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Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
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• Ծրագիր՝ Առաջընթացի դիտարկում, 
գործողության խրախուսում 

• Դոնոր՝ Եվրամիություն 
• Ծրագրի ժամկետ՝ 2017-2020 
• Իրականացնող՝ Ոչ առևտրային 

իրավունքի եվրոպական կենտրոն (ECNL)՝ 
Արևելյան գործընկերության վեց երկրների 
կազմակերպությունների 
համագործակցությամբ 

• Հայաստանյան գործընկեր՝ 
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
հակակոռուպցիոն կենտրոն 

ԾՐԱԳՐԻ 
ՄԱՍԻՆ 
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• Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում 
ՔՀԿ-ների նպաստավոր միջավայրի ընթացիկ 
իրավիճակը գնահատելու և ուսումնասիրելու 
մեխանիզմ 

• Ներառում է ստանդարտների ու 
չափորոշիչների ցանկ և դրանց կիրառման 
մեթոդոլոգիան (ինչպես նաև լրացուցիչ 
օգտակար նյութեր) 

• Երկրների հաշվետվություններ և համեմատելու 
հնարավորություն 

• ECNL-Ը և գործընկեր կազմակերպությունները 
կմշակեն զեկույց, որ հասանելի կլինի բոլորին 

ԳՈՐԾԻՔԻ 
ՄԱՍԻՆ 
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• Կանոնավոր կերպով գնահատել և հետևել ՔՀԿ-ների 
նպաստավոր միջավայրի ընթացիկ իրավիճակին Արևելյան 
գործընկերության տարածաշրջանի յուրաքանչյուր երկրում, 
ինչպես նաև ողջ տարածաշրջանում։ 

• Գնահատել երկրի առաջընթացն ու հետընթացը 
միջազգային/եվրոպական ստանդարտների պահպանման 
հարցում, ներառյալ համապատասխանությունը ԵՄ 
ճանապարհային քարտեզում նախագծված նպատակներին։ 

• Աջակցել ՔՀԿ-ներին և այլ շահագրգիռ կողմերին 
քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը խթանող 
քաղաքականությունների ու օրենքների ստեղծման գործում, 
ինչպես նաև խթանել շահերի փաստարկված 
պաշտպանությունը։ 

• Հնարավորություն տալ երկրների միջև փորձի փոխանակման 
ու ուսուցման համար։ 

• Կօգտագործվի նաև առանձին երկրներում ըստ 
անհրաժեշտութան միջամտությունների իրականացման 
համար։ 

ԳՈՐԾԻՔԻ 
ՆՊԱՏԱԿԸ 
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• Միայն արտաքին միջավայր (և ոչ թե 
ՔՀԿ կարողություն) և միայն ՔՀԿ-ների 
վերաբերյալ (ներառյալ ոչ ֆորմալ 
խմբեր, միավորումներ, հիմնադրամներ 
և այլն) 

• ՔՀԿ-ների տեսանկյունից 

ԿԻԶԱԿԵՏՈՒՄ 
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• Ստանդարտները պետք է հիմնվեն 

միջազգային փաստաթղթերի 
դրույթների վրա։  

• Չափորոշիչները պետք է լինեն 
համապատասխան, օբյեկտիվ, 
բավականաչափ հստակ, չկրկնվող, 
պարզ և հասկանալի փորձագետ 
չհանդիսացող մարդկանց համար։  

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 
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• Ներածություն (ինչ է սա և ինչպես 
կիրառել) 

• Ստանդարտներ և չափորոշիչներ 
(աղյուսակ) 

• Բացատրական մաս (յուրաքանչյուր 
ստանդարտի ու չափորոշիչի 
բացատրություն) 

• Հիմնավորող փաստաթղթեր և 
օգտագործված տերմինաբանություն 

Ի՞ՆՉ ՏԵՍՔ 
ՈՒՆԻ 

ԳՈՐԾԻՔԸ 
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1. Հիմնարար իրավունքներ և ազատություններ 
• Միավորման ազատություն  
• Հավասար վերաբերմունք 
• Ֆինանսավորման հասանելիություն 
• Հավաքների ազատություն 
• Որոշումների ընդունման գործընթացում 

մասնակցության իրավունք 
• Խոսքի ազատություն 
• Մասնավոր կյանքի իրավունք 
• Պետության կողմից պաշտպանության 

պարտականություն  
2. Անհրաժեշտ պայմաններ 

• Պետական աջակցություն (ներառյալ հարկային 
միջավայրն ու կամավորությունը)  

• Պետություն-ՔՀԿ համագործակցություն 

ԹԵՄԱՆԵՐԻ 
ՑԱՆԿ 
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