պաշտոնական վերանայումից հետո կարող են թողարկվել նոր
խմբագրությունները: Մինչև նոր հրատարակությունը կատարված փոփոխությունները
կընդգրկվեն նոր հրատարակության մեջ և փոփոխությունների աղյուսակը կմաքրվի: Դրանից
հետո կրկին կսկսվի փոփոխությունների գրանցումը, մինչև նոր վերանայում իրականացվի:
ՀԱԳՄՉ-ի ամենավերջին փոփոխությունները այն տարբերակներն են, որոնք տեղադրվում են
ՀԱԳՄՉ-ի կայքէջում՝ www.mineactionstandards.org:

Թիվ

Ամսաթիվ

1

1.12.2004թ

2

23.07.2005թ

3

1 1.08.2006թ

Փոփոխության մանրամասներ
1. Փոփոխությունների ձևաչափի որոշում:
2. Տեքստի փոքր խմբագրական փոփոխություններ:
3. Տերմինների, սահմանումների և հապավումների փոփոխություններ` ըստ
անհրաժեշտության, ապահովելու համար, որ այս ՀԱԳՄՉ համահունչ է ՀԱԳՄՉ 04.10
հետ:
1. Հավելված Բ, “Ականների վնասի իրազեկում (MRE)” տերմինի փոփոխություն,
որպեսզի այն համահունչ լինի ՀԱԳՄՉ 04.10-ի հետ:
1. Փոքր փոփոխություններ/լրացումներ նախաբանի առաջին և երկրորդ
պարբերություններում:
2. “Ականներ և ՊՊՄ” տերմինի ավելացում:
3. ՀԱԳՄՉ-ի ամբողջ տեքստից “սպառնալիք” բառը հանել:
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