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ԶինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտրոն

(ԶՈՒԺՎ)
www.dcaf.ch 

ԶինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտրոնը(ԶՈՒԺՎ)
անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների (ԱՈԲ) և անվտանգության ոլորտի կառավարման
(ԱՈԿ)բնագավառներումաշխարհիառաջատարինստիտուտներիցմեկնէ։
ԶՈՒԺՎ-նպետություններիներսումիրականացնումէխորհրդատվականևգործնականբնույ-

թիօժանդակությանծրագրեր,մշակումևտարածումէհամապատասխանժողովրդավարական
նորմերըմիջազգայինևազգայինմակարդակներում,խթանումէօրինակելիփորձը,ինչպեսնաև
անվտանգությանոլորտիարդյունավետժողովրդավարականկառավարումնապահովելունպա-
տակովներկայացնումէքաղաքականությանմշակմանառաջարկներ։
ԶՈՒԺՎ-իգործընկերներիթվումենկառավարություններ,խորհրդարաններ,քաղաքացիական
հասարակությունը,միջազգայինկազմակերպություններևանվտանգությանոլորտիմիշարքդե-
րակատարներ, ինչպիսիք են ոստիկանությունը, դատական իշխանությունը, հետախուզության
մարմինները,սահմանայինանվտանգությանծառայություններնուզինվածուժերը։

2010թ.
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Պաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանև
կոռուպցիայինվազեցմանլավագույնփորձիօրինակներիժողո

վածուիպատրաստմանըմասնակցածանձինք

Խմբագրականխորհուրդ̀

ՖիլիպՖլյուրի(PhilippFluri,ԶՈՒԺՎ),ԱդրիանՔենդրի(AdrianKendry,ՆԱՏՕ),ՍայմոնԼան(SimonLunn,
ԶՈՒԺՎ),ՄարկՓայմեն(MarkPyman,«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»(TI,ՄիացյալԹագավորություն)։

Խմբագիրևհիմնականհեղինակ`

ՏոդորՏագարև(TodorTagarev,Բուլղարիա)

Հեղինակայինխումբ`

Ժան-ԺակդիԴարդել (Lean-JacquesdeDardel,Շվեյցարիա)̀ Նախաբան,ՖրանսուաՄելե (Francois
Melese,ԱՄՆ)̀ 2-րդև9-րդգլուխներ,ԱդրիանՔենդրիևՍյուզանՓոնդ(AdrianKendryandSusanPond,
ՆԱՏՕ)̀ 3-րդգլուխ,ՋեյմսԳրին (JamesGreene,ԱՄՆ)̀ 5-րդ,16-րդև22-րդգլուխներ,ՄարկՓայմեն
(MarkPyman,ՄիացյալԹագավորություն)̀ 8-րդգլուխ,ԱդիթյաԲաթարա(AdityaBatara,Ինդոնեզիա)̀ 
11-րդգլուխ,ՋորջԼուկաս(GeorgeLucas,ԱՄՆ)̀ 12-րդգլուխ,ԱլխանդրեԿուխիանիձե,ԹամունաԿա-
րոսանիձե,ՆինաԽատիսկացիևԱլեքսանդրՍքրիվեներ(AlxandreKukhianidze,TamunaKarosanidze,
NinaKhatiskatsi,AlexanderScrivener,Վրաստան)̀ 13-րդգլուխ,ԱննեՔրիստինՎեգեներևՄարկՓայ-
մեն(Anne-ChristineWegener,MarkPyman,«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»,ՄիացյալԹագավորություն)̀ 
14-րդգլուխ,ԼեոնիդՊոլյակով(LeonidPolyakov,Ուկրաինա)ևՋեյմսԳրին(JamesGreene,ԱՄՆ)̀ 17-րդ
գլուխ,ՎիմՖ.վանԻեկելեն(WimF.vanEekelen,Նիդեռլանդներ)̀ 18-րդգլուխ,ՎալերիՌատչև(Valeri
Ratchev,Բուլղարիա)̀ 19-րդգլուխ,ԷլիսԷլդրիջ(AliceEldridge,«LockheedMartin»,«ԼոքհիդՄարտին»
ընկերություն)̀ Գլուխ20.1,ԴոմինիկԼամուրե (DominiqueLamoureux,«Thales»ընկերություն)̀ Գլուխ
20.2,ՅանԴևիս (IanDavis,ՄիացյալԹագավորություն)̀  21-րդգլուխ,ՆիկոլայՍլատինսկի (Nickolay
Slatinski,Բուլղարիա)̀ 24-րդգլուխ։

Տեքստում առանձին պատուհաններ պատրաստվել են հետևյալ հեղինակների կողմից՝ Մացեյ
Վնուկ (Maciej Wnuk, Լեհաստան)̀   պատուհաններ 7.2, 17.4 և 17.6, Էլիզաբեթ Ռայթ (Elisabeth
Wrigth,ԱՄՆ)̀ պատուհան7.6, ԼեոնիդՊոլյակով (LeonidPolyakov,Ուկրաինա)̀ պատուհան16.2,
Սամի Ֆալթաս (Sami Faltas, Նիդեռլանդներ)̀  պատուհան 23.6, Վելիզար Շալամանով (Velizar
Shalamanov,Բուլղարիա)̀ պատուհան24.2,ՏոդորՏագարև̀պատուհաններ2.4,8.2,9.4,9.5,9.9,
12.1,12.2,12.3,12.4,17.1,19.5,20.1,20.2և24.1։

Լեզվականխմբագիր`էշլիԹորնթոն(AshleyTornton)

Զգուշացում.

Սույնժողովածուիմեջներկայացվածտեսակետներնուբերվածօրինակներըպատկանումենան-
ձամբդրանցհեղինակներինևպարտադիրչէ,որարտահայտենՆԱՏՕ-իկամԶինվածուժերինկատ-
մամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտրոնիպաշտոնականդիրքորոշումը։
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V

ՆախաբաՆ
Քսանտարիառաջկործանվեցխորհրդայինռեժիմը։Միջազգայինանվտանգությանոլորտումու-
ժերի հարաբերակցությանդրանհաջորդածբեկումնայինփոփոխություններիամենից շատթե-
րագնահատվածառավելություններիցմեկնայնէր,որվերանայվեցայնտեսությանճշմարտացիու-
թյունը, որ նպատակըմիշտարդարացնում է միջոցները։Պաշտպանությանբնագավառումգոր-
ծադրվածբոլորջանքերիվերջնականնպատակին,այնէ՝իմացյալհզորթշնամուդեմպայքարիու
նրակործանմանխնդրինփոխարինեցանկայունևբազմաբևեռաշխարհումընդհանուրանվտան-
գությաներաշխավորմանկարիքը։Միաժամանակնորլույսիտակերևացինառավելհամապար-
փակ անվտանգության հասնելու եղանակները։ Այնպիսի նոր հասկացություններ, ինչպիսիք են
«մարդկայինանվտանգությունը»և«լավկառավարումը»,ավելիկենտրոնականտեղզբաղեցրին
կառավարություններիևմիջազգայինհանրությանայնջանքերում,որոնցնպատակնէրխթանել
անցումըսառըպատերազմիգաղափարախոսությունիցդեպիգլոբալիզացիայիմարտահրավեր-
ներինդիմակայողավելիկենսունակհասարակություն։

ՆԱՏՕ-նևնրաանդամպետություններընպաստեցինայդէվոլյուցիային։Դաշինքըբացեցիր
դռներընորգործընկերություններիևնորանդամներիառջև։ՆԱՏՕ-իկողմիցիրկառույցներընոր
իրավիճակինհարմարեցնելուևանդամպետություններիկողմիցիրենցզինվածուժերըկրճատե-
լուևնորնպատակներինուղղելուհետմեկտեղհետզհետեավելիմեծուշադրությունդարձվեց
ՆԱՏՕ-իանդամությանհավանականթեկնածուևգործողանդամերկրներումբարեփոխումների
հրատապպահանջին։Անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներընախևառաջխրախուսվեցին
ՆԱՏՕ-ի̀ նախկինումհնարավորախոյանդիտվողերկրներիներսում։Սակայնբարեփոխումներին
զուգընթացավելիամփոփմոտեցումորդեգրվեցտեղիունեցողբոլորտեսակիփոխակերպումնե-
րիհանդեպ։Դրանցշրջանակնընդգրկումէրզինվածուժերինկատմամբխորհրդարանականվե-
րահսկողությունից սկսած մինչև միջազգային մարդասիրական իրավունքի իրացումը, ինչպես
նաևփոխգործակցությանայնբազմաթիվշփումները,որոնքանհրաժեշտաբարտեղիէինունե-
նումզինվածուժերիևքաղաքացիականբնակչության,պաշտպանությանոլորտիինստիտուտնե-
րի,ոստիկանության,քաղաքացիականհասարակության,միջազգայինկազմակերպություններիև
ՀԿ-ներիմիջև։

Անվտանգությանոլորտիևդրաբոլորդերակատարներիգործունեությաննկատմամբայսպիսի
ընդգրկունմոտեցումըշուտովհանգեցրեցավելիլայնըմբռնմանըայնհարցի,թեինչէանհրաժեշտ
անելանվտանգությանապահովումըբարելավելուևհակամարտություններիուլարվածություննե-
րիչեզոքացմանգործումներդրվածքաղաքական,տնտեսականևսոցիալականջանքերիցստաց-
վողօգուտներըառավելագույնիհասցնելուհամար։Էթիկայինորմերըհետզհետեսկսեցինօգտա-
կար համարվել շարունակական անվտանգության վերջնարդյունքը երաշխավորելու տեսանկյու-
նից։ԱյնպիսիՀԿ-ներ,ինչպիսիններիցէ«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»-ը(ԹԻ),հասանճանաչման
ուհարգանքինորմակարդակի,ևմիշարքկառավարություններորոշեցինավելիականջալուրլի-
նելայնհնարավորություններին,որոնցովխուստումնալիէրթափանցիկությանևարդյունավետու-
թյաննորմթնոլորտը։Այսպես,Եվրաատլանտյանգործընկերությանխորհրդի(ԵԱԳԽ,EAPC)Գոր-
ծընկերությունհանունխաղաղության(ԳՀԽ,PfP)շրջանակներումսկիզբառավմինորնախաձեռ-
նություն,որիանվանումըառավելքանխոսունէ՝Բարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիոն
ռիսկերինվազեցումըպաշտպանությանոլորտիկազմակերպություններում։Այսնախաձեռնությու-
նըևդրահետկապվածՆպատակայինհիմնադրամը,որըղեկավարումենԼեհաստանը,Շվեյցա-
րիանևՄիացյալԹագավորությունը,հանդիսանումենՊաշտպանականինստիտուտներիշինա-
րարությանգործողություններիհամատեղծրագրով(ՊԻՇ-ԳՀԾ,PAP-DIBPartnershipActionPlanon
DefenceInstitutionBuilding)նախատեսվածևՍտամբուլիգագաթաժողովիցմիքանիտարիհետո
հաստատվածհամագործակցությանբաղադրիչիկարևորմասնուշարունակությունը։Այսբնագա-
վառումառկակարիքներընշանակալիենևպետքէհաշվիառնվենՆԱՏՕ-իևնրաորոշգործըն-
կերներիգործողություններինորուղղություններըմշակելիս։

ՆԱՏՕ-իմիջազգայինքարտուղարությանևմասնակիցպետություններիկողմիցայսծրագրի
իրականացմանուղղությամբկատարվածաշխատանքներինամենասկզբիցնեցուկեղանարտա-



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածուVI

քինայնպիսիդերակատարներ,ինչպիսիքենԹԻ-ն,ՄիացյալԹագավորությանպաշտպանության
ակադեմիանևԶինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտ-
րոնը(ԶՈՒԺՎ),որըևպատրաստեցբարեվարքությանամրապնդմանսույնժողովածուն։Իրապես,
ԶՈՒԺՎ-նթափանցիկությանբարձրացմաննառնչվողհարցերումկուտակել էփորձառությունև
գիտելիքներ,որոնքիրենցարտացոլումնենգտելմեծթվովհրապարակումներում,որոնցթվում
կարելիէնշելՄիջխորհրդարանականմիությանհետհամատեղգրեթե50լեզվովհրատարակված
«Խորհրդարանականներիհամար»ձեռնարկը,ինչպեսնաև՝ԶՈՒԺՎ-իևՆԱՏՕ-իԽորհրդարանա-
կանվեհաժողովիհամատեղհրապարակած«Հսկողությունևուղղորդում»ձեռնարկը,որնայժմ
խմբագրականվերանայմանփուլումէ,ևորընախատեսվումէվերահրատարակել2010թ.̀ որպես
«Գործընկերությունհանունխաղաղության»ծրագրիշրջանակներումՇվեյցարիայիևսմեկներդ-
րում։Ընդհանուրառմամբ,ՊԻՇ-ԳՀԾ-իհանդեպԶՈՒԺՎ-ինվիրվածություննապացուցվելէնրա
կողմից բերված ծանրակշիռ մասնակցության և ավանդի բազմաբնույթ օրինակներով, որոնք
նպաստավորենեղելինչպեսընդհանրապեսԵվրաատլանտյանհամայնքի,այնպեսէլառանձին
երկրներիհամար։ԱնվտանգությանքաղաքականությանԺնևիկենտրոնի(ԱՔԺԿ,GenevaCentre
forSecurityPolicy,GCSP),ինչպեսնաևվերընշվածգործընկերներիհետԶՈՒԺՎ-նկազմակերպել
էմիշարքսեմինարներուկոնֆերանսներ,որոնցնպատակնէեղելլավագույնփորձիօրինակների
բացահայտումնուարձանագրումը,ինչպեսնաևպաշտպանությանոլորտիկառավարմանծրագ-
րերինամբողջականությունհաղորդելը։

ՆԱՏՕ-իիրգործընկերներիհետհավասարՇվեյցարիայիկառավարությունընույնպեսպատ-
րաստէաջակցելուԶՈՒԺՎ-ինևԱՔԺԿ-ինևնպաստելուՊԻՇ-ԳՀԾ-ինպատակներիիրագործմա-
նը՝բարեվարքությանևթափանցիկությանամրապնդմանբնագավառներում։Ծառացածխնդիրը
ապագայումէլկմնանույնքանբարդևխորքային,որքանանկատարէմարդկայինէությունը։Սա-
կայն մինչ այժմ այն հաջողությունները, որոնք ընդհանուր ջանքերի շնորհիվ արձանագրվել են
պաշտպանությանոլորտիբարեփոխումների,հակամարտություններիհամարխոցելիտարածաշր-
ջաններումկայունությանապահովման,ինչպեսնաևմիջազգայինհամագործակցությանտարած-
մանուղղություններով,վկայումենայսարժեքավորժողովածուիմեջխտացվածփորձիխոստում-
նալիցլինելումասին։

ԴեսպանԺան-ԺակդիԴարդել
ՆԱՏՕ-ումՇվեյցարիայիՆերկայացուցչությանղեկավար
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Բաժինառաջին

Ներածություն

Խաթարելովհանրությանվստահությունըպետականինստիտուտներինկատմամբ̀կոռուպցիան
արգելակումէցանկացածերկրիզարգացումը։Հատկապեսայնխոչընդոտումէանցումայինշրջա-
նում գտնվող երկրների զարգացումը՝ պետությունից յուրացնելովայդչափ կարևոր կապիտալը։
Կոռուպցիոներևույթներիշնորհիվձեռքբերվածռեսուրսներըհաճախփոխակերպվումենտնտե-
սականևքաղաքականազդեցության̀ այդպիսովթուլացնելովժողովրդավարականինստիտուտ-
ներնուէլավելիտարածելովկոռուպցիանայսարատավորշրջանում։

Պաշտպանությանոլորտըհաճախպարարտհողէապահովումնմանվնասարարգործունեու-
թյան համար, քանի որայստեղառկա է գաղտնիությանևանպատժելիության մշակույթը, որը
պաշտպանումէնրանխիստհսկողությունից։Գլուխ1-ումընդհանուրկերպովներկայացվումեն
պաշտպանության ոլորտի կոռուպցիայի հիմնականգործոններն ու հետևանքները։Գլուխ2-ում
մատնանշվումենպաշտպանությանոլորտումկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմաննուղղվածռազ-
մավարականմոտեցմանհիմունքները։Այդմոտեցումըմիավորումէբարեվարքությանամրապնդ-
մանը,թափանցիկությանբարձրացմանըևհաշվետվողականությանկատարելագործմաննուղղ-
վածջանքերը։Նմանմիասնությունըմեծացնումէկոռուպցիոնվարքագծիբարոյականբեռը,նվա-
զեցնումակնկալվողօգուտներըևբարձրացնումակնկալվողհատուցմանկամպատժիչափը։

Ժողովածուիներածականմասումնաևներկայացվումենազգայինևմիջազգայինմոտեցում-
ներնարտահայտողառանձինօրինակներ՝կապվածպաշտպանությանոլորտումկոռուպցիոնռիս-
կերինվազեցմանհետ,մոտեցումներ,որոնքկազմումենանվտանգությանոլորտիբարեփոխում-
ներիևպաշտպանության ոլորտիզարգացմանավելի ընդգրկուն ջանքերի բաղկացուցիչ մասը։
Վերջինհաշվով,պաշտպանությանոլորտումկոռուպցիայիդեմպայքարիևբարեվարքությանամ-
րապնդմանամենաարդյունավետմիջոցնապահովվումէավելի լայնբարեփոխումներիգործըն-
թացիշնորհիվ,այսինքն՝ոլորտումայնպիսինորմերիամրագրմանմիջոցով,որոնցովհամակարգ
եններմուծվումժողովրդավարականբարձրագույնարժեքներնուփորձը՝դրանովիսկպայքար
մղելովկոռուպցիայիարմատներիդեմ։





3

ԳԼՈՒԽ1.

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻԱՆԵԾՔԸ

Կոռուպցիանպաշտպանությանոլորտում
Կոռուպցիանխոչընդոտէհանդիսանումզարգացմանհամար,խաթարումէժամանակակիցհա-
սարակություններիանվտանգություննունվազեցնումհավատըհանրայինինստիտուտներիհան-
դեպ։Պաշտպանության ոլորտն էլապահովագրված չէ կոռուպցիայի նզովքից։ Սա զարմանալի
կթվաշատերիհամար՝հաշվիառնելովայնմեծհարգանքը,որըհանրությունըսովորաբարտա-
ծումէզինվածուժերիհանդեպամբողջաշխարհում։Եթեվերցնենքմիջինհամաշխարհայինվի-
ճակագրությունը,ապակտեսնենք,որզինվածուժերըմտնումենառավելհարգվածինստիտուտ-
ներիառաջինեռյակիմեջևկոռուպցիայիտեսանկյունիցգրեթենույնքանվստահելիեն,որքան
ՀԿ-ներնուկրոնականինստիտուտները(տես՝ներքևում,Գծապատկեր1.1):1Շատերկրներումզին-
վածուժերնընկալվումենորպեսավելիքիչկոռումպացված,քանքաղաքականկուսակցություննե-
րը,օրենսդիրմարմինները,բիզնեսընկերություններնուլրատվամիջոցները։
Սակայնզինվածուժերիայսցուցանիշներըշեշտակիորենտարբերվումեն̀ ըստտարբերերկր-

ներիևտարածաշրջանների։Օրինակ,ԱրևմտյանԵվրոպայումևՄիացյալՆահանգներումզինված
ուժերըլայնորենընկալվումենորպեսկոռուպցիայիցազատինստիտուտ։Սակայն,Կենտրոնական
ևԱրևելյանԵվրոպայինորանկախերկրներում,ինչպեսնաևևհատկապես՝ԱֆրիկայումևԼատի-
նականԱմերիկայում,զինվածուժերիվարկնայդպիսինչէ։2
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Գծապատկեր1.1.Կոռուպցիայիընկալումը

Չժխտելովայնմեծհարգանքը,որըզինվածուժերըվայելումենհասարակություններիմեծմա-
սում,«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանհետազոտություններըցույցենտվել,որ

1 Տվյալներըվերցվածեն«Թրանսփարենսիինթերնեշնլ»կազմակերպության/«Գելափի»-ի2006թ.,«Կոռուպցիայի
համաշխարհայինբարոմետր»հետազոտությունից(2006,TransparencyInternational/Gallupsurvey«GlobalCorruption
Barometer»), որը ներկայացվել է Մարկ Փայմենի, Դոմինիկ Սկոտի, Ալան Վոլդրոնի և Ինես Վոյկայի կողմից`
«Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիոնռիսկինվազեցումըպաշտպանականհաստատություններում»
աշխ.մեջ՝«Կապեր.Եռամսյակայինամսագիր»,Հ-7:2ամառ,2008թ.,էջ21-44,MarkPyman,DominicScott,Alan
WaldronandIneseVoika,«IntegrityBuildingandReducingկոռուպցիRiskinDefenseEstablishments,»Connections:
TheQuarterlyJournal7:2(Summer2008),21–44:

2 Փայմեն և մյուսները՝ «բարեվարքության ամրապնդման և կոռուպցիոն ռիսկի նվազեցումը պաշտպանական
հիմնարկներում»(2008թ.),էջ31։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու4

պաշտպանությանոլորտըդասվել էհանրայինռեսուրսներտնօրինողոլորտներիցամենակոռում-
պացվածներիշարքին՝նավթի,գազիարդյունահանմանևշինարարականբիզնեսիհետմիասին։3։
Վերջերսանցկացվածուսումնասիրությանարդյունքներով`զինվածուժերըգտնվումենայնարդյու-
նաբերականոլորտներիցանկի13-րդտեղում,որտեղակնկալվումէպաշտոնյաներինկաշառքտալը,
և«Պետությունըհամակած»կամ«Պետությունըգնած»ցանկի(«StateCapture»list)8-րդտեղում4։
Սույնժողովածուիհեղինակներնընդունումեն,որզինվածուժերիհանդեպտածածմեծհար-

գանքըևպաշտպանականոլորտիկոռումպացվածությանբարձրմակարդակըգոյությունունեն
համատեղ։Այսանսովորգոյակցությունըևընկալումներիուվարքագծայինմոդելներիբարդփոխ-
գործակցությունըազդումենհակակոռուպցիոնռազմավարություններիևբարեվարքությանամ-
րապնդմանծրագրերիմշակմանևիրականացմանվրա։
Երբզինվածուժերը̀իբրևինստիտուտ,հարգանքենվայելում,ապապաշտպանականհաստա-

տություններըտվյալերկրումկարողենոգեշնչելևառաջնորդելավելիընդգրկունինստիտուցիո-
նալբարեփոխումներիիրականացումը։Սակայնհնարավորէնաև,որպաշտպանությանոլորտի
վերաբերյալթափանցիկևտեղեկացվածհանրայինքննարկումներիբացակայությանպայմաննե-
րումզինվածուժերինկատմամբառկամեծհարգանքըխոչընդոտիբարեվարքությանամրապնդ-
մաննուղղվածծրագրերիիրականացումը։
Ավելորդէասել,որհրամայականէհանդիսանումպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայիդեմ

պայքարըայներկրներում,որտեղզինվածուժերնընկալվումենորպեսկոռումպացված։Հաճախ
սրանքայներկրներնեն, որտեղկոռուպցիաններթափանցել է հանրայինևմասնավորկյանքի
բազմաթիվ ոլորտներ։ Նման դեպքերում պաշտպանության ոլորտի ինստիտուտների̀  հաջողու-
թյամբպսակվածբարեփոխումներիօրինակըկարողէզգալիդրականազդեցությունունենալայլ
պետականինստիտուտներիվրա։
Սույնժողովածուի1-ինբաժնումներկայացվումենպաշտպանությանոլորտիժողովրդավարա-

կանևարդյունավետինստիտուտներիզարգացման,ինչպեսնաևպաշտպանությանոլորտումկո-
ռուպցիայիդեմպայքարիազգայինևմիջազգայինփորձիօրինակներ։Հաջորդգլխումներկայաց-
վածենպաշտպանությանոլորտումկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմանուղղությամբռազմավարա-
կանմոտեցմանհիմունքները։Այսմոտեցումըմիավորումէբարեվարքությանամրապնդմանը,թա-
փանցիկության բարձրացմանը և հաշվետվողականության ամրապնդմանն ուղղված ջանքերը։
Նմանմիասնությունըմեծացնումէկոռուպցիոնվարքագծիբարոյականբեռը,նվազեցնումակն-
կալվողօգուտներըևբարձրացնումակնկալվողհատուցմանկամպատժիչափը։
Պաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանծրագրերիմշակմանևիրակա-

նացման գործնական մեխանիզմները ներկայացված են սույն ժողովածուի 4-րդ բաժնում։ Այս
առումովառանձնակիկարևորությունունիկոնկրետերկրումպաշտպանությանոլորտիկազմա-
կերպմանմշակութայինառանձնահատկություններըհաշվիառնելըևկազմակերպականմշակույ-
թիայնպիսիբնութագրիչգծերիխթանումը,որոնքնպաստումենանհատականևկազմակերպա-
կան բարեվարքությանապահովմանն ու զսպում կոռուպցիոն վարքագծի դրսևորումները։ Կու-
տակվածլավագույնփորձնայնուհետևկարողէփոխանցվելայդերկրիմյուսպետականկառույց-
ներին։

Կոռուպցիայիաղբյուրներըպաշտպանությանոլորտում
Կոռուպցիանվստահվածդիրքիչարաշահումնէ՝անազնիվեկամուտստանալուհամար։Պաշտ-
պանությանոլորտումկոռուպցիանկարողէդրսևորվելտարբերձևերով.փայհանումներ («ատ-
կատներ»)ևկաշառքներ,ոչմրցակցայինհիմունքներովկնքվողպայմանագրերկամմեքենայու-
թյուններ̀ կապվածզինծառայողներիաշխատավարձայինֆոնդի հետ։Վերջինժամանակներում
սկիզբառածևհետզհետետարածվողմասնավորզինվածուժերիևանվտանգությանծառայու-
թյուններ մատուցող ընկերություններիառաջ գալըայնպիսի գործառույթների իրականացմամբ,

3 Նույնտեղում,էջ22.
4 «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպության ինտերնետային էջ, «Կաշառք վճարողների համաթվի 2008
թ. աղյուսակ» («Bribe Payers Index 2008Table»), www.թափանցիկության.org/policy_research/surveys_indices/bpi/
bpi2008#bpi_table:Ուսումնասիրվածթվով19ոլորտներկայացնողընկերություններիըստայդոլորտներիկազմված
վարկանիշայինցուցակումգնահատվումէայդընկերությունների«Պետությունըգնելու»կամ«համակելու»(«state
capture»)գործունեությանմեջներգրավվածությանհավանականությունը,իսկկուսակցություններըպաշտոնատար
անձանցանձնականվճարներտրամադրելումիջոցովփորձումենոչիրավաչափազդեցությունունենալպետության
կողմիցսահմանվողնորմերի,կանոնակարգերի,ինչպեսնաևորոշումներիկայացմանբունգործընթացիվրա։
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որոնքնախկինումգտնվումէինպետականմենաշնորհայինգործունեությանտիրույթումևայժմ
գնվումենարտապատվիրման(աութսորսինգի)միջոցով՝անհատականիրավականկարգավորում-
ներիհամաձայն,ավելիէմեծացրելկոռուպցիայիընդարձակմանհնարավորությունները։
Ժողովածուի2-րդբաժինըբաղկացածէինըգլխից,որոնցումմանրամասնուսումնասիրվումեն

պաշտպանությանոլորտումկոռուպցիայիպատճառներնուհետևանքները։Այսգլուխներըհիմնա-
կանումնվիրվածենկոռուպցիոնվարքագծիքննարկմանը,ինչպեսնաև լավագույնփորձիօրի-
նակներեններկայացնումպաշտպանությանոլորտիկառավարմանհետևյալհիմնականտարրերի
բարեվարքությանամրապնդման,թափանցիկությանևհաշվետվողականությանխթանմանվերա-
բերյալ̀ կադրային քաղաքականություն և մարդկային ռեսուրսների կառավարում, պաշտպանու-
թյանոլորտիֆինանսաբյուջետայինկառավարում,օֆսեթային(հակադարձ)համաձայնություններ
(պայմանագրեր),արտաքինաղբյուրներից կատարվող գնումներ, մասնավորեցման գործընթաց-
ներ,պաշտպանությանոլորտումհանրային-մասնավորգործընկերություններ,ավելցուկայինսար-
քավորումներիևենթակառուցվածքներիօգտահանում(ուտիլիզացիա)ևտնտեսականգործունե-
ությանմեջպաշտպանությանոլորտիանձնակազմիևգույքիներգրավվածությանհարցեր։Գլուխ
12-ըկենտրոնանումէժամանակակիցզինվածուժերիռազմականգործողություններիհետկապ-
վածկոռուպցիոնռիսկերիևբարեվարքությանխնդիրներիվրա,իսկԳլուխ13-ումուսումնասիր-
վումենպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայիխնդիրներըչկարգավորվածտարածքայինվեճեր
ունեցողերկրներում։
Ստորևներկայացվածէայնմիքանիգործոններիցանկը,որոնքնպաստումենկոռուպցիոներ-

ևույթների առաջացմանը, մասնավորապես՝ «գաղտնիությունը», «հրատապությունը» և «մարդ-
կանցհամարմտահոգլինելը»։Չնայածսրանքառաջինհայացքիցանմեղշարժառիթներեն,սա-
կայնդրանքկանոնավորկերպովվկայակոչելը շեշտակիորենսահմանափակումէպաշտպանու-
թյանոլորտումորոշումներիկայացմանևդրանցկատարմանթափանցիկությունը,ինչպեսնաև՝
այսոլորտումդերակատարությունստանձնածանձանցհաշվետվողականությունը̀այդպիսովպա-
րարտհողնախապատրաստելովկոռուպցիայիհամար։
Գաղտնիությունըպաշտպանությանոլորտումթափանցիկությանառաջինևգլխավորթշնամին

է։«Ազգայինանվտանգությանշահերիապահովման»համարանհրաժեշտգաղտնիությանանվերջ
վկայակոչումըխիստսահմանափակումէխորհրդարանականհսկողության,ինչպեսնաևգործա-
դիրինկատմամբհասարակականվերահսկողությանայլձևերիիրականացումը։Պաշտպանության
ոլորտումիրականացվողգնումներիպարագայում,օրինակ,գաղտնիությանվկայակոչումըխիստ
սահմանափակումէմրցույթիհավանականմասնակիցներիշրջանակըկամանգամհանգեցնում
միակաղբյուրիցգնումկատարելուն։Սաինքնինբացառումէմրցակցությունը:Բացիայդ,չափա-
զանցհաճախնմանսխեմաներըմշակվումևգործածվումենկոռուպցիոներևույթներըհեշտացնե-
լունպատակով։
Մարտականխնդիրներիևպաշտպանությանոլորտիայլպահանջներիկատարմանհամարան-

հրաժեշտհրատապությունըվկայակոչվումէ,որպեսզիհնարավորլինիօգտվելպարզեցվածըն-
թացակարգերիցկամպարզապեսանտեսելգործողկանոնները,օրինակ՝բացմրցույթչանցկացնե-
լըևայդպիսովմրցույթիթափանցիկևմրցակցայինլինելուպահանջներըշրջանցելը։Հրատապու-
թյանվկայակոչումըհաճախկատարվումէՆԱՏՕ-իննորանդամակցածերկրներիևգործընկերու-
թյուններին մասնակիցայնպետություններիպաշտպանական հիմնարկների կողմից, որոնք մի-
ջազգայինգործողություններինմասնակցումենadhocհիմունքներովկամմիանվագռոտացիայի
համարկազմված«կոնտինգենտով»։Անհետաձգելիհամարվողպահանջներիպահպանմանան-
հրաժեշտությունը,հատկապեսերբդրանենմիանումգաղտնիությանվկայակոչումները,հրաշալի
հող է նախապատրաստում ոչթափանցիկև կամայականորոշումների կայացման, հետևաբար
նաև՝կոռուպցիայիհամար։
Ամբոխավարականկարգախոսներըհաճախնույնպեսվկայումենկոռուպցիայիառկայության

մասին։Պաշտպանությանոլորտիապրանքներիևծառայություններիհետկապվածօրինակներից
մեկը«Գնի՛րազգայինը»կոչնէ,անգամեթեայդպարագայումմնումէապրանքներիկամծառա-
յություններիընդամենըշատքիչթվովկամընդհանրապեսմիայնմեկմատակարար,որիարտադ-
րանքնունիկասկածելիմիջազգայինմրցունակություն։Մյուսօրինակնէ«զինվորներիբարեկեցու-
թյանմասինմտահոգությունը»,որըհանգեցրելէնրան,որզինվածուժերիավելցուկայինգույքըոչ
թափանցիկընթացակարգովփոխանակվելէզինվածուժերիհամարբնակարաններիհետ,կամ
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կնքվելենհանգստիծառայություններ̀մատուցելուոչթափանցիկպայմանագրերևայլն։Երրորդ
օրինակը̀հանուն«հանրայինշահի»,օֆսեթայինհամաձայնությունների5միջոցովգործելուկոչերն
են:Այնոչմիայնխեղաթյուրումէշուկայականմեխանիզմները,այլևնպաստավորպայմաններէ
ստեղծումտարբերեղանակներովկատարվողփայհանումներիհամար։
Սապաշտպանականոլորտիհիմնարկներիթափանցիկությանևհաշվետվողականությանգլ-

խավոր«թշնամիների»զուտմոդելներնեն,որոնքնաևնպաստումենպաշտպանությանոլորտի
կոռուպցիոն ներուժի մեծացմանը՝ վերջինիս «ընձեռած» առատ բացասական հետևանքներով
հանդերձ։

Պաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայիհետևանքները
Պաշտպանությանոլորտիչհաղթահարվածկոռուպցիանլուրջմարտահրավերներէնետումպաշտ-
պանությանոլորտիհիմնարկներիարդյունավետությաննուզինվածուժերիմարտունակությանը,
նվազենում հասարակության և միջազգային գործընկերների վստահությունը զինված ուժերի
նկատմամբ, սպառնում քաղաքացիների անվտանգությանը և դրա ծայրահեղ դրսևորումների
դեպքում՝սպառնումնաևժողովրդավարականկառավարմանմեխանիզմներիգոյությաննուան-
գամ՝ժամանակակիցպետությանբունհիմքերին։Այսհետևանքներըքննարկվումենստորև՝հինգ
հարաբերականորենառանձինխմբերով։

Սակավռեսուրսներիվատնում

Կոռուպցիանթանկէ։Այնշեղում-տանումէսակավռեսուրսներըայննորսերնդիռազմականկա-
րողություններից,որոնքանհրաժեշտենտվյալպետությանըորոշակիհամարժեքգնով,ևսահմա-
նափակումզինվածուժերիօգտագործմանհնարավորություններնայնպիսիգործողություններում,
որոնքպետքէխթանեինտվյալպետությանևնրադաշնակիցներիանվտանգությունը։Սանշա-
նակումէ,որտվյալպետությունըարդյունավետչիգտնվումանվտանգությանևպաշտպանական
իրքաղաքականություններնիրականացնելիսևհայտնվումէանվտանգությանառջևծառացած
մարտահրավերներինևսպառնալիքներինարձագանքելուկարողությանցածրմակարդակիվրա։
Պատուհան1.1-ըներկայացնումէկոռուպցիայի«գնի»միօրինակ՝իդեմսվատնվածգումարնե-

րիևռազմականտեխնոլոգիաներիթարմացմանհնարավորություններիկորստի։Անհրաժեշտէ
նշել,որՊատուհան1.1-իտեքստումհաշվիենառնվածմիայնայնկոռուպցիոնգործերը,որոնք
արդենիսկգտնվելենքրեականհետապնդմանմարմիններիվարույթում։
Հասարակականհարաբերություններիտեսանկյունից̀ կոռուպցիաննաևտեղիէունենումսոցի-

ալապեսավելիարդյունավետներդրումներչանելուհաշվին,մասնավորապես՝կրթության,առող-
ջապահության,զարգացմանևմրցակցությանապահովմանոլորտներում։

Նվազմարտունակություն

Երբմիերկիրիրզորքերըօգտագործումէռազմականգործողություններում,կոռուպցիանխիստ
ազդումէդրանցմարտունակությանվրա։Համարժեքիցցածրհնարավորություններընվազեցնում
ենզինվածստորաբաժանումներիդերնուարդյունավետությունը։Անհրաժեշտորակչունեցողտեխ-
նիկայիառկայությունըզինվորներինդնումէավելիմեծվտանգիտակևկարողէավելացնելզոհերի
ևվիրավորներիթիվը։Ըստսահմանման̀ այնզինվորներիբարոյահոգեբանականվիճակը,ովքեր
վճարումենկատարելայսկամայնգործողությանըմասնակցելուհամար,լինումէշատցածր։
Կոռուպցիանկարողէօգտագործվելևիրականումօգտագործվումէահաբեկիչներիևկազմա-

կերպվածհանցավորությանկողմից՝տեղեկատվություն,տեխնոլոգիաներ,արգելվածնյութեր,զեն-
քիարտադրությանբաղադրիչներևամբողջականհամակարգերձեռքբերելուհամար։Կոռուպցի-
անկարողէայնուհետևնվազեցնելօպերատիվռազմականգործողություններիարդյունավետու-
թյունը,ինչպեսցույցէտրվումՊատուհան1.2-ումբերվածօրինակում։

Բարոյահոգեբանականմթնոլորտիվատթարացումպաշտպանականինստիտուտների
ներսումևհարգանքինվազումվերջիններիսհանդեպ

Պաշտպանության ոլորտում կոռուպցիայիանգամ դրվագային դրսևորումները ստվեր են գցում
պաշտպանությանամբողջոլորտիվրաևբացասաբարանդրադառնումզինվածուժերիհանդեպ

5 Մանրամասներիհամարտե՛սսույնժողովածուիԳլուխ8։
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հասարակությանվստահությանևպետությանզինվածուժերինկարագրիվրա։Զինվածուժերիև
պաշտպանությանոլորտիքաղաքացիականանձանց՝իրենցերկրինծառայելուցբխողհպարտու-
թյանզգացումը ծայրաստիճանխոցվում է, երբ նրանքտեղեկանում են իրենց ղեկավարության
շրջանումկոռուպցիայիառկայությանմասին։Կառավարությանբարձրաստիճանօղակներումհա-
սարակականհնչեղությունունեցողկոռուպցիայիանսքողդեպքերիանպատժելիմնալըէլավելիէ
վատթարացնումպաշտպանությանոլորտիանձնակազմիբարոյահոգեբանականվիճակըևնվա-
զեցնումզինվածուժերիվարկըհանրությանաչքերում։Սանվազեցնումէորակյալկադրերներգ-
րավելու հավանականությունը, որոնք պետք է ծառայեն թե՛ որպես զինծառայող և թե՛ որպես
պաշտպանությանոլորտիքաղաքացիականմասնագետներ։

Պատուհան1.1.Կոռուպցիայիանմիջականվնասները

«Ռոսսիյսկայագազետա»թերթինտրվածիրհարցազրույցումգլխավորդատախազությանքննչա-
կանկոմիտեիպետիտեղակալգեներալ-մայորԱլեքսանդրՍորոչկիննընդունելէ,որ2008թ.առաջին
իննամսվաընթացքում,Ռուսաստանիզինվածուժերումառկակոռուպցիայիհետևանքով,պետական
բյուջեիկրածվնասներըկազմելեն2.2միլիարդռուբլի(78.6միլիոնԱՄՆդոլար),ևորՌուսաստանի
զինվածուժերումկոռուպցիոնհանցագործություններիքանակընախորդ՝2007թ.նույնժամանակա-
հատվածիհաեմմատաճելէնվազագույնը30%-ով՝կազմելով1,400հանցագործությանդեպք։Վատն-
վածգումարը«բավարարէT-90տեսակիառնվազն30ժամանակակիցմարտականտանկգնելուհա-
մար»,ընդորում՝այդկոռուպցիոնհանցագործություններիցառնվազն18-ումներգրավվածենեղել
գեներալականկազմիսպաներ։
 Ռուսաստանի գլխավոր զինվորական դատախազՍերգեյՖրիդինսկինավելացրել է, որ չնայած
երկրումհանցագործություններիընդհանուրթվիփաստացինվազմանը`2008թ.առաջինիննամսվա
ընթացքումհանցավորությանաճըկազմելէ.Ներքինզորքերում՝220%,Արտակարգիրավիճակների
նախարարությունում՝60%,Անվտանգությանդաշնայինծառայությանսահմանապահզորքերիստո-
րաբաժանումներում՝ավելիքան10%ևՊաշտպանությաննախարարությունում՝24%։Այսհանցա-
գործությունների թվում 50%-ովաճել է կաշառք վերցնելու ևպաշտոնեական դիրքը չարաշահելու
դեպքերիքանակը,իսկհանցագործություններիկեսիցավելինառնչվելէզինվածուժերիգույքիևբյու-
ջետայինհատկացումներիհետ։
ՌուսաստանիՆախագահԴմիտրիՄեդվեդևըկոռուպցիայիդեմպայքարըդարձրելէիրգերակայու-
թյուններիցմեկըայնպահիցիվեր,երբստանձնելովպաշտոնը`2008թ.մայիսին,երդմնակալությունից
ընդամենըերկուշաբաթհետո,հրամանագիրստորագրեցՆախագահինկիցհակակոռուպցիոնհանձ-
նաժողովստեղծելումասին։
 

Աղբյուրը.«2008թ.զինվածուժերիկոռուպցիանՌուսաստանինարժեցելէգրեթե80միլիոնԱՄՆդոլար»,
«ՌԻԱՆՈՎՈՍՏԻ»(2դեկտեմբերի,2008թ.),(«MilitarycorruptioncostsRussiaalmost$80միլիոնin2008,»
RIANovosti(2December2008)),http://en.rian.ru/russia/20081202/118637765.html:

Պատուհան1.2.Կոռուպցիոնևանվտանգությանսպառնալիքներըանկայունտարածաշր
ջաններում

   Կոռուպցիան,ինչպեսնաևծայրահեղականներիկողմիցՀյուսիսայինԿովկասումիրավապահ
մարմիններիաշխատակիցներինգաղափարապեսհավատափոխանելը,վերաճելենանվտանգու-
թյանգլխավոր սպառնալիքներից մեկի, քանի որ ինչպեսապացուցեց հիմնականահաբեկչական
հարձակումներիվերաբերյալգործերովկատարվածքննությունը,առկաենդեպքեր,երբկոռուպ-
ցիոնկամգաղափարականշարժառիթներիցդրդվածհարձակվողներինիրենցօժանդակությունն
ենցուցաբերելնաևոստիկանությանաշխատակիցները։Ո՛չպասիվպաշտպանությանմիջոցների
ուժեղացումըևո՛չէլահաբեկիչներիբազաներիվրականխարգելիչհարվածներիթվիավալեցումը
չենկարողհաջողությունբերելներպետականահաբեկչությանդեմպայքարում,եթեՌուսաստանի
իշխանություններըլուրջմիջոցներչձեռնարկենայնհաշվով,որարմատախիլարվիերկրիիրավա-
պահհամակարգըհամակածկոռուպցիան։
 

Աղբյուրը.ՍիմոնՍարաջյան,«Ռուսաստանինկատմամբծովայինահաբեկչությանսպառնալիքիդինա
միկանևպետությանպատասխանը»«Կապեր՝Եռամսյակայինամսագիր»,Հ8:3,ամառ,2009թ.,էջ5384,
(SimonSaradzhyan, «Dynamics ofMaritimeTerroristThreats toRussia and theGovernment’sResponse,»
Connections:TheQuarterlyJournal8:3(Summer2009):53–84):



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու8

Կոռուպցիան նվազեցնում է հանրային վստահության մակարդակը զինված ուժերի նկատ-
մամբ։Համակարգայինկոռուպցիանվնասակարորենէազդումպաշտպանականինստիտուտի
հանդեպհասարակությանհարգանքիվրա։Պատուհան1.3-ումբերվումէօրինակայնմասին,թե
ինչպեսէհասարակականվստահությանմակարդակնիջելայնաստիճանի,որարդյունքումտե-
ղիունեցածբյուջետայինհատկացումներիկրճատումըվտանգիտակենդրելզինվորականկա-
ռույցիգոյությունը։
Կոռուպցիայովպայմանավորվածմարտունակությաննվազումըումարտականոգուանկումը,

որոնքքննարկվեցիննախորդկետում,նվազեցնումեննաևբազմազգխաղաղապահառաքելու-
թյուններինմասնակցողազգայինուժերիվստահելիությանաստիճանը։
Ընդհանուր առմամբ, պաշտպանության ոլորտի կոռուպցիան բացասական ազդեցություն է

ունենումզինվածուժերիևընդհանրապեսողջերկրիվարկիվրա՝թե՛դաշնակիցուգործընկեր
պետություններիումիջազգայինկազմակերպությունների,մասնավորապես՝ՆԱՏՕ-իաչքերում,և
թե՛ընդհանրապեսավելիլայնառումովմիջազգայինհանրությանշրջանում։

Անմիջականսպառնալիքանվտանգությանը

Բացիայդ,կազմակերպվածհանցավորությանհետանվտանգությանևպաշտպանությանոլորտ-
ներիկառույցներիներկայացուցիչներիունեցածկապերըանմիջականսպառնալիքենստեղծում
տվյալ պետության և նրա քաղաքացիների անվտանգության համար։ Պաշտպանության ևան-
վտանգությանկոռումպացվածհատվածներըխթանիչգործոնենհանդիսանումկազմակերպված
հանցավորևծովահենայինխմբերիստեղծմանևգործունեությանհամար։Այդպիսիօրինակներից
մեկընկարագրվածէՊատուհան1.2-ում,մեկուրիշը̀Պատուհան1.4-ում։

Սպառնալիքպետությանհիմքերիհամար

Պաշտպանությանոլորտըերբեմնծառայումէորպեսբոլորպետականմարմիններիկոռուպցիոն
կենտրոնևընդգրկումդրա«գործունեությանը»մասնակցողբազմաթիվանձանց։Թափանցիկու-
թյանևհանրությանուքաղաքացիականհասարակությանառջևհաշվետվողականությանբացա-
կայությանպայմաններումհարաբերականորենհեշտէգումարներիդուրսբերումըպաշտպանու-
թյանոլորտից,իսկքողարկվածգործողցանցերիհամար՝«պահել»կոռումպացվածպաշտոնյանե-
րի, միջնորդների,հաշվապահներիևիրավաբանների,ինչպեսնաև՝տարբերբիզնեսներ,որոնց
գործունեության անխափանությունը կապահովվի ոչ անաչառ լրագրողների և «պալատական»
լրատվամիջոցներիկողմից։

Պատուհան1.3.Հանրայինվստահությանկորուստըևդրաարդյունքումռազմական
բյուջեիկրճատումները

Տարիներ շարունակ կային կասկածներ և լրատվամիջոցների ահազանգեր՝ կապված Բուլղարիայի
պաշտպանության նախարարությունում լայնածավալ կոռուպցիայի հետ, սակայնպաշտոնապես ըն-
դունվելէրմիայնմիքանիոչծանրկոռուպցիոնհանցագործություններիփաստը։Միայնկառավարու-
թյանկազմի2009թ.տեղիունեցածփոփոխությունիցհետոՊաշտպանությաննախարարությունըև
իրավապահմարմիններըսկսեցինքննությունիրականացնելպաշտպանությանոլորտիբարձրագույն
ղեկավարությանգործունեությանվերաբերյալ։Իհայտեկանկոռուպցիոնդեպքերիտասնյակօրինակ-
ներևմինչ2009թ.դեկտեմբերերեքդրվագովպաշտոնեականդիրքըչարաշահելումեղադրանքառա-
ջադրեցպաշտպանությաննախկիննախարարինկատմամբ։
Նորկառավարությանգործունեությանառաջին100օրվահաշվետվությանմեջընդունվեցայնփաս-
տը,որնախարարություննուզինվածուժերըգտնվումէինբարոյականճգնաժամիեզրին,ևհայտա-
րարվեց,որ«պաշտպանությանոլորտումընդգրկվածմարդկանցհիմնականհատկանիշները,ինչպիսիք
են,օրինակ՝պարտքիզգացումը,պատիվը,բարեվարքությունը,վստահություննուինքնասիրությունը
դեգրադացմանէինենթարկվելվատկառավարմանևկոռուպցիայիարդյունքում»։
Չնայածդակարևորէրպաշտպանականինստիտուտըչարաշահումների,վատնումներիևկոռուպ-
ցիայի երևույթներից մաքրելու համար, այնուամենայնիվ, պաշտպանության ոլորտում կոռուպցիայի
գոյությանծավալներիևմեթոդներիբացահայտումըէլավելիմեծացրեցհակակրանքըմարդկանցշր-
ջանում։Պաշտպանությանոլորտիհանդեպհասարակությանխեղվածվստահություննէլավելիքայ-
քայվեց։Հետևանքներիցեղանռազմականբյուջեիծանրկրճատումները,որպիսիքերբեքտեղի չէին
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ունեցելերկրիամբողջպատմությանընթացքում(տես՝Գծապատկեր1.2)։Կարևորէնշել,որտնտե-
սականևֆինանսականճգնաժամը շատքիչդերխաղացինայս կրճատումներիհարցում,ևհաշվի
առնելովպաշտպանականինստիտուտի«բարոյականանկումը»`ոչմիզինվորականփորձագետ,ոչմի
վերլուծաբանկամլրատվամիջոցչվիճարկռազմականբյուջեինմանխստագույնկրճատումներիիրա-
վացիությունը։

Գծապատկեր1.2.ԲուլղարիայիպաշտպանությանոլորտիբյուջենՀՆԱինկատմամբտոկոսային
համամասնությանտեսքով։

Մյուսկողմից,այսծանրկրճատումներըվտանգեցինզինվածուժերիկենսունակություննուպահանջ-
վողհզորություններիապահովումը`այդպիսովհամակարգայինկոռուպցիանսպառնալիքդարձնելով
ազգայինանվտանգությանևպետության՝իբրևվստահելիդաշնակցիվարկիհամար։

Աղբյուրները.«Բուլղարիայիպաշտպանությաննախկիննախարարըմեղադրվումէպայմանագրերտրամա
դրելիս կեղծիքներ կատարելու մեջ», «Ֆրանս պրես» գործակալություն (20 նոյեմբերի, 2009 թ.), «Former
BulgarianDefenceMinisterFacingContractFraudCharges,»AgenceFrance-Presse (20November2009),
www.defensenews.com/story.php?i=4386991&c=EUR, «Պաշտպանության նախարարությունը ֆինանսա
կանևբարոյականանկմանմեջ»,«Mediapool.bg»ռեսուրս(9նոյեմբերի,2009թ.),«TheDefenceMinistryina
FinancialandMoraleCollapse,»Mediapool.bg(9November2009),www.mediapool.bg/show/?Storyid=158371:

Նման«համակողմանի»կոռուպցիայիպայմաններումօլիգարխիկշրջանակներնուստվերային
բիզնեսկառույցներըքրեականացնումեներկրիտնտեսություննուքաղաքականությունըևպար-
տադրումիրենցմասնավորշահերը՝միֆենոմեն,որըմասնագիտականգրականությանմեջկոչ-
վումէ«Պետությանգնում»6։
Այսհամատեքստում,կոռուպցիայիդեմպայքարըչինշանակումզուտկարգավորիչմեխանիզմ-

ներնախատեսելըկամպետականապարատի«զտումներ»կատարելը։Հաղթահարելկոռուպցի-
աննշանակումէերկիրըհետբերելկոռումպացվածպաշտոնյաների,ֆիրմաներիևապօրինիձեռ-
նարկատիրությամբզբաղվողներիօլիգարխիկշրջանակիձեռքիցևհաստատելօրենքիիշխանու-
թյուն,որիկիրառումըհամապարտադիրէևթափանցիկ։
Միիրավիճակում,երբպետությանանվտանգությունըկամբունգոյությունըվտանգվածէար-

տաքինև/կամներքինթշնամիներիկողմից,դրություննէլավելի էբարդանումհամակարգային
կոռուպցիայիպատճառով։Պատուհան1.5-ըմատնանշումէայնմիքանիեղանակները,որոնցմի-
ջոցովկոռուպցիանսպառնումէերկրիկայունությանը։

6 Տե՛ս օրինակ՝Ջոել Ս. Հելմըն, ՋերայնթՋոնսևԴենիել Կաոուֆման, «Պետության մասնավորեցման հնարավո-
րությունները. պետության գնումը, կոռուպցիան և ազդեցության չարաշահումը անցումային շրջանում», Հա-
մաշխարհայինբանկիքաղաքականությանմշակմանաշխատանքայինփաստաթուղթ,Հ-2444(սեպտեմբեր,2000
թ.),JoelS.Hellman,GeraintJonesandDanielKaufmann,SeizetheState,SeizetheDay:StateCapture,Corruptionand
InfluenceinTransition,WorldBankPolicyResearchWorkingPaperNo.2444,September2000:
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Պատուհան1.4.Ծովահենություննուդրակապըկոռուպցիայիհետ

2008թ. նոյեմբերի15-ինՍոմալիի ծովահեններըզավթեցին «ՍիրիուսՍթար» (SiriusStar)անունով
նավթայինլցանավը,որիվրակարանձնակազմի25անդամ,ևորըտեղափոխումէր2.2միլիոնբարել
նավթ։Միայն լցանավըգնահատվումէրմոտավորապես150միլիոնԱՄՆդոլար,իսկնրաբեռը՝ևս
առնվազն100միլիոն։Այդմիջադեպըևմիքանիայլնմանատիպավելիփոքրնավերիվրակատարված
հարձակումներհանգեցրիննրան,որհետզհետեավելիուժեղացանՀնդկականօվկիանոսիլայնածա-
վալջրերումնավատորմիտեղակայմանկոչերը։
ԳոյությունունենՍոմալիիափամերձտարածքներումվերջինշրջանումծովահենությանաճիմիշարք
պատճառներ։Հազվադեպնշվողպատճառներիցմեկըայնկոռուպցիոնկապերնեն,որոնքգոյությունու-
նենծովահեններիևՍոմալիիռազմաքաղաքականվերնախավիմիջև։ԸստՉատհեմՀաուզի(Chatham
House–ՄիջազգայինհարաբերություններիԲրիտանականթագավորականինստիտուտ),վերլուծաբան-
խորհրդատուՌոջերՄիդլթոնի(RogerMiddleton),ծովահենները,իրենցգործունեություննանարգելիրա-
կանացնելուհամար,վճարումենբոլորքիչթեշատկշիռունեցողքաղաքականկամզինվածուժերին»:
 

Աղբյուրը.ԲարնիՋոփսթոն,«Սոմալիիբանդիտներնընդարձակումենիրենցհորիզոնները»,«Ֆայնենշլ
Թայմս»(19նոյեմբերի,2008թ.),էջ5,BarneyJopson,«Somalia’sbanditsbroadentheirhorizons,»Financial
Times(19November2008),5:

Պատուհան1.5.Կոռուպցիանարգելակումէկայունացմանուվերակառուցմանջանքերը

ԳեներալՍթենլիՄաքՔրիսթելը(StanleyMcChrystal)որպեսԱնվտանգությանաջակցմանմիջազգային
ուժերի (ISAH)և«Անպարտելիազատություն»գործողության (OperationEnduringFreedom)հաջողու-
թյանհիմնականսպառնալիք շարունակաբարնշում է կոռուպցիանևթույլպետականինստիտուտ-
ները։Նահայտարարումէ,որկոռուպցիայիևհանցավորությանդինամիկայիոչպատշաճըմբռնումը
հանգեցրել է «աֆղանների միջևվստահությանճգնաժամի»։ԱՄՆգեներալՌոբերտՔոունը (Robert
Cone)` Աֆղանստանի բանակի և ոստիկանության վերապատրաստման համար պատասխանատու
ստորաբաժանմանհրամանատարը,նույնպեսայդպիսիմտքերէարտահայտել`նշելով,որ«Համակար-
գայինկոռուպցիանայնհիմնականխոչընդոտներիցմեկնէ,որկանգնածէաֆղանականբանակիև
ոստիկանությանառջև՝սեփականերկրիանվտանգությանապահովմանիրենցպարտքըինքնուրույն
կատարելուկարողությունըձեռքբերելուճանապարհին»։
Հենցկոռուպցիանևքրոնիկչարաշահումներնեննշվումորպեսերկրումվերակառուցմանջանքերը
արգելակողգործոններ։Ինչպեսհայտնելենմիջազգայինօգնությունտրամադրողկազմակերպություն-
ները,արդենիսկտրամադրվածօգնության(մոտ15միլիարդԱՄՆդոլար)մինչևմեկերրորդըվատնվել
է,ինչըուժեղացրելէտեղաբնակներիբացասականվերաբերմունքըօտարերկրյազորքերիհանդեպ։
ՆախագահՀամիդՔարզայիերկրորդնախագահականշրջանիերդմնակալությանհաջորդօրըԱՄՆ
պաշտպանությաննախարարՌոբերտԳեյթսը(RobertGates)ասաց.«Դոնորներըպետքէխստացնեն
վերահսկողությունըառայն, թե ինչպես են ծախսվում երկրում ներդրվող գումարների «նշանակալի
մուտքերը»»։ԱրևմտյանպետություններիղեկավարներըճնշումներենգործադրելպրնՔարզայիվրա՝
այնհաշվով,որպեսզիվերջինսհետամուտ լինիկոռուպցիայիդեմպայքարինևկառավարությունից
հեռացնինախկինմարտականգեներալներին։
Աֆղանստանինախկինևներկատասնհինգնախարարայժմգտնվումենքննությանտակ՝այնկոռուպ-
ցիոնհանցագործություններիմեղադրանքներիառնչությամբ,որոնքհամակելէիննախագահՔարզայի
կառավարությունը։Նախագահությաներկրորդշրջանմուտքգործելուցառաջիրարտասանածերդմնա-
կալությանճառումՔարզայըխոստացավձերբակալելբոլորնրանց,ովքերտարածումենկոռուպցիան։
Տարբերպետություններիղեկավարներ,ովքերզգուշացրելէին,որհետկքաշենզորքերըևկդադարեցնեն
զարգացմանծրագրերովտրամադրվողօգնությունը՝Քարզայիկողմիցիրկառավարությունըկոռուպցի-
այիցչմաքրելուդեպքում,այժմուշադիրհետևումեն,թեարդյոքնակկատարիիրխոստումը։
 

Աղբյուրները.«ՄաքՔրիսթել.Ավելիշատզորքերկամ«առաքելությանձախողում»»,«ՎաշինգթոնՓոսթ»(21
սեպտեմբերի,2009թ.),«McChrystal:Moreforcesor‘missionfailure’,»WashingtonPost(21September2009),

www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/09/20/AR2009092002920.html),ՋոնՀեմմինգ,
«ԿոռուպցիանարգելակումէԱֆղանստանիբանակաշինությունը»,«Ռոյթերս»(11դեկտեմբերի,2008թ.),Jon
Hemming,«CorruptionholdsbackAfghanarmyexpansion,»Reuters(11December2008),

www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE4BA5S420081211?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0),
«ԱՄՆպաշտպանությաննախարարՌոբերտԳեյթսըՊենտագոնում»,«ԲիԲիՍիՆյուզ»(21նոյեմբերի,2009թ.),
«USSecretaryofDefenceRobertGatesinthePentagon,»BBCNews(21November2009),ԷյՋեյՀեննինգեր,«Կո-
ռուպցիա.15աֆղաննախարարգտնվումէնախաքննությանտակ,կաշառքներ,ստվերայինհավելավճարներ,
յուրացումներ»,տես՝«Դիֆենս»(24նոյեմբերի,2009թ.),AJHenninger,«Corruption:15Afghanministersunder
investigation,bribes,perks,skimming,»ontheDEFENSE,November24,2009,http://onthedefense.wordpress.
com/2009/11/24/corruption-15-afghan-ministers-under-investigation-bribes-perks-skimming):
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Արդյո՞քհավերժէպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիան
Պաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայիհաղթահարումըչափազանցդժվարխնդիրէ,սակայննա-
խապայմանէհասարակականվստահությունըվերագտնելուևպաշտպանություննուանվտան-
գությունըմատչելիգնովևընդունելիռիսկերիպայմաններումապահովելուհամար։Եվ չնայած
ամենևինէլպարզչէ,թեարդյոքպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիանկարելիէամբողջովին
արմատախիլանել,թեոչ,գոյությունունենիրենցարդյունավետություննապացուցածմոտեցում-
ներ և հաջողված փորձի այնպիսի օրինակներ, որոնք համարժեք համատեքստում կիրառվելու
դեպքումկարողենօգտագործվելկոռուպցիայիդեմպայքարիգործում։
Պաշտպանությանոլորտիգործառնականբնագավառներումարձանագրվածևսույնժողովա-

ծուի2-րդբաժնումներկայացվածհաջողվածփորձիօրինակներիցբացի̀3-րդբաժնումմանրա-
մասններկայացվումենհամապատասխանկարգավորողմեխանիզմներնուգործնականումփոր-
ձարկված մոտեցումները բարեվարքության ամրապնդման ուղղությամբ՝ ինչպես անհատական,
այնպեսէլիշխանությանգործադիրճյուղիև,մասնավորապես,պաշտպանությաննախարարու-
թյունների, խորհրդարանների և վերահսկիչ մարմինների, օմբուդսմանների ինստիտուտների,
պաշտպանականարդյունաբերության,քաղաքացիականհասարակության,լրատվամիջոցներիև
միջազգայինկազմակերպություններիմակարդակով։

Պատուհան1.6.Պաշտպանությանոլորտիկոռուպցիաննվազեցնելիսգործնականառաջ
նահերթություններըորոշելը
Հասարակական կազմակերպություններից մեկի կողմից 2008 թ. իրականացված մի ուսումնասիրու-
թյամբմատնանշվեցինմիքանիկարևորագույնմիջոցներ,որոնքկարողէինհանգեցնելկոռուպցիոննե-
րուժիթուլացմանըԲուլղարիայիպաշտպանականգերատեսչությանհամակարգում.

• Բարենպաստնորմատիվևընթացակարգայինբազայիստեղծում՝պաշտպանությանոլորտիկոռուպ-
ցիանարմատախիլանելունպատակով,ընդորում,որպեսգերակաուղղություններսահմանելով՝
oառանձինծրագրերիհիմանվրաբյուջետավորմանօբյեկտիվգործընթացիմշակումնուհետևողա-
կանկիրառումը,
oգնումներիգործընթացիթափանցիկությանշեշտակիավելացումնումրցութայինգործընթացում
առավելագույնթվովմասնակիցներիներգրավումը,
oՊաշտպանությաննախարարություննուզինվածուժերըտնտեսականգործունեությանբոլորձևե-
րիցանհապաղհեռացնելը,
oգույքայինփոխանակումներիևնմանատիպայլգործարքներիդադարեցումը,
oարտերկրումգործողություններինմասնակցելունպատակովմիայնարդենիսկկազմավորվածև
համապատասխանհզորություններունեցողստորաբաժանումներուղարկելը։

• Կայունացմանևվերակառուցմանգործողություններումդրսևորվողկոռուպցիայիհետկապվածհիմնախն-
դիրներիլրացուցիչուսումնասիրություններիանցկացում,օֆսեթայինևնմանատիպայլծրագրերիևնա-
խագծերիմշակումևիրականացում,ոչարդյունավետկառավարմանխորքայինպատճառներիվերհանում,
նշվածխնդիրներըլուծելունուղղվածմեթոդներիմշակումևհամեմատականվերլուծություն։

• Պաշտպանությանոլորտումկոռուպցիոններուժիմակարդակի,օրենսդիր,գործադիրիշխանության,
գործարարհամայնքիներկայացուցիչներիևհասարակականկազմակերպություններիկողմիցձեռ-
նարկվածհակակոռուպցիոնմիջոցառումների,ինչպեսնաևկոռուպցիայիիրականմակարդակիմո-
նիթորինգի(մշտադիտարկում/մշտազննում)անցկացում։

2009թ.ընթացքումվերլուծականայսթիմիներկայացուցիչներըղեկավարպաշտոններինշանակվե-
ցինՊաշտպանությաննախարարությունումևանմիջապեսձեռնամուխեղանայսառաջարկությունները
կյանքիկոչելուն։

Աղբյուրը.ՏոդորՏագարև,«Որոշումներիկայացումըպաշտպանությանոլորտումևկոռուպցիոն
ռիսկերը»՝«Բարեվարքությունըպաշտպանության ոլորտում.արդյունավետ,թափանցիկև հաշ-
վետվողականկառավարում»աշխ.մեջ,խմբ.ԱվգուստինաՑվետկովա(Սոֆիա.Եվրաատլանտյան
կրթականնախաձեռնություն,2009թ.),էջ189–214,TodorTagarev,«DefenceDecision-makingand
CorruptionRisks» in Integrity inDefence:Effective,TransparentandAccountableManagement,
AvgustinaTzvetkova,ed.(Sofia:Euro-AtlanticEducationInitiative,2009),189–214։
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Երկարճանապարհորդություննանգամսկսվումէփոքրքայլերից։Չնայածպաշտպանության
ոլորտիկոռուպցիոնռիսկերինվազեցումնուհակակոռուպցիոնռազմավարություններնումիջոց-
ները սույն ժողովածուի մեջ նկարագրված են բավականին համակողմանիև մանրամասնորեն,
այնուամենայնիվ,յուրաքանչյուրմոտեցմանգործնականկիրառումմիշտէլձեռքէբերումիրհա-
մատեքստովպայմանավորվածկոնկրետբովանդակությունևպահանջումհստակնախապատ-
վություններիձևակերպում,ինչպեսնաևորոշակիիրատեսություն՝դրվածնպատակներիևառկա
ռեսուրսներիմիջևհամապատասխանությանտեսանկյունից։Պատուհան1.6-ումներկայացվումէ
միօրինակ,թեինչպիսինէպաշտպանությանոլորտումկոռուպցիայինվազեցմաննուղղվածպատ-
վախնդիրմիծրագրիմասկազմողգործնականմիջոցներիցանկը։
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ԳԼՈՒԽ2.

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄԸՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆԵՎԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ

Կոռուպցիայիավերիչներգործությունը,որիմասինխոսվեցԳլուխ1-ում,կարողէզգալիորենպա-
կասեցվելայնպիսի սկզբունքների, մեխանիզմների և լավ կառավարման օրինակների միջոցով,
որոնքգործնականումապացուցելենիրենցարդյունավետությունը։Կառավարություններնիրենց
տրամադրության տակ ունեն կոռուպցիան նվազագույնի հասցնելու միջոցների լայն ընտրանի։
Դրանքկարելիէդասակարգելհետևյալերեքխմբերի՝
• բարեվարքությանամրապնդում,

• թափանցիկությանբարձրացում,

• հաշվետվողականությանբարելավում։

Միպարզռազմավարականմեխանիզմծառայումէորպեսև՛օրինակ,և՛ուղեցույցայնբանի,թե
ինչպեսպետքէորոշակիացվենկոռուպցիայիդեմներդրվողջանքերը։Այդմեխանիզմըկոռուպցի-
այիփիլիսոփայականընկալումըմիավորումէդրատնտեսականըմբռնմանհետ։Այնմիավորումէ
Գերմանականմեծլուսավորչությաներևելիներիցմեկի՝ԻմանուիլԿանտիէթիկականհայացքները
այնուտիլիտար(պրագմատիկ)տեսակետիհետ,որըվերագրվումէ19-րդդարիանգլիացիփիլի-
սոփաՋոնՍտյուարտՄիլին։
Միլիուտիլիտարաշխարհայացքընորովիարտացոլվելէհանցագործությանժամանակակից

տնտեսականմոդելի մեջ, որըմշակվել էՆոբելյանմրցանակիդափնեկիրԳարիԲեկքերի (Gary
Becker) «Ոճիրևպատիժ.տնտեսագիտականմոտեցում» վերտառությամբաշխատության մեջ7։
Բեկքերիառաջարկած«ռացիոնալհանցագործության»տեսությունըպահանջումէ,որմենքինք-
ներսմեզդնենքհանրայինծառայողի,վարչարարիկամընտրովիպաշտոնյայիտեղում։ԸստԲեկ-
քերի,կոռումպացվելուհնարավորությունստացածյուրաքանչյուրանհատհամեմատականգնա-
հատականէանցկացնումմիկողմիցգործողություններիհավանական(սահմանայիննվազագույն)
օգուտների,իսկմյուսկողմից՝բռնվելուևպատժվելուդեպքում՝ակնկալվող(սահմանայինառավե-
լագույն)կորուստներիհետ։Բեկքերըշարունակումէ.«…անհատներըհանցագործենդառնում
այնֆինանսականկամայլբարիքներիպատճառով,որոնք,իտարբերությունիրենցիրավաչափ
աշխատանքի,տալիս է հանցագործությունը՝ միաժամանակ հաշվիառնելով բացահայտվելուև
դատապարտվելուվտանգը,ինչպեսնաև՝պատժիխստությունը»8։ՀետագայումԲեկքերիայսհա-
մակարգըընդարձակվեց՝ներառելովնաևհանցագործությանհետևանքովառաջեկողբարոյա-
կանվնասները9։
Այսմոտեցմանհամաձայն̀ գոյությունիունիերկուհիմնականգործոն,որոնքօգնումեն̀ կոռուպ-

ցիոնվարքագծիցզերծպահելուընտրովիպաշտոնյային,քաղաքացիականկամզինվորականգերա-
տեսչությանպաշտոնյային,պաշտպանությանոլորտիկապալառուներինևպաշտպանությանոլոր-
տիայլդերակատարներին։Առաջինըմշակութաբանականառումովսահմանվումէորպեսէթիկայի
նորմկամ«բարոյականբեռ»,երբանձըկոռուպցիոնգործողություններըդիտարկումէորպեսանբա-
րոյականևէթիկայինորմերինհակասող,ինչըկանխումէկոռուպցիան։Երկրորդհիմնականգործո-
նը«ակնկալվողպատիժնէ»,երբանձինքգիտակցումեն,որիրենցգործողություններնանօրինական
են,որիրենքկարողենբացահայտվելևպատժվել,ինչընույնպեսկանխումէկոռուպցիոնդրսևորու-
մը։Այստեսանկյունից, կոռուպցիոնգործողության մեջ ներգրավվելու կամդրանից հեռու մնալու
հարցըլուծելիսանհատըներքուստհամեմատումէերկուզրկանքիրարհետ՝1)ապօրինիարարք

7 ԳարիՍ.Բեկքեր«Ոճիրևպատիժ.տնտեսագիտականմոտեցում»,«Քաղաքականտնտեսագիտությանամսագիր»,
Հ-76(1968թ.),էջ169–217,GaryS.Becker,«CrimeandPunishment:AnEconomicApproach,»JournalofPolitical
Economy76(1968):169–217։

8 Նույնտեղում,էջ176:
9 ՄայքլՔ.ԲլոքևՋոնՀայնիկե,MichaelK.Blockand JohnM.Heineke,«Հանցավորընտրությանվերլուծությունը
աշխատանքիտեսությանշրջանակներում»,Ամերիկյանտնտեսագիտականտեսություն,63:3(1975թ.),էջ314–25,
(MichaelK.BlockandJohnM.Heineke,«ALaborTheoreticAnalysisoftheCriminalChoice,»TheAmericanEconomic
Review63:3(1975):314–25):
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կատարելուէթիկականկամբարոյականբեռըև2)ձերբակալվելուևպատժիենթարկվելուհավանա-
կանությունը։Այսզրկանքներնայնուհետևհամեմատվումենտարբերակներիցյուրաքանչյուրիհա-
վանականօգուտներիհետ։
Որպեսհիմքընդունելովառավելագույնակնկալվողեկամուտներինվազմանևնվազագույնզր-

կանքներիմեծացմանդինամիկայիառկայությունը̀ (տե՛սԳծապատկեր2.1)շահադիտականորեն
տրամադրվածպաշտոնյանայնքաներկարժամանակգայթակղվածկլինիկոռուպցիոնգործունե-
ությամբ զբաղվելով, որքանժամանակդրաենթադրյալ նվազագույն օգուտները կգերազանցեն
ակնկալվողառավելագույն զրկանքների չափը՝ նվազագույն դրականտարբերությանպահպան-
մամբ,ընդհուպմինչևդրանցհավասարեցմանպահը։Կոռուպցիայիմեջներգրավվածներիկուտա-
կայինանհատականեկամուտըիհայտէբերումկոռուպցիոնզրկանքներիցածրմակարդակ։Կո-
ռուպցիայիընդհանուրվնասներիգնահատումըպետքէներառինաևայնվնասը,որըհասցվումէ
հասարակական կապերին, ինչպես նաև տնտեսական բնույթի այն խեղաթյուրումները, որոնք
բարձրացնումենհանրայինծառայություններիարժեքըևարգելակումընդհանուրտնտեսական
աճը։Այսշրջանակներումգոյությունունիկոռուպցիաննվազեցնելուերկուճանապարհ՝կա՛մքչաց-
նելակնկալվողառավելագույնօգուտները,կա՛մմեծացնելկոռուպցիոնվարքագծիարդյունքում
ակնկալվողառավելագույնվնասներիչափը։

Գծապատկեր2.1.Կոռուպցիոնգործողություններիակնկալվողվնասներնընդդեմհավանական
եկամուտների։

Կոռուպցիոնվարքագծիցսպասվողկորուստներիմակարդակի
փոփոխումը
Կոռուպցիայիակտկատարելու ընտրությանառջևկանգնածանձիհամարսպասվողկորուստ-
ներնընդգրկումենբարոյականբաղադրիչնուպատժվելուհավանականությունը։Սակայնինչո՞-
ւորևէմեկըպետքէմտահոգվածլինիբարոյականլինելով։Դասականփիլիսոփաներըտալիսեն
այդհարցիմիշարքպատասխաններ10 .
• որովհետևմարդըձգտումէհավատարիմմնալուսեփականռացիոնալէությանը(Կանտ),

• որովհետևմարդըձգտումէինքնադրսևորմանուինքնակատարելագործման(Արիստոտել),

• որովհետև մարդու̀ իր համաքաղաքացիների հետ ունեցածպայմանագրիպահանջների
պահպանումն անհրաժեշտ է սոցիալական քաոսն ու առճակատումը կանխելու համար
(Հոբս)։

10 ՋորջԼուկասևՎիլյամՌուբելիխմբ.«Առաջնորդմանբարոյականհիմունքները»,(GeorgeLucasandWilliamRubel,
eds.,TheMoralFoundationsofLeadership,(Boston,MA:PearsonEducation,2004),էջ116։



ԳԼՈՒԽ2.Ռազմավարականմոտեցումըպաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմանուղղությամբ 15

Կանտիկոնցեպցիայում«բարոյականությանջատագովըպետքէունենաօրինակելիբնավորու-
թյուն,դապետքէլինիմիանձ,ովիրենառաջադրվողպարտքիռացիոնալպահանջներնընդունում
էանգամայնդեպքում,երբգոյությունչունենիրենորոշակիվարքագիծդրսևորելունկամդրանից
զերծմնալունհարկադրող,կամնրավարքագիծըցանկացածորևէայլկերպկանխորոշողարտա-
քինխթաններկամզսպաշապիկներ»11։Կանտըխոսումէ«ներսումեղածբարոյականօրենքի»և
«պարտականությանիմպերատիվի»մասին։ԸստԿանտի̀ «մենքպարտավորենքկատարելմեր
պարտականությունները՝ անկախ դրա հետևանքներից»12։ Մենք բարոյապես արժանի կերպով
կգործենքևկունենանքայն,ինչըԿանտնանվանումէ«բարոյապեսդրականկամք»միայնայնդեպ-
քում,երբլինենքայնպիսի«անհատներ,ովքերանվերապահորենկատարումենայն,ինչհամարում
ենիրենցկողմիցկատարմանենթակաևպատշաճ,անգամեթեգոյությունչունիխրախուսմանկամ
պատասխանատվությանորևէարտաքինմիջոց»13։Արդյունքում,մենքչպետքէպահանջենք,որար-
տաքինհարուցիչներըկամզսպումներըստիպեն,որմերվարքագիծըլինիբարոյական։
ԿանտիէթիկայինտրամագծորենհակառակէարտահայտվումՋոնՍտյուարտՄիլիայսպես

կոչված«ուտիլիտար»դպրոցը,որնընդունումէ,որ«…մեզ՝մարդկայինթույլէակներիսհամար
օրենքինենթարկվելուհամար...բարոյականպատճառներըբավարարշարժառիթչեն»14։Բարոյա-
կանությանպատմականպայմանների,մշակութաբանականհիմքերիմասինժամանակակիցմեր
պատկերացումներըպետք էարտահայտեն նաև «արդարություն, հավասարությունև ...օրենքի
իշխանությունհաստատելուսոցիալականևքաղաքականպատասխանատվությունը»15։
Միկողմից,բարեվարքությանամրապնդումըմիանումէէթիկայիկանտյանտեսակետին։Ու-

ժերիներդրումը էթիկայիհարցերովուսուցման, մշակութաբանականիրազեկման,վարքագծի
պաշտոնական և ոչ պաշտոնական կանոնագրքերի նախաձեռնությունների, բարի համբավի,
իդեալների,հիմնարարարժեքների,պատվիևայլգաղափարներիվրաբարձրացնումէկոռում-
պացված գործողությունների «բարոյական բեռը»։ Մյուս կողմից, թափանցիկության բարձրա-
ցումնուհաշվետվողականությանկատարելագործումըհանդիսանումենհենցՄիլիուտիլիտար
մոտեցմանարտացոլումը։Օրինակ,ուտիլիտարիստներըգտնումեն,որմեղավորանձըպետքէ
պատժվիմիայնայնդեպքում,եթեայդպատժովիրականացվումէզսպման(կամկանխարգել-
ման)նպատակը։

Պատուհան2.1.ԻմանուիլԿանտև«ներսումեղածԲարոյականօրենքը».դասերպաշտ
պանությանոլորտիպաշտոնյաներիհամար

Բարոյականությանջատագովըպետքէունենաօրինակելիբնավորություն,նապետքէլինիմիանձ,ով
իրենառաջադրվողպարտքիռացիոնալպահանջներնընդունումէանգամայնդեպքում,երբգոյություն
չունենիրենորոշակիվարքագիծդրսևորելունկամդրանիցզերծմնալունհարկադրողկամնրավար-
քագիծըցանկացածորևէայլկերպկանխորոշողարտաքինխթաններկամզսպաշապիկներ։

Պաշտպանությանոլորտիպաշտոնյաներըևզինծառայողներըգործումենբարոյապեսարժանիկեր-
պովևունեն«բարոյապեսդրականկամք»միայնայնդեպքում,երբնրանքհանդիսանումենայնպիսի
անհատներ,որոնքանվերապահորենկատարումենայն,ինչըիրենքհամարումենիրենցկողմիցկա-
տարմանենթակաևպատշաճ,անգամեթեգոյությունչունիխրախուսմանկամպատասխանատվու-
թյանորևէարտաքինմիջոց։

Նրանքառավելկարևորումենոչթեբունպատիժը,այլպատժիսպառնալիքըևորպեսխնդիր
ենհռչակում«գտնելճիշտպատիժը,որըլավագույնսկծառայիզսպմաննպատակին»16։
Քաղաքականությունմշակողներիկողմիցպատժիսպառնալիքըկարողէմեծացվելերեքձևով՝

1. բացահայտմանհավանականությունըմեծացնելով.
2. բացահայտմանդեպքում՝դատապարտմանհավանականությունըմեծացնելով,
3. պատիժըխստացնելումիջոցով։

11 Նույնտեղում,էջ184։
12ՋորջԼուկասևՎիլյամՌուբելիխմբ.«Առաջնորդմանբարոյականհիմունքները»,(GeorgeLucasandWilliamRubel,
eds.,TheMoralFoundationsofLeadership,(Boston,MA:PearsonEducation,2004),էջ133։

13Նույնտեղում,էջ161։
14Նույնտեղում,էջ386։
15Նույնտեղում,էջ159։
16Նույնտեղում,էջ149։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու16

Յուրաքանչյուրմոտեցումհամապատասխանումէիրավակիրառգործունեությանորոշակիբա-
ղադրիչի՝

1. օրենքիխախտումների համակարգված դիտարկում և հանցավորների բացահայտում ու
ձերբակալում (այստեղ թափանցիկությունը բարձրացնում է բացահայտման հավանակա-
նությունը),

2. անկախդատականհամակարգ, որըգնահատում էմեղքը (բացահայտմանդեպքում՝ հաշ-
վետվողականություննուպատասխանատվությունըբարձրացնումենքրեականհետապնդ-
մանհավանականությունը),

3.քրեակատարողականհամակարգ,որնիկատարէածումնշանակվածպատիժը(այստեղ̀ան-
ձին մեղավոր ճանաչելու դեպքում, հաշվետվողականության ու պատասխանատվության
շնորհիվապահովվումենպատժիանկախևինքնուրույնընտրությունըևյուրացվածգույքի
վերականգնումը)։

Քանիորիրավակիրառգործունեությունըծախսատարէ,ապալավագույնդեպքումայնընդու-
նակէնվազեցնելուկոռուպցիան,այլոչթեվերացնելուայնամբողջությամբ(տես՝Գծապատկեր
2.1.ևԳծապատկեր2.2.)։Թափանցիկությանբարձրացումը,ինչընշանակումէպաշտպանության
ոլորտիինստիտուտներիհզորացում՝բյուջետավորմանևհաշվապահականարդյունավետհամա-
կարգերիգործադրման,տնտեսականևորոշումներիկայացմանգործիքակազմիհամակարգային
կիրառման,դիտարկմանուվերահսկողությանևայլնիմիջոցով,բարձրացնումէնաևկոռուպցիոն
գործողությունների բացահայտման հավանականությունը։ Հաշվետվողականության ուպատաս-
խանատվության բարելավումը՝ դատական բարեփոխումների իրականացումը, ինչպես, օրինակ,
ուղղվածանկախդատականհամակարգիխթանմանը,օրենքներիևենթաօրենսդրականակտերի,
առանձինկանոնադրություններիկատարմանըևայլն,բարձրացնումէ,բացահայտմանդեպքում,
անձիդատապարտմանհավանականություննուազդումպատիժըսահմանելուվրա։

Պատուհան2.2.Ռացիոնալհանցավորվարքագծիմասինուտիլիտարտեսությունը

Ուտիլիտարտեսությամբակնկալվումէ,որանձիկողմիցդեպիհանցագործությանկատարումըկողմ-
նորոշվելուհավանականությունընվազումէպատժիհավանականությանկամծանրությանաստիճա-
նինզուգընթաց։Իրլիխի(Ehrlich)կողմիցկատարվածէմպիրիկուսումնասիրությունը(1973թ.)ցույց
էտալիս,որազատազրկմանինչպեսանխուսափելիությունը,այնպեսէլերկարատևությունըհանգեց-
նումենհանցավորությանմակարդակինվազման։Թրամբալը (Trumbull)հավաստումէ (1989թ.),որ
հանցագործություններիմեծմասիդեպքում,պատժիանխուսափելիություննունենումէավելիմեծազ-
դեցություն,քանդրածանրությունը։ԲլոքնուԳերեթին(BlockandGerety)գտնումեն(1995թ.),որազա-
տազրկվածանձանցվրաավելիմեծզսպողազդեցությունէունենումոչթեպատժիծանրությունը,այլ
դրա(հավանականությունը)անխուսափելիությունը։
 Միասինվերցրած`այսհետազոտություններնօգնումենհասկանալուԲեկքերիայնդիտարկումը
(1968թ.), թե «ընդհանուր իրավաբանականաշխատանքիփորձ ունեցողանձինք համաձայնում են
այնթեզիհետ,որպատժիենթարկվելուհավանականությանաստիճանիփոփոխություններըմիշարք
հանցագործություններիհամարունենավելիմեծներգործություն,քանպատժաչափիփոփոխություն-
ները»։Այսարդյունքներիավելիլայնորենկիրառմանպարագայումթափանցիկությանբարձրացմանն
ուղղվածպաշտպանությանոլորտիինստիտուտներիհզորացմանռազմանավարականմիջոցառումնե-
րըկարողենունենալայնպիսիկանխարգելիչներգործություն,որըկնվազեցնիկոռուպցիայիմակար-
դակըպաշտպանությանոլորտում։

Աղբյուրները.ԻսահակԻրլիխ,«Մասնակցությունըոչիրավաչափգործունեությանը.Տեսականևէմպիրիկ
հետազոտություն»,«Քաղաքականտնտեսագիտությանամսագիր»,Հ81/3(մայիսհունիս1973թ.),էջ52–65,
IsaacEhrlich, «Participation in IllegitimateActivities:ATheoretical andEmpirical Investigation,» Journal of
PoliticalEconomy81:3(May–June1973):52–65,ՎիլյամՆ.Թրամբալ,«Հանցավորությանտնտեսականմո
դելիկառուցումըընդհանրականևանհատականտվյալներիհիմանվրա»,«Հարավայինտնտեսագիտական
ամսագիր»,Հ-56(1989թ.),էջ423–439,WilliamN.Trumbull,«EstimationsoftheEconomicModelofCrime
UsingAggregateandIndividualLevelofData,»SouthernEconomicJournal56(1989):423–39,ՄայքլՔ.Բլոք
ևՎերնոնԻ.Գերեթի,«Դրամականպատժամիջոցներիևռիսկերինկատմամբազատազրկվածներիևուսա
նողներիարձագանքիտարբերություններիորոշփորձարարականապացույցներ»,«Իրավականհետազոտու-
թյուններիամսագիր»,Հ22(1995թ.),էջ123–138,MichaelK.BlockandVernonE.Gerety,«SomeExperimental
EvidenceonDifferencesbetweenStudentandPrisonerReactionstoMonetaryPenaltiesandRisk,»Journalof
LegalStudies22(1995):123–38):
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Կոռուպցիոնվարքագծիցակնկալվողօգուտներիմակարդակի
փոփոխումը
Կոռուպցիոնգործողությունիցակնկալվողեկամտիմակարդակըկախվածէտվյալպաշտոնատար
անձիպատասխանատվությաններքոգտնվողբարիքներիծավալիցևնրաունեցածհայեցողա-
կանլիազորություններիշրջանակից,ևդրավրանշանակալիազդեցությունէունենումթափանցի-
կությանևհաշվետվողականությանուպատասխանատվությանաստիճանը։

Պատուհան2.3.Կոռուպցիայիցակնկալվողվնասները

Պաշտոնատարանձի,զինվորականպաշտոնյայիկամպաշտպանությանոլորտիկապալառուիհա-
մարկոռուպցիոնգործողություններումներգրավումիցակնկալվողվնասըբաղկացածէերկուտարրից՝

ՍՊԱՍՎՈՂՎՆԱՍ=ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԵՌ+ԱԿՆԿԱԼՎՈՂՊԱՏԻԺ
 
Որտեղ՝ՍՊԱՍՎՈՂՊԱՏԻԺ=(Բացահայտմանհավանականությունը)x(Բացահայտման
դեպքումդատապարտվելը)xՆշանակվողպատիժ

Հայեցողականլիազորություններիլայնշրջանակի(կոռուպցիայիցակնկալվողառավելագույնեկա-
մուտներիչափը)ևհաշվետվողականության/պատասխանատվությանցածրմակարդակի(սպաս-
վողնվազկորուստներ)համադրումըդիտվումէորպեսկոռուպցիայիառավելտարածվածպատ-
ճառներից մեկը17։Կոռուպցիոն ռիսկերը շեշտակի աճում են թափանցիկության բացակայության
պայմաններում,ինչպեսնաևայլընտրանքներիսակավաթիվլինելուևպաշտոնյաների՝շուկայակա-
նիցքիչվարձատրվելուդեպքում։Բացիայդ,պաշտպանությանոլորտիպաշտոնյաներիհայեցողու-
թյունը սահմանափակվում է, եթե որոշումների կայացմանգործընթացը լինում էթափանցիկև
ընդգրկումկայացվողորոշումներիհիմքումընկածոչհակասականևմատչելիչափանիշներ,ինչ-
պեսևայդորոշումներիարձանագրելիհետևանքներև,եթեգոյությունունեն,բացևարդարմր-
ցույթիշնորհիվապահովվողտարբերայլընտրանքներ(օրինակ՝պաշտպանությանոլորտումգնում-
ներկատարելիս)։Հայեցողականլիազորություններիհետկապվածկոռուպցիոնվարքագծիդրս-
ևորմանհավանականություննէլավելիկնվազի,եթեպաշտպանությանոլորտիպաշտոնյաները
կանոնավոր կերպով հաշվետվություններ ներկայացնեն իրենց վերադասներին,խորհրդարանա-
կանհանձնաժողովներինևաուդիտորներին,ընդորում՝ոչմիայնընթացակարգերիիրավաչափու-
թյանտեսանկյունից (ֆինանսականաուդիտներ),այլ նաևգոյությունունեցածայլընտրանքային
լուծումներին օբյեկտիվ գնահատական տալու հնարավորության տեսանկյունից (կառավարման
աուդիտներ)։Կոռուպցիայինվազեցմաննուղղվածջանքերըարդյունավետորենկարողենզուգորդ-
վելհանրայինոլորտիծախսերիարդյունավետություննունպատակահարմարությունըհետզհետե
ավելիհաճախուշադրությանկենտրոնումպահելուհետ։
Վերջապես, կոռուպցիոն գործունեությունից օգուտ ստանալու նպատակովպաշտոնյաները

որոշակիջանքերենգործադրում,այդթվումնաև՝գումարծախսում,բացահայտմանվտանգը
նվազագույնի հասնելու համար։ Թափանցիկության և հաշվետվողականության/պատասխա-
նատվությանբարձրացումըբարձրացնումէնաևայսջանքերիցառաջացողկորուստներիչափը
և հետևաբար՝ նպաստում կոռուպցիոն ներուժի նվազեցմանը։Օգտակար է նաև ըմբռնելայն
փաստը, որտարբերանհատներտարբերմոտեցումներունենռիսկերիհետկապված. ոմանք
գնումենռիսկինընդառաջ,մինչդեռմյուսները՝ձգտումենխուսափելուդրանից։Ռիսկիցխուսա-
փող,սակայնշահադիտականորենտրամադրվածպաշտոնյաներիմոտռիսկիցավելիշատխու-
սափելըզուգորդվումէակնկալվողառավելագույնեկամուտներիավելիցածր,իսկնվազագույն
ակնկալվողկորուստներիավելիբարձրմակարդակիհետ։Այդիսկպատճառով,եթեուշադրու-
թյունդարձնենքԳծապատկեր2.2-ին,ապակտեսնենք,որռիսկիցառավելխուսափողանհատ-
ներիմոտավելիհավանականէկոռուպցիոնգործունեությանավելիցածրմակարդակումներգ-
րավվածլինելը(այնկետում,որտեղակնկալվողնվազագույնեկամտիկորըխաչվումէակնկալ-
վողառավելագույնկորուստներիկորիհետ)։

17 ՄինքսինՓեյ,«Կառավարումկոռուպցիայիմիջոցով»,«Ֆորբս»(26հունվարի,2009թ.),MinxinPei,«Governmentby
corruption,»Forbes(January26,2009):
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Կոռուպցիայինվազեցմանռազմավարականմոտեցումը
Սույնժողովածուիմեջառաջարկվողռազմավարականմոտեցումը(ներկայացվածէԳծապատկեր
2.2-ում)նպատակունինվազեցնելուպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիան՝
• նվազեցնելովկոռուպցիոնվարքագծիակնկալվողօգուտները(նվազագույնեկամուտների
ակնկալիքինվազում),

• ավելացնելովակնկալվող կորուստները (առավելագույն վնասներիակնկալիքի բարձ-
րացում)։

Սապարտադիր կերպով հանգեցնում էպաշտպանության ոլորտիպաշտոնյաների վարքագ-
ծայինփոփոխության՝արդյունքումհանգեցնելովկոռուպցիայիդեպքերիթվիևկոռուպցիայիհետ-
ևանքովհանրությանըպատճառվողվնասիչափերինվազեցման,ինչպեսներկայացվածէԳծա-
պատկեր2.2-ում։
Այսմեթոդըպարունակումէլավկառավարմանմիայնպիսիմոտեցում,որըշեշտըդնումէհատ-

կապես բարեվարքության, թափանցիկության և հաշվետվողականության/պատասխանատվու-
թյանվրա`

• բարեվարքությանամրապնդումըավելացնումէկոռուպցիոնվարքագծիբարոյականբեռը՝
մասնագիտական վարքագծի կանոնագրքերի, էթիկայի հարցերով ուսուցման և վերա-
պատրաստման,մշակութայինփոխանակմանծրագրերիևայլմիջոցառումներիշնորհիվ։
Սա նաև նպաստում է կոռուպցիոն գործունեությունիցակնկալվող ցանկացած եկամտի
նվազմանը։

Գծապատկեր2.2.Պաշտպանությանոլորտումկոռուպցիայինվազեցմանռազմավարական
մոտեցմանհիմունքները

• թափանցիկությանբարձրացումըմեծացնումէակնկապվողպատիժը՝բացահայտմանհա-
վանականությունըբարձրացնելուշնորհիվ։Սամեծացնումէկոռուպցիոնգործունեության
ակնկալվողկորուստները։Բացիայդ,պաշտպանությանոլորտումորոշումներիկայացման
թափանցիկությունը՝պաշտոններումնշանակման,ծառայողականառաջխաղացման,ապ-
րանքներիևծառայություններիգնումներիևայլգործառույթներիիրականացմանբացև
արդարմրցութայինգործընթացիհետմիասին,սահմանափակումէհայեցողականլիազո-
րություններիշրջանակըևայդպիսովնվազեցնումկոռուպցիայիցակնկալվողեկամուտնե-
րիչափը։Պաշտպանությանոլորտիզարգացումը,մասնավորապես̀ պաշտպանականքա-
ղաքականությանևռազմավարության,պլանավորման,բյուջետավորմանևռեսուրսների
կառավարմանմանրամասնկանոնակարգումըայնհիմնականուղինէ,որովկարելիէհաս-
նելթափանցիկությանևարդյունավետությանաճի։
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• հաշվետվողականության/պատասխանատվության ռեժիմի կատարելագործումը՝ դատաի-
րավականբարեփոխումներիշնորհիվ,մեծացնումէկոռուպցիոնվարքագծիդեպքումակն-
կալվողպատժիչափը՝մեծացնելովբացահայտմանդեպքումդատապարտվելու,իսկդա-
տապարտմանդեպքումխիստպատժիարժանանալուհավանականությունը։Այնմեծաց-
նումէկոռուպցիոնվարքագծիցսպասվողկորուստներըևնվազեցնումկոռուպցիոնդրս-
ևորմանակնկալվողմաքուրեկամուտը։

Պատուհան2.4.Որդեգրվածմոտեցմանիրավացիությունըհաստատողփաստականվկա
յություններ

Պաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայինվազեցմանռազմավարականմոտեցումըլավկառավար-
մանդաշտումներդնելուգաղափարիիրավացիությանօգտինենխոսումփաստականբնույթիծան-
րակշիռմիշարքապացույցներ։1996թ.սկսած`Համաշխարհայինբանկի«Կառավարմանհամաշխար-
հայինցուցիչների»(WorldwideGovernanceIndicators)ծրագրովզեկույցներեններկայացվումթվով212
երկրիևտարածքի կառավարման ընդհանրացվածևանհատական ցուցիչների վերաբերյալ, որոնք
ընդհուպմինչև2008թ.ներկայացնումենվիճակըկառավարմանվեցուղղություններով`ընտրողնե-
րիքվեովարտահայտվածկարծիքևհաշվետվողականություն/պատասխանատվություն,քաղաքական
կայունությունևբռնությանբացակայություն,կառավարմանարդյունավետություն,կարգավորողդաշ-
տիորակ,օրենքիիշխանությունևկոռուպցիայիվերահսկում։
ՆԱՏՕ-ինոր,այսինքն՝2004թ.անդամակցածերկուերկրներին՝ԲուլղարիայինևՍլովակիայինվե-
րաբերողզեկույցներիժամանակագրությանուսումնասիրությունըիհայտէբերումկայունհամահա-
րաբերակցություն(կորելյացիա)կառավարմանևկոռուպցիայիմակարդակներիմիջև։Որպեսօրինակ`
Գծապատկեր 2.3-ում ներկայացվում էայս երկու երկրներիտոկոսային վարկանիշը «կառավարման
արդյունավետություն»և«կոռուպցիայիվերահսկում»ուղղություններով։Այլժամանակագրականշար-
քերը նույնպես ցույց են տալիս, որ կոռուպցիայի մակարդակն ու կառավարմանայլ ցուցիչները ևս
գտնվումենփոխադարձազդեցությանտակ,այնէ՝կոռուպցիանկայունկերպովգտնվումէցածրմա-
կարդակիվրա,եթեերկիրըբարձրմիավորներունիթափանցիկության,հաշվետվողականության/պա-
տասխանատվության,արդյունավետկառավարմանևօրենքիիշխանությանգծով։
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Գծապատկեր2.3.Արդյունավետկառավարմանևկոռուպցիայիվերահսկմանմակարդակների
համահարաբերակցությունը
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Հաշվիառնելովցանկացածերկրիպաշտպանականռեսուրսներիսահմանափակլինելըևբարեվար-
քությանամրապնդման,թափանցիկությանբարձրացմանևհաշվետվողականության/պատասխանատ-
վությանբարելավմանուղղությամբկատարվողհարաբերականծախսերը`յուրաքանչյուրպետության,
ինչպեսնաևՆԱՏՕ-իԴաշինքինպատակըպետքէլինիգտնելբարեվարքության,թափանցիկությանև
հաշվետվողականության/պատասխանատվությանապահովմանջանքերիառավելօպտիմալայնպիսի
համադրում, որը կնվազեցնի կոռուպցիայի մակարդակը՝ միաժամանակապահովելով զինված ուժե-
րիարդյունավետություննու մարտունակությունը։Այսօպտիմալհամադրությանբովանդակությունը
կախվածէտվյալերկրիկոնկրետհանգամանքներից,համապատասխանմիջոցառումներիարժեքից
ևձևավորվածմշակույթից։Այն,ինչըկարողէօպտիմալհամարվելմիերկրում,կարողէշատտարբեր
դրսևորումստանալայլտեղ։Պետքէընդունել,որբարեվարքությանամրապնդման,թափանցիկության
բաձրացմանևհաշվետվողականության/պատասխանատվությանռեժիմիկատարելագործմանուղղու-
թյամբյուրաքանչյուրերկրիկողմիցձեռնարկվողքայլերիարդյունավետությունըմասամբկախվածէ
նաևայդերկրիպատմականանցյալիցևժամանակիհետկարողէենթարկվելփոփոխության։
Այսպիսով,առաջարկվումէ,որպեսզիպետություններըորդեգրենբարեվարքությանամրապնդման
նախաձեռնություններիհանդեպբազմամյաայնպիսիծրագրայինմոտեցում,որըկնվազեցնիկոռուպ-
ցիոնգործողություններիակնկալվողօգուտներըևկբարձրացնիսպասվողկորուստները։Այսմոտեցու-
մըկարողէընդգրկելնաևինստիտուցիոնալհնարավորություններիևհակակոռուպցիոնմիջոցառում-
ներիկանոնավորգնահատումներ,որոնցումշեշտըկդրվիկոռուպցիոնվարքագծիինչպեսկանխարգել-
ման,այնպեսէլհակադարձմանվրա՝ներառելովարդյունքներիարձանագրմանհստակչափանիշներն
ումիջոցները։

Աղբյուրները.ԴենիելԿաուֆման,ԱարթՔրաայևՄասսիմոՄաստրուցցի,«Կառավարմանհար-
ցեր-VIII.Կառավարմանընդհանրացվածևանհատականցուցիչներ»,19962008թթ.(29հունի
սի,2009թ.),ՀամաշխարհայինբանկիՔաղաքականությանհետազոտություններիհարցերովաշ
խատանքայինզեկույց,Հ4978,DanielKaufmann,AartKraayandMassimoMastruzzi,Governance
MattersVIII:AggregateandIndividualGovernanceIndicators,19962008(June29,2009),World
BankPolicyResearchWorkingPaperNo.4978,ԻլինՍտանև,«ԴենիելԿաուֆման.Արմատական
թափանցիկությունըկոռուպցիայինվազեցմանամենաարդյունավետմիջոցնէ»,«Կապիտալ»,Հ29
(25հուլիսի,2009թ.),էջ22–23,IlinStanev,«DanielKaufmann:RadicalTransparencyistheBest
SolutionforReducingCorruption,»Capital29(25July2009),22–23:

Առաջարկություններ
• Պաշտպանությանոլորտինառնչվողկոռուպցիայիհիմնախնդրինմոտենալռազմավարական
ձևով`նպատակունենալովնվազեցնելկոռուպցիոնվարքագծիհավանականեկամուտները
(ակնկալվողնվազագույնեկամուտներինվազեցում),միաժամանակմեծացնելովբարոյական
բեռըևակնկալվողպատիժը(ակնկալվողառավելագույնկորուստներիավելացում)։

•Նվազեցնելկոռուպցիանլավկառավարմանմիջոցով՝գնահատելովկոռուպցիայիզսպմանև
կոռուպցիոն վարքագծին հակադարձելու այլընտրանքային մոտեցումներիարդյունավետու-
թյունը։

•Բարեվարքության ամրապնդման նախաձեռնությունների նկատմամբ կիրառել բազմամյա
ծրագրայինմոտեցում։

•Տվյալերկրիֆինանսականհնարավորություններիցևքաղաքականիրողություններիցելնե-
լով` գտնել բարեվարքության, թափանցիկության և հաշվետվողականության/պատասխա-
նատվությանապահովմանջանքերիառավելօպտիմալայնպիսիհամադրում,որըկնվազեցնի
կոռուպցիայիմակարդակը՝միաժամանակպահպանելովկամբարձրացնելովպաշտպանու-
թյանոլորտիծախսերիարդյունավետությանունպատակահարմարությանմակարդակը։

•Անցկացնել ինստիտուցիոնալ հնարավորություններիև հակակոռուպցիոն միջոցառումների
կանոնավոր գնահատումներ և պարբերաբար ստուգման ենթարկել միջոցառումների հա-
մադրմաննախընտրածտարբերակիօպտիմալլինելը։
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ԳԼՈՒԽ3.

ՆԱՏՕՆԵՎԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

ՆԱՏՕիսկզբունքները
ՆԱՏՕ-նհիմնադրվելէ1949թ.՝մեկանփոփոխնպատակով.այնէ՝միասնականանվտանգության
անքակտելիությանսկզբունքիիրականացումը։ԱվելիքանվաթսունտարիանցՆԱՏՕ-նշարունա-
կումէհավատարիմմնալայստեսլականին՝հանդիսանալովԵվրոպայիևՀյուսիսայինԱմերիկայի
դաշնակիցներիմիջևանվտանգությանհարցերովխորհրդակցություններիհիմնականհարթակը։
Այսխորհրդակցություններըտեղիենունենումանդրատլանտյանայնպիսիձևաչափիշրջանակնե-
րում,որիվրախարսխվածենՆԱՏՕ-իանդամերկրներիբնակչությանևտարածքներիհավաքա-
կանանվտանգությունը,ինչպեսնաևԴաշինքիզինվածուժերիկողմիցցանկացածառաքելության
կամգործողությանիրականացմանկարողություններիապահովումը։
Վաշինգտոնի1949թ.պայմանագրումմարմնավորվածընդհանուրտեսլականնուժողովրդա-

վարականարժեքներըհանդիսանումենայնոգևորիչուժը,որըՆԱՏՕ-ինոչմիայնհնարավորու-
թյունէտալիսիրագործելուտարածքայինպաշտպանությանիրհիմնականխնդիրը,այլևմղումէ
21-րդդարիծագողմարտահրավերներինարձագանքմաննուհակազդմանը18։

ՆԱՏՕիգործընկերությունները
Եվրաատլանտյանինտեգրմանգործընթացի,ինչպեսնաևդրահետմեկտեղՆԱՏՕ-իկողմիցերկ-
րագնդի բազմաթիվ այլ երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման համար նշանակալի
խթանհանդիսացանհատուկգործունեությանտարբերայնծրագրերը,որոնքՆԱՏՕ-ն,ընդլայնե-
լովիրքաղաքականներկայությունը, մշակել է1990-ականթվականներիցիվեր։Գործընկերու-
թյունների, երկխոսության և համագործակցության միջոցով նոր գործընկերներ ձեռք բերելու
ՆԱՏՕ-իքաղաքականությունըհանդիսանումէԴաշինքինպատակներիևխնդիրներիէականբա-
ղադրիչներիցմեկը։ԱմբողջաշխարհովմեկԴաշինքիկողմիցկնքվածհամաձայնագրերնունեն
անանցանելի արժեք՝ նպաստ բերելով Եվրաատլանտյան տարածաշրջանի ներսում և դրանից
դուրսկայունությանևանվտանգությանապահովմանգործին։Նույնոգովնաևշատմեծէարժևո-
րումըայնավանդի,որըՆԱՏՕ-իառաքելություններիևգործողություններիիրականացմաննեն
բերումՆԱՏՕ-իգործընկերպետությունները։

 Եվրաատլանտյանգործընկերությանխորհուրդը
ՊաշտոնականձևաչափունեցողամենամեծգործընկերություննէԵվրաատլանտյանգործընկերու-
թյանխորհուրդը (ԵԱԳԽ, Euro-Atlantic, PartnershipCouncil EAPC)։ Ստեղծված լինելով 1997թ.̀ 
ԵԱԳԽ-ննախորդելէՀյուսիսատլանտյանհամագործակցությանխորհրդին(ՀԱՀԽ,NorthAtlantic
CooperationCouncil,NACC),որըսկզբնապեսհիմնադրվելէ1991թ.։ԵԱԳԽ-իձևավորումըարտա-
ցոլեցայնըմբռնումը,որհետզհետևավելիէկարևորվումանվտանգությանհարցերովայնպիսիմի
հարթակիձևավորումը,որնավելիարդյունավետորենկնպաստիայնավելիսերտևօպերատիվ
գործընկերությանկայացմանը,որըբխումէավելիբարդևբազմակողմգործակցությունհաստա-
տելու̀Դաշինքիանդամ,ինչպեսնաևգործընկերպետություններիմոտաճողցանկությունից։Այս-
պիսով,50երկիր(28Դաշինքիանդամև22գործընկերպետություն)ընդգրկողԵվրաատլանտյան
գործընկերությանխորհուրդըդարձավդաշնակիցևգործընկերպետություններիմիջևքաղաքա-
կան և անվտանգության հարցերով  երկխոսության և խորհրդակցությունների բազմակողմ մի
հարթակ։
ՆԱՏՕ-նհավատարիմէմնումբովանդակայինքաղաքականխորհրդակցություններանցկացնե-

լուպրակտիկային,ինչպեսնաևԵվրաատլանտյանգործընկերությանխորհրդիև«Գործընկերու-
թյունհանունխաղաղության»նախաձեռնությանշրջանակներումընդհանուրարժեքներիևսկզ-
բունքներիվրահիմնվածարդյունավետքաղաքականհամագործակցությանիրականացմանը։Այս
արժեքներիցևսկզբունքներիցելնելովէլՆԱՏՕ-նքաջալերումէևայսուհետևսշարունակելուէ
18 21-րդդարիմարտահրավերներինևսպառնալիքներինհակազդելուՆԱՏՕ-ինորհայեցակարգըներկայացվելէ
2010թ.աշնանը՝Լիսաբոնիգագաթաժողովիընթացքում։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու22

աջակցելպաշտպանությանևայլոլորտներիբարեփոխումներին՝իրգործընկեր,այդթվում՝ռազ-
մավարականկարևորությունունեցողԿովկասիևԿենտրոնականԱսիայիտարածաշրջանըներ-
կայացնողպետություններում։

ՆԱՏՕնևդրա60ամյակիննվիրվածգագաթաժողովը
ՆԱՏՕ-ի60-ամյակիննվիրվածգագաթաժողովը, որըտեղիունցավՍտրասբուրգ (Ֆրանսիա)և
Քյել(Գերմանիա)քաղաքներում,լավհնարավորությունէրվերհիշելուԵվրոպայումևամբողջաշ-
խարհումխաղաղությանևանվտանգությանապահովմանգործումԴաշինքիկողմիցներդրված
կարևորավանդը։Նաևսաժամանակինարվածհիշեցումէրայնփաստի,որՆԱՏՕ-նպատրաս-
տակամէևհավատարիմ՝խորացնելուհարաբերություններըԱրևելյանևՀարավայինԵվրոպայի
իրհարևաններիհետունպաստելունրանցհետվստահության,երկխոսությանևհամագործակ-
ցությանապահովման։
Եվրաատլանտյան տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման ուղղու-

թյամբՆԱՏՕ-իարձանագրածհաջողություններըերբեմնթվումենորպեսինքնաբերաբարտեղի
ունեցածիրադարձություններ։Մինչդեռդրանքինքնածինչէին։Դրանքպսակնենմիշարքզարգա-
ցումների,որոնցիցեն՝սառըպատերազմիխաղաղավարտըևնախկինՎարշավայիպակտիերկր-
ներիվերափոխումը,բաժանարարգծերիվերացումըԵվրոպականմայրցամաքիվրայից,արժեք-
ներիևշահերիընդհանրությանվրահիմնվածմշտականտրանսատլանտյանհամայնքիստեղծու-
մը,ԱՄՆ-ի,ԿանադայիևԵվրոպականզինվածուժերիևռազմականկարողություններիինտեգ-
րումն ու համակարգումը, Եվրոպականանվտանգության նոր համագործակցային համակարգի
ստեղծմանխթանումը,ինչպեսնաևաջակցությունըսպառազինություններիվերահսկմանևզինա-
թափմանգործընթացին,ինչընպաստեցԲալկաններումհակամարտություններիդադարեցմանըև
ճանապարհհարթեցայդտարածաշրջանիԵվրոատլանտյանինտեգրմանհամար։

Բարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնությանզարգացումը
ՆԱՏՕ-իՊաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիտնտեսականհարցերովտնօրինության
քաղաքականհարցերիևանվտանգությանքաղաքականությանհարցերիբաժնիև«Թրանսփա-
րենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպության(հայտնիհասարակականկազմակերպություն,որըհամաշ-
խարհայինմակարդակովանցկացնումէհանրայինկոռուպցիայիմոնիթորինգներ)պաշտպանու-
թյան հարցերիխմբի ներկայացուցիչների միջևտեղի ունեցած քննարկումներից հետոՆԱՏՕ-ի
ռազմաքաղաքականհարցերիղեկավարկոմիտենևքաղաքականկոմիտենԵԱԳԽշրջանակնե-
րումպատրաստեցինմինախնականզեկույց,որընվիրվածէրպաշտպանականգերատեսչություն-
ներում բարեվարքության ամրապնդմանը՝ ուրվագծելով ԵԱԳԽ հնարավոր աջակցությունը ան-
վտանգությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանը։2007թ.նոյեմբերինայսզեկույցըհաս-
տատվեցԵԱԳԽդեսպաններիկողմից։
Բարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնությանկայացմանհամարբարենպաստէրնաև

2007թ.տեղիունեցածմիջազգայինմեծկոնֆերանսը,որիօրակարգումէիննաևկոռուպցիայի
նվազեցմանևպաշտպանությանոլորտիռեսուրսներիկառավարմանբարելավմանմիջևկապի
հարցերը։Այսկոնֆերանսը,որըԵԱԳԽնստաշրջանումկազմակերպվելէրՆԱՏՕ-իՏնտեսական
հարցերիհանձնաժողովիկողմից19,ևՊաշտպանությանոլորտումևանվտանգությանհատվածում
թափանցիկության և բարեվարքության ամրապնդմանը նվիրված աշխատանքային սեմինարը20 
կարևորդերխաղացինպաշտպանությանոլորտիռեսուրսներիկառավարմանբարելավմանգոր-
ծումբարեվարքությանդերըևորպեսչափանիշ̀ դրակարևորություննուդրանումշահագրգռվա-
ծությունըբացահայտելուգործում։
ԵԱԳԽշրջանակներումբարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնությունըիրարտացոլումն

ուզարգացումըստացավԱշխատանքայինծրագրի(EAPCBuildingIntegrityWorkplan)10կետե-
րում։ԵԱԳԽբարեվարքությանամրապնդմանայս10կետանոցծրագրի«սիրտը»կազմումէին՝
19 «Ռազմական տնտեսագիտություն IX. 2004 թ. ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց հետո պաշտպանական ռեսուրսների
կառավարմանուղղությամբձեռքբերվածփորձը»,Լյուբլյանա,Սլովենիա,սեպտեմբեր,2007թ.,DefenceEconomics
IX:LessonsLearnedinDefenceResourceManagementfromtheNATOAccession2004”,Ljubljana,Slovenia,September
2007։

20 «Թափանցիկությանև բարեվարքությանամրապնդումըպաշտպանության ոլորտումևանվտանգության հատ-
վածում»,ՄԹՊաշտպանությանակադեմիա,Շրայվենհամ,ՄԹ,հուլիս,2007թ.,BuildingTransparencyandIntegrity
intheDefenceandSecuritySector,UKDefenceAcademy,Shrivenham,UK,July2007։
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ՄիացյալԹագավորությանղեկավարությաններքոկրթականմոդուլիմշակումը,Լեհաստանիկող-
միցմշակված«Ինքնագնահատմանհարցաշարը»(SelfAssessmentQuestionnaire)ևՇվեյցարիայի
ղեկավարությամբմշակվածԼավագույնփորձիօրինակներիսույնԺողովածուն։

ԲարեվարքությանամրապնդմանմասինՆԱՏՕի2009և2008թթ.
եզրափակիչհռչակագրերը
Պաշտպանությանոլորտումկոռուպցիայիդեմպայքարիևլավկառավարմանխթանմանուղղու-
թյամբբարեփոխումներնախաձեռնելումարտահրավերնընդունելուՆԱՏՕ-իպատրաստակամու-
թյունն իրարտացոլումը գտավՔյել-Ստրասբուրգ 60-րդ հոբելյանին նվիրված գագաթաժողովի
եզրափակիչփաստաթղթում, որտեղ«Պետություններիևկառավարություններիղեկավարները»
ԵԱԳԽ-ինկոչարեցին(կետ36-րդ)ձեռնամուխլինել«բարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռ-
նությանհետագազարգացմանը,որընպաստումէպաշտպանությանոլորտումթափանցիկության
ևհաշվետվողականությանապահովմանը,ինչպեսնաև՝այդնախաձեռնությանընթացքիմասին
մեզզեկուցելմերհաջորդգագաթաժողովիընթացքում»(Լիսբոն,2010թ.աշնանը)։
Այսհռչակագիրըշարունակություննէրբարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնությանկա-

պակցությամբվճռորոշնշանակությունունեցածմիհայտարարության,որնարվեց2008թ.Բուխա-
րեստումտեղի ունեցած գագաթաժողովի ընթացքում։ Բուխարեստյան հանդիպման ժամանակ
«Պետություններիևկառավարություններիղեկավարները»հռչակեցին,որ«Մենքնախապատվու-
թյուն ենք տալու գործնական բնույթի մի շարք նոր նախաձեռնություններին, որոնց թվում են՝
Պաշտպանությանոլորտիինստիտուտներումբարեվարքությանամրապնդումը…»(կետ32-րդ)։

Նպատակայինհիմնադրամներևբարեվարքությանամրապնդման
նպատակայինհիմնադրամը
Բարեվարքությանամրապնդմաննպատակայինհիմնադրամըֆինանսավորվումէկամավորօգ-
նությանհիմունքներովևղեկավարվումմիաժամանակերեքպետության̀ Լեհաստանի,Շվեյցարի-
այիևՄիացյալԹագավորության կողմից։Այս հիմնադրամը ստեղծվել է 2008թ. հուլիսի 1-ին՝
պաշտպանության ոլորտի ինստիտուտներում բարեվարքության ամրապնդումը և կոռուպցիոն
ռիսկերինվազեցումըապահովելունպատակով։
Սա նպատակային հիմնադրամ ստեղծելուառաջին ծրագիրն է, որն իրառջևխնդիր է դրել

գործնականաջակցությունցուցաբերելպաշտպանությանոլորտիինստիտուցիոնալ շինարարու-
թյանը։Ծրագրիփորձնականփուլը(1-ինփուլ)ներառումէրերեքհիմնականնախաձեռնություն՝
պաշտպանությանոլորտիհիմնարկներումԲարեվարքությանամրապնդմանուսումականմոդուլը,
ԲարեվարքությանմակարդակիինքնագնահատմանգործընթացըևՊաշտպանությանոլորտում
բարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմանփորձիլավագույնօրինակներիժո-
ղովածուիստեղծումը։Գործնականումայսբաղադրիչներըենթադրումէինբարեվարքությանամ-
րապնդմանդասընթացների ծրագրերի մշակում քաղաքացիականև զինծառայողանձանց հա-
մար,ինչպեսնաևդասընթացներ,որոնքփորձնականհիմունքներովանցկացվումենՄիացյալԹա-
գավորության պաշտպանության ակադեմիայում, Գերմանիայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի դպրոցում և
Բոսնիա-Հերցեգովինայի Խաղաղության աջակցման գործողությունների վերապատրաստման
կենտրոնում։Մյուսերկուբաղադրիչներիուղղությամբգործնականվերապատրաստումըհանգեց-
րեցինքնագնահատմանգործիքիմշակմանը(որըփորձնականհիմունքներովբազմաթիվերկրներ
օգտագործելենիրենցմոտ)ևսույնժողովածուիհամարհոդվածներինախապատրաստմանը։Այս
գործողությունների արդյունավետության տեսակետից կարևոր նշանակություն ունեցան այն
խորհրդատվությունը,աջակցություննուտեղեկատվությունը,որոնքտրամադրվելէինքաղաքացի-
ականհասարակությաններկայացուցիչգործընկերներիկողմից,որոնցթվումեն՝զինվածուժերի
նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողության կենտրոնը, ինչպես նաև Անվտանգության
հարցերիքաղաքականությանԺնևի կենտրոնըևՄիացյալԹագավորությանպաշտպանության
ակադեմիան(«Գործընկերությունհանունխաղաղության»նախաձեռնության(ԳՀԽ,Partnershipfor
Peace»,PfP)շրջանակներումկրթությանևպատրաստությանգլխավորուսումնականկենտրոնը)
և«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունը։Գործողությունների2-րդփուլը,որնիրա-
կանացվելուէՆպատակայինհիմնադրամիհովանավորությաններքո,ուսումնասիրելուէայսհա-
մագործակցությանմարմնավորմանևխորացմանուղիները։
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Ուսուցումևվերապատրաստում
Հինունորգործընկերներիհետհամագործակցելիսկենսապեսկարևորէհասկանալ,որպաշտ-
պանության և անվտանգության ոլորտում փոփոխությունների կառավարման շարունակական
գործընթացըպահանջում էառանձինանհատներիևամբողջանձնակազմի հետագաևավելի
խորըուսուցումևվերապատրաստում։ՆԱՏՕ-իհամագործակցությանծրագրերի50%-իցավելին
նվիրվածէուսուցմաննուվերապատրաստմանը՝ներառելովգործառնականկարողություններնու
լավկառավարումը։
Բարեվարքության ամրապնդման նախաձեռնության պարագայում, ուսումնական ծրագիրը

մշակվելէսերտհամագործակցելովԳՀԽմասնակիցվերապատրաստմանկենտրոններիևայլմի-
ջազգայինկազմակերպություններիներկայացուցիչներիհետ։ԲացիԳՀԽունեցածգերակաուղղու-
թյուններինաջակցելուց̀ այսծրագիրընպատակունիաջակցելուպետություններին՝ՄԱԿ-իշրջա-
նակներում,այդթվում՝ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիայիներքոստանձնածպարտավորու-
թյուններըկատարելուգործում։

Պաշտպանությանոլորտիբարեփոխումներիիրականացմանֆինանսա
կանևժողովրդավարականապահովմանհիմնախնդիրները
Պաշտպանությանոլորտումևայլբնագավառներումևսազգայինտնտեսություններըչենկարող
խուսափելայնհավանականխնայողություններից,որոնքֆինանսներինախարարություններըձգ-
տումենկատարելտնտեսապեսդժվարպայմաններում։Համաշխարհայինտնտեսականճգնաժա-
մըծանրազդեցությունգործեցևշարունակումէգործելշատերկրներիհանրայինհատվածիֆի-
նանսականկարողություններիվրա։Այդճնշումները,որոնքարտահայտվումենհանրայինհատ-
վածիպակասուրդիավելացմանևպետականպարտքիաճիմեջ,հանգեցրելենլայնլուսաբանում
ստացած քաղաքականև սոցիալականապակայունացման երևույթների՝ թե՛ զարգացածևթե՛
զարգացողտենտեսությունունեցողերկրներում։
Այս հեղհեղուկ միջավայրում, որի ներգործությունն իրենց վրա զգացին երկրներից շատերը,

պաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիցհնչող՝իրենցվրակատարվողհանրայինծախ-
սերիմակարդակիպահպանմանկամբարձրացմանհայտերըենթակաենավելիմանրամասնդի-
տարկմանևավելիքննադատականմոտեցման։Հետզհետեհրամայականէդառնումապահովել
պաշտպանությանոլորտինհատկացվածսակավռեսուրսներիոչմիայնարդյունավետծախսումը
(ինչը կատարվում էպաշտպանության ոլորտի ռեսուրսներիխիստ կառավարման միջոցով),այլ
նաևերաշխավորել դրանցծախսմանգործընթացի հաշվետվողականությունն ութափանցիկու-
թյունը։Կենսապեսկարևորէ,որհարկատուներըհամոզվածլինեն,որիրենցկողմիցտրամադրվող
պետական եկամուտները կառավարության կողմից օգտագործվում են հիմնավորվածևազնիվ
կերպով։Բարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնությունըկարողէկարևորնպաստունենալ
պաշտպանությանոլորտումռացիոնալ,բարոյականևթափանցիկկառավարումիրականացնելու
հարցերովհանրայինիրազեկվածությանմակարդակըբարձրացնելուգործում։

ՆԱՏՕիարժեքներըևբարեվարքությանամրապնդումը
ԻրհիմնադրումիցիվերՆԱՏՕ-նընդգծելէ,որԴաշինքինանդամակցելուհիմքումընկածենայն
արժեքներնուգործելակերպը,որոնքխարսխվածենայնպիսիհիմնարարիդեալներիվրա,ինչպի-
սիքեն՝ժողովրդավարականկառավարումըևմարդուիրավունքներիպաշտպանությունը,հան-
րայինպաշտոններումմիայնանձնականարժանիքներիցելնելով,ձեռնահասևվստահելիպրոֆե-
սիոնալների նշանակումը, պետական իշխանության բոլոր մակարդակներում գործառույթների
ավելիարդյունավետ, հաշվետուևթափանցիկիրականացումը, ինչպեսնաև՝ կոռուպցիայիդեմ
պայքարում,արդարադատությանևօրենքիիշխանությանապահովմանոլորտումնշանակալիբա-
րեփոխումներիապահովումը։
ՆԱՏՕ-ի̀ 2004թ.ՍտամբուլումտեղիունեցածգագաթաժողովիընթացքումՊաշտպանության

ոլորտիինստիտուտներիշինարարությաննուղղվածգործողություններիգործընկերայինծրագիրը
(ՊԻՇ-ԳՀԾ)ներկայացնելուցհետոստեղծվեցմիհիմնադրամ,որինպատակնէրպաշտպանության
ոլորտիռեսուրսներիարդյունավետևհաշվետուկառավարումը։Պաշտպանությանոլորտումկո-
ռուպցիայի դեմ պայքարին, կառավարման բարելավմանն ու բարեվարքության ամրապնդմանն
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ուղղվածգործնականծրագրիմշակումըհետզհետեավելիէկարևորվումգործընկերներիկողմից
գործադրվող այն ջանքերի տեսանկյունից, որոնք նպատակ ունեն կառուցել պաշտպանության
ոլորտիարդյունավետևթափանցիկինստիտուտներ։Այսառումով,Եվրաատլանտյանգործընկե-
րությանխորհրդիջանքերը՝ուղղվածհակակոռուպցիոնմիջոցառումներիարժեքիբացահայտմա-
նը,եղելևմնումենշատկարևոր։

Փոխակերպումներըևփոփոխություններիկառավարումը
պաշտպանությանոլորտում

ՎեցտասնամյակշարունակՆԱՏՕ-նփորձելէհզորացնելԴաշինքըևիրգործընկերությունները̀
պաշտպանությանոլորտումփոփոխություններըկառավարելուևփոխակերպումը(տրանսֆորմա-
ցիան)քաջալերելումիջոցով։Ինչպեսնշվեցվերևում,պաշտպանությանոլորտիինստիտուցիոնալ
շինարարության«Գործընկերությունհանունխաղաղության»ձևաչափի շրջանակներումընդուն-
վածտասըհենասյուններնամրագրողփաստաթուղթը21 դարձավայն հիմնականնախաձեռնու-
թյունը,որովաջակցությունտրամադրվեցպաշտպանությանոլորտիինստիտուցիոնալամրապնդ-
մաննուանվտանգությանոլորտիբարեփոխումներին՝«Գործընկերությունհանունխաղաղության»
ձևաչափումներգրավվածևդրանիցդուրսգտնվողերկրներում։
Պաշտպանությանոլորտիբարեփոխումներիգործիքներնումեթոդները,ինչպեսորդրանքներ-

կայացվածենԲարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնությանմեջ,կիրառվելենևհիմաէլ
կիրառվումենայնշարունակականբարեփոխումներիընթացքում,որոնքիրականացվումենՆԱ-
ՏՕ-իանդամերկրներում,ինչպեսնաևԱրևելյանևԿենտրոնականԵվրոպայի,ՄերձավորԱրևել-
քի,Աֆրիկայի,ՊարսիցԾոցի40-իցավելիերկրներում,այնուհետև՝ընդլայնելովիրենցաշխարհագ-
րությունըդեպիԱվստրալիա,Ճապոնիա,ՀարավայինԿորեա,ՆորԶելանդիաևՍինգապուր։Բա-
րեվարքության ամրապնդման գործիքակազմը, մշակումն ավարտելուն պես, ՆԱՏՕ-ի ինտերնե-
տայինկայքիմիջոցովմատչելիկդարձվիշահագրգիռբոլորկողմերիհամար։

Կոռուպցիայինվազեցմաննուղղվածմիջազգայնորեն
գործադրվողջանքերը

Ո՛չՆԱՏՕ-նև ո՛չ էլԵԱԳԽ-ն չեն ստանձնել բարեվարքությանամրապնդմանկամկոռուպցիայի
նվազեցմանուղղությամբմիջազգայինջանքերնառաջնորդողներիդերը։ՆԱՏՕ-իջանքերնուղղ-
վածենմիջազգայնորենձեռնարկվողավելիլայնմիջոցառումներինաջակցելունևնպատակունեն
մշակելու գործնական այնպիսի միջոցառումներ, որոնք պետություններին կօգնեն կատարելու
իրենցպարտավորությունները,որոնքմիջազգայինպայմանագրերիհիմանվրանրանքստանձնել
ենՄԱԿ-իառջև(ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիան),ինչպեսնաևՏնտեսականհամագործակ-
ցությանև զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ,Organisation for EconomicCooperation and
Development,OECD)ևայլշրջանակներում։ՆԱՏՕ-իևԵԱԳԽ-իկողմիցձեռնարկվողքայլերնուղ-
ղվածենբարեվարքությանամրապնդմանը,թափանցիկությանբարձրացմանըևհաշվետվողա-
կանությանբարելավմանը՝հատկապեսպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներում։
ՆԱՏՕ-իորդեգրածևվերըարդեններկայացվածարժեքներըհիմնարարնշանակությունունեն

պաշտպանությաննախարարություններումկառավարմանորակիհետագաբարելավմանհամար։
Դաշինքիևգործընկերություններիանդամպետություններիպաշտպանությաննախարարություն-
ներըորևէկերպչենթերագնահատումայնմարտահրավերները,որոնցովմշտապեսսպառնումէ
կոռուպցիան,ևըմբռնումենայսչարիքինլրջորեն,համակողմանիևթափանցիկկերպովարձա-
գանքելուանհրաժեշտությունը։



21 Պաշտպանական ինստիտուտների շինարարության Գործողությունների համատեղ ծրագրով (ՊԻՇ-ԳՀԾ, PAP-
DIB PartnershipAction Plan onDefence Institution Building) նպատակ ունիխթանել գործընկերպետությունների
ջանքերը՝իրենցպաշտպանականինստիտուտներըբարեփոխելուևվերակառուցելուուղղությամբ՝իրենցներքին
կարիքները բավարարելու, ինչպես նաև ստանձնած միջազգային պարտավորությունները կատարելու համար։
Քաղաքացիական և ժողովրդավարական վերահսկողության ներքո գտնվող և արդյունավետ ու ռացիոնալ
գործողպետականպաշտպանականինստիտուտներըանկյունաքարայիննշանակությունունենԵվրոատլանտյան
տարածաշրջանիկայունությանևանվտանգությանհարցերովմիջազգայինհամագործակցությանհամար։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու26

Պետություններիանհատականպատասխանատվությունն
ումիջազգայինհամագործակցությունը
Բարեվարքության ամրապնդման նախաձեռնությանը մասնակցելն ու այն իրագործելը պետու-
թյուններիորոշումնէունրանցպատասխանատվությանառարկան։Պետություններիպատասխա-
նատվություննուպատրաստակամությունըհանդիսանումենծրագրիննրանցմասնակցելունա-
խապայմաննուհիմքը։Նախաձեռնությունըմշակելուցիվերայնմիանշանակկատարելագործվել
էպետությունների, ՆԱՏՕ-ի,պաշտպանականարդյունաբերությանև «ԹրանսփարենսիԻնթեր-
նեշնլ»կազմակերպությանմիջևգերազանցևշարունակականհամագործակցությանշնորհիվ։Այդ
համագործակցությունըվկայություննէայնուժի,որըգալիսէբոլորշահագրգիռկազմակերպու-
թյուններիևդերակատարներիմիջևառկաարժեքներիուշահերիընդհանրությունից։
Ինչպեսնշվեցվերևում,բարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնությամբհետաքրքրված

լինելըևդրանաջակցելըարտահայտումէայնֆինանսականճնշումներիփաստը,որոնքֆի-
նանսներինախարարություններիկողմիցհետզհետեգործադրվումենպաշտպանությանևան-
վտանգությանոլորտներիբյուջետավորմանվրա՝խորըևխիստվնասաբերմիջազգայինտնտե-
սականճգնաժամովպայմանավորվածֆինանսականմիջոցներիսակավությանպայմաններում։
Դաշինքիանդամևգործընկերպետություններնընկալումենհետզհետեավելիքչացողռեսուրս-
ներըարդյունավետ, հիմնավորված ևտեսանելի կերպով ծախսելու անհրաժեշտությունը։ Այս
առումով,Բարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնությունըկարողէնպաստելայդնպատա-
կի իրագործմանը՝այնպիսիպրակտիկ գործիքներտրամադրելու միջոցով, որոնք ուղղված են
հնարավորություններիավելացմաննու միաժամանակգումարներիռացիոնալ օգտագործումը
ապահովելուն։

Համագործակցաբարաշխատելը

ԱֆղանստանումևԲալկաններումՆԱՏՕ-իձեռքբերածփորձըցույցէտալիս,որանվտանգության
այսօրվամարտահրավերներըպարտադրումեն,որմիջազգայինհանրությունըգործիհամագոր-
ծակցաբար՝ համադրելով քաղաքացիական և զինվորական միջոցները և ապահովելով դրանց
գործադրմանհամակարգվածբնույթը։Միասնականաշխատանքիարդյունավետությունըերաշ-
խավորելուհամարպահանջվումենբոլորհիմնականդերակատարներիհամագործակցություննու
ակտիվմասնակցությունը։Էապեսկարևորէ,որմիջազգայինբոլորդերակատարներըգործենհա-
մաձայնեցվածկերպով՝ հաշվիառնելովառաքելություններիհամապատասխանռեսուրսներնու
պատասխանատվությանշրջանակը։ՆԱՏՕ-նմեծացնումէիրհնարավորությունները՝գործընկեր
պետությունների,միջազգայինկազմակերպությունների,հասարակականկազմակերպությունների
ևտեղական իշխանությունների հետարդյունավետ համագործակցելու ուղղությամբ՝ բոլոր մա-
կարդակներումխթանելովփոխադարձհզորացմանգործընթացը։Նմանհամագործակցությունը
հավասարապեսվերաբերելիէՆԱՏՕ-իբոլորգործողություններինևայնշարունակականջանքե-
րին, որոնք ծառայում են 21-րդ դարի մարտահրավերներին համապատասխան բարեփոխվելու
նպատակին։Հիմնականմիջազգայինկազմակերպություններըհետզհետևավելիեններգրավվում
այնքաղաքականություններիմշակմանևիրականացմանգործընթացում,որոնքավելիմիասնա-
կանենդարձնումմոտեցումներըպաշտպանությանոլորտիբարեփոխումների,ինչպեսնաևան-
վտանգությանևզարգացմանծրագրերինկատմամբ։
Նմանմիասնականմոտեցումըկիրառելիէոչմիայնգործողությունների,այլևընդհանուրառ-

մամբ՝ՆԱՏՕ-իբազմաթիվայլջանքերինկատմամբ,ինչպիսիքեն՝բարեվարքությանամրապնդու-
մը,ահաբեկչությանդեմպայքարըևէներգետիկանվտանգությանխթանումը։Այսևմիքանիայլ
պատճառովՆԱՏՕ-նշարունակելուէկայուն,համակարգվածևհամագործակցայինփոխհարաբե-
րություններհաստատելինչպեսգործընկերպետությունների,այնպեսէլկարևորդերակատարում
ունեցողմիջազգայինկազմակերպություններիհետ(ներառյալ՝ԵվրոպականՄիությունը,Միավոր-
վածազգերիկազմակերպությունը,Համաշխարհայինբանկը,Արժույթիմիջազգայինհիմնադրամը,
Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպությունը)։
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2009թ.փետրվարինտեղիունեցածՄոնտերեյիկոնֆերանսի
քննարկումներնուեզրակացությունները

2009թ.փետրվարիվերջինԱՄՆԿալիֆոռնիանահանգիՄոնտերեյքաղաքումանցկացվեցմեծկոն-
ֆերանս,որինպատակնէրամրագրել«Բարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնություն»ծրագ-
րիզարգացմանուղղությամբունեցածձեռքբերումներըևուրվագծելհետագագործունեությանու-
ղիները՝նախաձեռնությանշրջանակներնընդլայնելուևներգործությունըուժեղացնելուհամար։
ՆԱՏՕ-ն,համագործակցելովՌազմածովայինուժերիբարձրագույնդպրոցի,(NavalPostgraduate

School, «Գործընկերությունհանունխաղաղության»ծրագրիՀյուսիսայինԱմերիկայիուսումնա-
վարժականկենտրոնի)և«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանհետ,անցկացրեցմի
սեմինար,որըփորձկատարեցգնահատելուայնառաջընթացը,որտեղիէրունեցելհամապատաս-
խանկիրառելիգործիքակազմիմշակմանուղղությամբ,ինչպեսնաև՝կարծիքներփոխանակելու
ՍտամբուլիգագաթաժողովիընթացքումհաստատվածՊԻՇ-ԳՀԾհետագակատարումնապահո-
վելուուղղությամբ։

Մոնտերեյիառաջարկությունները
Մոնտերեյիկոնֆերանսիարդյունքումձևակերպվածառաջարկություններըմշակվումէինորպես
այնհաշվետուզեկույցիմիմասը,որըներկայացվեցԵԱԳԽդեսպաններին,ինչպեսնաև՝որպեսու-
ղեցույցաշխատանքայինծրագրիհետագամշակմանհամար՝ներառյալայնգործնականքայլերի
մատնանշումը,որոնքՆԱՏՕ-իևԵԱԳԽ-իկողմիցպետքէձեռնարկվեինինպաստՄԱԿ-իառաջ-
նորդությամբիրականացվողՊաշտպանությանոլորտում բարեվարքությանամրապնդման,թա-
փանցիկությանբարձրացմանևհաշվետվողականությանբարելավմանծրագրի։

Բարեվարքությանամրապնդումըհամատեղռազմական
գործողություններիանցկացմաներկրներում
Համագործակցելովմիջազգայինայլկազմակերպություններիհետ`ՆԱՏՕ-նկենտրոնացավԱնվ-
տանգությանապահովմանմիջազգայինուժերի (ԱԱՄՈՒ, InternationalAssistanceSecurityForce,
ISAF)ևԱֆղանստանիԳավառներիվերակառուցմանզորախմբերի̀ (ԳՎԶ,ProvincialReconstruction
Teams, PRT)այս երկրիտարածքում գտնվելուտնտեսական հետևանքների գնահատմանը։ Այս
առումով,աշխատանքներտարվեցինայնմեխանիզմներըբացահայտելուհամար,որոնցմիջոցով
հնարավորկլիներամրապնդելբարեվարքությունը,մեծացնելթափանցիկությունըևբարելավել
հաշվետվողականությունը՝այնհաշվով,որպեսզիխթանվիռեսուրսներիարդյունավետևհիմնա-
վորվածօգտագործումը,տնտեսականզարգացմանարագացումըևլավագույնփորձիփոխառնու-
մըռազմականգործողություններիտարածաշրջանում։
Այլ միջազգային կազմակերպությունների հետմիասինՆԱՏՕ-ն մշակեցև իրականացրեց մի

քանիմիջոցառումներ՝ուղղվածԳՎԶ-ներիմիջևգիտելիքներիևհմտություններիփոխանակմանը
և լավագույնփորձի օրինակներիտարածմանը (ներառյալ՝ ինչպեսանդամ երկրների մայրաքա-
ղաքներում,այնպեսէլբունԱֆղանստանիտարածքումանցկացվածմիջոցառումները)։

Բարեվարքությանամրապնդումըկրթությանմիջոցով
Առաջարկվեց,որառաջատարպետությունները,Բարեվարքությանամրապնդմաննպատակային
հիմնադրամի միջոցով շարունակենաջակցելպաշտպանության ոլորտի հաստատություններում
բարեվարքությանամրապնդմանծրագրի(ԲԻԴԵ,BuildingIntegrityinDefenceEstablishments,BIDE)
միջոցառումներիշարքիիրականացմանը։Այսմիջոցառումներիցէին2009թ.Ուկրաինայում,Բոս-
նիա-ՀերցեգովինայումևԱֆղանստանումիրականացվածուսումնավարժականփորձարարական
դասընթացները։
Հաշվիառնելովէլեկտրոնայինծրագրերիհենքիևայլպետություններիփորձի(օրինակ՝Անվ-

տանգությանբարեփոխումներիաֆրիկյանցանցի,AfricanSecuritySectorReformNetwork)օգտա-
գործման ուղղությամբ ՆԱՏՕ-ի դպրոցի կողմից կատարվածաշխատանքները, շարունակվեցին
ջանքերգործադրվել՝նպատակունենալովստեղծելպրակտիկաշխատողներիմիայնպիսիցանց,
որնիզորուկլիներխթանելուլավագույնփորձիօրինակները,ինչպեսնաևնպաստելուփորձիու
տեղեկատվությանփոխանակմանը։
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ՄիացյալԹագավորությանպաշտպանությանակադեմիան,շահագրգիռայլկողմերիհետհամա-
տեղ,շարունակումէայնուսումնականնյութերիմշակումը,որոնքկարողենդասավանդվելորպես
առանձին դասընթաց, ինչպես նաև՝ որպես հեռակա ուսուցման մոդուլներից մեկը։ Հաշվիառնելով
2008թ.ինքնագնահատմանգործընթացիև2009թ.ուսումնավարժականփորձարարականդասըն-
թացներիարդյունքները̀առաջարկություններեն՝ուղղվածՆԱՏՕ-ի«Գործընկերությունհանունխա-
ղաղության»շարունակականնախաձեռնությանևայլառանձինմշակվածծրագրերի,օրինակ՝Անհա-
տականգործընկերությանգործողություններիտարբերծրագրերիմիջևկապերիամրապնդմանը։
ՆԱՏՕ-իևազգայինշահագրգիռուսումնականհաստատությունների,այդթվում՝ԳՀԽծրագրի

ուսումնավարժականկենտրոնների,ինչպեսնաևքաղաքացիականհասարակությաններկայացու-
ցիչներիհետհամագործակցությանարդյունքումմշակվեցBIDE-ի2010-2012թթ.գործողություննե-
րիծրագիրը։Այդգործողություններիթվումէայնմոդելներիմշակումը,որոնքպետքէինտեգրվեն
ուսուցմանևվերապատրաստմանարդենգոյությունունեցողծրագրերիմեջ(օրինակ՝նախամար-
տականվարժականմոդուլը)։
Բացիայդ,քայլերենձեռնարկվելայլշահագրգիռկողմերի,մասնավորապես՝ՆԱՏՕ-իԽորհր-

դարանականվեհաժողովիհետհամատեղ,ուղղվածխորհրդարանականներիփորձիցբխողհա-
մագործակցությաններուժիզարգացմանը։Սահնարավորությունէտալիսմշակելայնպիսիառան-
ձինմոդուլներ,որոնքնախատեսվածենհատկապեսխորհրդարանականներիևշտաբայինկա-
ռույցներիներկայացուցիչներիհամար։

Բարեվարքությանամրապնդումըգնումներիգործընթացում
Կոնֆերանսիընթացքումքննարկվեցիննաևաերոտիեզերականևպաշտպանականարդյունաբե-
րությանայննախաձեռնություններնուջանքերը,որոնքուղղվածեինՎարքագծիտրանսատլան-
տյանմիասնականկանոնագիրքստեղծելուն։Այժմնույնպեսշարունակվումենայնմիջոցառումնե-
րը,որոնցնպատակնէայդզարգացումներիարտացոլումըՊաշտպանությանոլորտիհաստատու-
թյուններումբարեվարքությանամրապնդման(BIDE)նախաձեռնությանմեջ։Այսհիմքիվրապայ-
մանավորվածությունձեռքբերվեցքննարկելուայնպիսիաշխատանքայինսեմինարիկազմակեր-
պումը,որընվիրվածկլինիբարեվարքությանամրապնդման,թափանցիկությանբարձրացմանև
հաշվետվողականությանբարելավմանհարցերով«Արդյունաբերականընդհանուրստանդարտնե-
րի»լավագույնփորձիդիտարկմանը։
Բացիայդ,նպատակէհետապնդվումշարունակելուխթանելգնումներիգործընթացումկոռուպ-

ցիոնռիսկերինվազեցմանուղղությամբպետություններիկուտակածփորձիփոխանակումը։Դա
կարողէտեղիունենալտարբերաշխատանքայինսեմինարներիևկլորսեղաններիմիջոցով,որոնց
հիմնականառարկանկլինիֆինանսականկանոնադրույթներիևկարգավորումներիկատարելա-
գործումը, բարեվարքության ամրապնդման էթիկայի ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև
էլեկտրոնայինգնումներիկիրառումը՝ուղղվածմրցակցությանխթանմանըևհաշվետվողականու-
թյանռեժիմիբարելավմանը։«Էթիկաևգնումներիգործընթաց»խորագրովլավագույնփորձիբա-
ցահայտմանընվիրվածաշխատանքայինսեմինարըտեղիունեցավՆորվեգիայում2009թ.աշնանը։
Միաժամանակընդունվեց,որպաշտպանությանոլորտիգնումներիընթացքումուղեկցողօֆսե-

թայինհամաձայնություններըկարողենպարունակելլրացուցիչկոռուպցիոնռիսկերևնպաստել
ռեսուրսներիվատնմանը։Բոլորպետություններինառաջարկվեցվերանայելօֆսեթներիվերաբե-
րյալգործողկարգավորումները՝այնհաշվով,որպեսզիհնարավորլինիքայլերձեռնարկել՝ուղղված
ռիսկերիբացահայտմանը,ինչպեսնաևբարձրացնելթափանցիկություննուբարելավելհաշվետվո-
ղականությունըօֆսեթներիկիրառմանընթացքում։Այդպիսիքայլերիցկարողենլինելօֆսեթներ
տրամադրելուհետկապվածընթացակարգերիվերանայումը,որըկապահովի,որմրցույթներիգնե-
րը համեմատելի լինենթե՛ օֆսեթների հետմիասինև՛թեդրանցիցառանձին, ինչը կհեշտացնի
կոնկրետգնմանծախսերիևխնայողություններիհիմնավորվածությանքանակականգնահատումը։

Բարեվարքությանամրապնդումըհետազոտությունների
ևուսումնասիրություններիմիջոցով
ԱրդենլայնորենընդունվումէՆԱՏՕ-իպաշտպանությանքոլեջի,ՆԱՏՕ-իդպրոցիևԳՀԽծրագրի
ուսումնավարժականկենտրոններիևՆԱՏՕ-իառաջավորփորձիկենտրոնների(NATOCentresof
Excellence)կողմիցիրենցկրթականևհետազոտականծրագրերումբարեվարքությանամրապնդ-
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մաննախաձեռնություններնընդգրկելուկարևորությունը։Նմանքայլերըկարողեններառելբարե-
վարքությանամրապնդումըԳՀԽբոլորմակարդակներում,ինչպեսնաևլավագույնփորձիօրինակ-
ներիբացահայտումը,ինչպիսիաշխատանքներիարդյունքներըպետքէներկայացվենՆԱՏՕ-իև
ազգայինպետություններիհրատարակություններում,ինչպեսնաևնրանցկողմիցիրականացվող
կոնֆերանսներիընթացքում։

ՆԱՏՕի/ԵԱԳԽիաջակցությունըԲարեվարքությանամրապնդմանը
Ակնհայտէ,որԲարեվարքությանամրապնդմանծրագրիզարգացումնուիրականացումըապահո-
վելուհամարպետություններըպետքէակտիվացնենիրենցջանքերը։Նմանմոտեցումը,հիմնվելով
ազգայինպետություններիկողմիցՆպատակայինհիմնադրամինտրամադրվողօգնությանվրա,
կարողէնպաստելազգայինկարողություններիհզորացմանըևխթանելլավագույնփորձը։
Այսնախաձեռնության շարունակականիրականացմանաշխատանքներիհիմնականտարրե-

րից մեկն է հանդիսանում պետությունների կողմից Բարեվարքության ամրապնդման նպատա-
կայինհիմնադրամինվճարումներիկատարումըշարունակելընաև2-րդփուլիընթացքում։Բացի
այդ,ՆԱՏՕ-իՄիջազգայինքարտուղարությունըշարունակելուէիրաշխատանքներըՏնտեսական
համագործակցությանևզարգացմանկազմակերպությանհետ՝Նպատակայինհիմնադրամինկա-
տարվելիք վճարները որպես Զարգացման պաշտոնական աջակցություն ներգրավելու ուղղու-
թյամբ։

Ապագաաշխատանքներնուպատվախնդրությունները
ՄոնտերեյիկոնֆերանսըկարևորշրջադարձայինփուլէրԲարեվարքությանամրապնդմաննախա-
ձեռնությունըառաջմղելուտեսանկյունից։Կոնֆերանսիմասնակիցներնիգիտությունընդունեցին
պաշտպանությանոլորտիհաստատություններումբարեվարքությանամրապնդմանդրականփոր-
ձիամփոփմաննուղղվածնմանատիպմեկայլհաշվետուկոնֆերանսանցկացնելուառաջարկու-
թյունը,որընախատեսվեցանցկացնել2011թ.՝Ռազմածովայինբարձրագույնդպրոցիհետհամա-
տեղ։ԱյսառաջարկություններիհիմքիվրաԵԱԳԽդեսպաններիհամարմշակվեցհաշվետուզե-
կույց,որըներառումէրնաև2010-2012թթ.համարառաջարկվողաշխատանքայինծրագիրը։

Բարեվարքությանամրապնդումըանկայունաշխարհում
Շատ երկրների պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներ ևս, այլ ոլորտների շարքում,
հայտնվեցինմիջազգայինֆինանսականակնայունությանգոտում,որտեղխիստենբյուջետային
ճնշումները։Պաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներումկատարվումենվերանայումներ,
որոնցնպատակնէգնահատելայդհատվածներինհատկացվելիքռեսուրսներիճշգրիտհիմնավոր-
վածությունը՝հաշվիառնելովհանրայինծախսերիմյուսոլորտների,մասնավորապես՝առողջապա-
հության,կրթությանևտրանսպորտայինենթակառուցվածքներիմրցակցողհայտերը։
Բարեվարքությանամրապնդման նախաձեռնության մեկնարկին հաջորդած երեքտարիների

ընթացքումիրգերկարևորնշանակություննէպահպանումարժեքների,կառավարման,բարեփո-
խումներիևմիջազգայինհամագործակցությանամրապնդմանխնդիրը։
Նախաձեռնություննհույժկարևորէայնառումով,որկարողէօգնելպետություններին̀ գոր-

ծադրելուայնպիսիմեխանիզմներ,որոնքկբարձրացնենհանրայինկառավարման,հաշվետվողա-
կանությանապահովմանևդատականբարեփոխումներիչափորոշիչներիմակարդակը։Նմանմե-
խանիզմներըկօգնեննաևպաշտպանությանոլորտիհզորացմաննուղղվածլրացուցիչռեսուրսնե-
րի հատկացմանը՝այն կորոստների նվազեցման հաշվին, որոնքթույլ էինտրվում կոռուպցիայի
հետևանքով։
Ամփոփելով`ավելացնենք,որ«Պաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանև

կոռուպցիայինվազեցմանլավագույնփորձիօրինակների»սույնժողովածունհենվումէկոռուպցի-
այի մարտահրավերներինարձագանքելու գործնական մոտեցումների բազմապիսիփորձի օրի-
նակներիվրաևտալիսդրանցմանրամասննկարագրությունը։Այսմոտեցումներնուփորձըպե-
տություններինկարողենօգնելպաշտպանությանոլորտիհեռունգնացողբարեփոխումներիրա-
կանացնելիս, որոնք կարող են նպաստելպաշտպանությանևանվտանգության ոլորտների կո-
ռուպցիոնռիսկերինվազեցմանըամբողջաշխարում։
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ԳԼՈՒԽ4.
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ
ԵՎԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՆՎԱԶԵՑՄԱՆՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲԱԶԳԱՅԻՆ

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

ԲարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնություններինաջակցումէոչմիայնՆԱՏՕ-նորպես
այդպիսին,այլևԴաշինքի,ինչպեսնաևգործընկերություններիանդամառանձիներկրները։Այսգլ-
խումներկայացվումեննմաննախաձեռնություններիառթիվամենաժամանակակիցմոտեցումնե-
րը,ինչպեսնաևլավագույնփորձիցբխողկոնկրետառաջարկություններ։

Պատուհան4.1-ումներկայացվումէազգայինմիմոտեցում,որըկողմէարտահայտվումՆԱՏՕ-ի
ևԵվրոատլանտյանգործընկերությանխորհրդիդերիբարձրացման(ԵԱԳԽ,EAPC)այնբոլորնա-
խաձեռնություններում, որոնք ուղղված են պաշտպանության ոլորտում բարեվարքության ամ-
րապնդմանըևկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմանը։

Պատուհան4.1.Կոռուպցիայիդեմպայքարըպաշտպանությանոլորտում՝Շվեյցարիայի
մոտեցումը

Կոռուպցիայիդեմպայքարիկարևորություննէլավելիէմեծանումմիջազգայինանվտանգությանհա-
մատեքստում։Սամիփաստէ,որնընդունվումէինչպեսՆԱՏՕ-իԴաշինքիշրջանակներում,այնպեսէլ
դրագործընկերը հանդիսացողքաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչների կողմից։Մի-
ջազգայինանվտանգությանորևէկարևորբաղադրիչիառնչվողցանկացածէականհարց,ինչպիսիք
ենզանգվածայինոչնչացմանզենքերիհիմնախնդիրը,հակահրթիռայինպաշտպանությունը,քաղաքա-
ցիականպատերազմներնուկլիմայիփոփոխություններըևդրանցհետկապված՝բարեվարքության
ամրապնդումը,թափանցիկությանբարձրացումնուօրենքիիշխանությանհաստատումըմիանշանակ
ներգործությունենունենումդրանցհաղթահարման,հետևաբարնաևմիջազգայինանվտանգության
ապահովմանհամար։
Ընդունելովսա`ՇվեյցարիանաջակցումէԵվրոատլանտյանգործընկերությանխորհրդիՊաշտպա-
նականինստիտուտներիշինարարությանգործողություններիհամատեղծրագրինևՄիացյալԹագա-
վորությանու Լեհաստանիհետմիասինհանդիսանում էԲարեվարքությանամրապնդմաննպատա-
կայինհիմնադրամիղեկավարերկրներիցմեկը։

  Աղբյուրը.ՆԱՏՕումՇվեյցարիայիդեսպանԺանԺակդիԴարդել, «ՈւղերձԲարեվարքության
ամրապնդումը և պաշտպանական ինստիտուտների շինարարությունը» կոնֆերանսին, Մոնտե
րեյ, Կալիֆոռնիա, ԱՄՆ (2527փետրվարի, 2009թ.), HEAmbassador JeanJacques deDardel,
Ambassador of Switzerland to NATO,Address to the Building Integrity and Defence Institution
BuildingConference,Monterey,CA(2527February2009)։

ԲարեվարքությանամրապնդմանառթիվԱՄՆիմոտեցումը 22

Հիմունքները

Պաշտպանությանոլորտիկոռուպցիաննվազեցնելուուղղությամբիրգործընկերներիկողմիցիրա-
կանացվող ջանքերին աջակցելու ԱՄՆ-ի մոտեցումը հիմնված է գործընկերությունների ամրու-
թյան, անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների նկատմամբ համապարփակ մոտեցման և
պաշտպանությանոլորտիինստիտուտներիհզորացումըառանձնապեսկարևորելուվրա։
Այսմոտեցմամբընդունվումէառանձինպետություններին՝ինչպեսիրենցսեփական,այնպեսէլ

հավաքականանվտանգություննապահովելուուղղությամբգործադրվողջանքերումգործընկերու-
թյունների կողմից տրամադրվող աջակցության կարևորությունը։ Պաշտպանության նախարար
Ռոբերտ Գեյթսը 2007 թ. Կանզասի համալսարանում իր հայտնի դասախոսության ժամանակ
ասաց,որ«ահաբեկչությանդեմմերընդհանուրպայքարիգործումռազմականթերևսամենակար-
ևորբաղադրիչնէհանդիսանումոչթեայն,թեինչպեսենքպայքարումմենք,այլայն,թեինչպես

22 ԱՄՆմոտեցմանպարզաբանումըտրվածէԱՄՆպաշտպանությաննախարարիհամաշխարհայինանվտանգության
հարցերովտեղակալ ՋոզեֆԲենկերտի (Joseph Benkert) զեկուցման հիման վրա, որը նա ունեցել է Մոնտերեյի
նշվածկոնֆերանսիընթացքում(25–27փետրվարի,2009թ.)։



Գլուխ4.Պաշտպանությանոլորտումբարևարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմանուղղությամբազգայինմոտեցումները 31

ենքմենքօգնումուհզորացնումմերգործընկերներին՝այնհաշվով,որպեսզիիրենքիրականաց-
նեն իրենց պաշտպանությունն ու կառավարումը»։ Նախարարի նկատառումներին համահունչ̀ 
պաշտպանությանդեպարտամենտըզգալիորեն մեծացրել էայն հատկացումների չափը, որոնք
տրամադրվումենգործընկերպետություններին՝նրանցկառավարմանկարողություններըխթանե-
լունպատակով։

Բացիայդ,Պաշտպանությանդեպարտամենտը,ՊետքարտուղարություննուԱՄՆՄիջազգային
զարգացմանգործակալությունը(ԱՄՆՄԶԳ,USAID)համաձայնությանենեկելայնղեկավարսկզ-
բունքների համակարգի շուրջ, որոնց նպատակն է անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների
նկատմամբառավելհամակողմանիմոտեցմանապահովումը23։Այսփաստաթուղթընշվածերկու
նախարարություններիևԱՄՆՄԶԳպրակտիկաշխատողներինուղեցույցներէտրամադրումայլ
պետություններիհետհամատեղանվտանգությանոլորտիբարեփոխմանծրագրերիմշակմանև
իրականացմանհամար,ինչպեսնաև՝համակողմանիկերպովանդրադառնումբարեփոխումների
այնջանքերին,որոնքհասցեագրվածենանվտանգություննուօրենքիիշխանությունըերաշխավո-
րողառանձինինստիտուտներին,ընթացակարգերինևմարմիններին։

Այսղեկավարսկզբունքներիցմեկնէհանդիսանումայն,որգործառնական,օպերատիվաջակ-
ցությունըպետքէընթանաինստիտուցիոնալբարեփոխմանըզուգընթաց։Այսպիսով,շեշտըդր-
վումէայնբանիվրա,թեինչպիսինէԱՄՆաջակցությամբստեղծվածուժերիկառավարումը,ֆի-
նանսավորումը,վերահսկումըևաջակցությունը։Ընդունվածփաստէ,որզինվածուժերիկայա-
ցումնուհաջողությունըկախվածենայնինստիտուտներիցևընթացակարգերից,որոնքաջակցում
ենայդ ուժերին, ինչպես նաև՝ դրանց ղեկավարումըև կառավարումն իրականացնող կադրերի
որակից։Ուղեցույցնայնուհետևնշումէ,որլավկառավարմանսկզբունքները՝հաշվետվողականու-
թյան,թափանցիկության,մարդուիրավունքներիևօրինակարգության(լեգիտիմության)ապահո-
վումըպետքէհանդիսանանանվտանգությանուժերիևինստիտուտներիստեղծմանևզարգաց-
մանգործընթացիանօտարելիբաղադրիչը։

Այնփաստիըմբռնումը,որբարեվարքությանամրապնդումըհանդիսանումէպաշտպանության
ոլորտիշինարարությանբաղկացուցիչևանօտարելիտարրը,իրենիցներկայացնումէԱՄՆմո-
տեցմաներրորդելակետայինդիրքորոշումը։Մասամբ,բարեվարքությանառթիվԱՄՆ-իմտահո-
գությունըուղղակիորենբխումէկոռուպցիայիևվերջինիսքայքայիչներգործությանառթիվունե-
ցածմտահոգությունից։Այնոչպակասվտանգավորէ,քանզինվածուժերիմարտունակությանդեմ
ուղղվածարտաքինթշնամուսաբոտաժը։Այնօգնումէմերընդհանուրթշնամիներինևհեշտաց-
նումնրանցգործը։

Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըմիևնույնմետաղադրամիհա-
կառակ կողմերն են։ Բարեվարքության համար մտահոգությունը, այնուամենայնիվ, ունի ավելի
շատդրականհիմքեր։Ճիշտայնպես,ինչպեսկիսումենպատասխանատվությունըանվտանգու-
թյանհամար,այդպեսէլմերպարտականություննէպաշտպանելայնայնպիսիինստիտուտների
օգնությամբ,որոնքարտահայտումենՀյուսիսատլանտյանդաշինքիէությունը,միդաշինքի,որի
խնդիրնէերաշխավորելմերմարդկանցազատությունը,ևորիհիմքումընկածենժողովրդավա-
րության,անձնականազատությանևօրենքիիշխանությանսկզբունքները։ՄիացյալՆահանգնե-
րըձգտումենհամագործակցելՆԱՏՕ-իևմիջազգայինուհասարակականկազմակերպություննե-
րիհետ՝թափանցիկությանևհաշվետվողականությանամրապնդմանշնորհիվպաշտպանության
ոլորտըկատարելագործելուուղղությամբ։

Հիմնականբաղադրիչները

Պաշտպանականհաստատություններումբարեվարքությանամրապնդման,թափանցիկությանև
հաշվետվողականությաններդրումըունիինչպեսինստիտուցիոնալհզորացմաններքին,այնպեսէլ
որոշակիարտաքինբաղադրիչներ։Ինստիտուցիոնալհզորությունըմարդիկեն,ընթացակարգերը,
կազմակերպականմիավորներնուենթակառուցվածքները,որոնքանհրաժեշտէստեղծել,կառա-
վարել,պահպանել,ևորոնցներուժըպետքէիրացնելազգայինանվտանգությաննպատակներից
23 ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն, ԱՄՆ Պաշտպանության դեպարտամենտ և ԱՄՆ Պետական
Քարտուղարություն,«Անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներ»(փետրվար,2009թ.),USAgencyforInternational
Development,USDepartmentofDefenseandUSDepartmentofState,SecuritySectorReform(February2009),www.
state.gov/documents/organization/115810.pdf։
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ելնելով։Հետևաբար,հույժկարևորէ,որպեսզիայսբոլորբաղադրիչները՝մարդիկ,ընթացակարգե-
րը,կազմակերպականմիավորներնուենթակառուցվածքները,ներառվածլինենբարեվարքության
ամրապնդմանբոլործրագրերում։

Մարդիկ

Հաջողություննսկսվումէմարդկանցից։Ինստիտուտներըմիայնկաղապարեն,որոնցշրջանակնե-
րումկամձևիմեջտաղանդավորպրոֆեսիոնալներըգաղափարներիցուռեսուրսներիցստանում
ենանվտանգությանապահովմանգործիքներ։Հետևաբար,պաշտպանությանոլորտիինչպեսքա-
ղաքացիական,այնպեսէլզինվորականմասնագետներիուսուցումնուվերապատրաստումըկազ-
մումենպաշտպանությանոլորտիինստիտուտներիներսումբարեվարքությանմշակույթիներդր-
մանհիմքը։Բարեվարքությունըպետքէհանդիսանամասնագիտականզարգացմանհամակարգե-
րիանուրանալիտարրը։Ուսուցումըպետքէպատրաստիկոռուպցիայիամենահավանականթի-
րախներին, օրինակ̀  գնումների ոլորտիպատասխանատուներին՝ այն հաշվով, որպեսզի նրանք
ընդունեն գոյություն ունեցող հստակ բարոյական արգելքները, ինչպես նաև՝ նրանց ապահովի
իրավաբանականխորհրդատվությանևօգնությանօժանդակհամակարգերով,որոնքնրանցկօգ-
նենկոնկրետիրավիճակներումպատշաճվարվելակերպդրսևորելուգործում։
Բարեվարքությանմշակույթըէականկարևորությունունի,սակայնպաշտպանությանոլորտի

մասնագետներըպետքէունենաննաևայդսկզբունքներիհիմանվրագործելուհամարանհրա-
ժեշտմիջոցներ։Պաշտպանությանոլորտիմասնագետներիուսուցումընրանցպետքէտրամադրի
իրենցինստիտուտներիթափանցիկությանևհաշվետվողականությանվիճակըգնահատելումի-
ջոցներ,ինչպեսնաևհագեցնիայդոլորտներումառկալավագույնփորձիմասինգիտելիքներովև
դրանքկյանքիկոչելուգործնականհմտություններով։Ուսուցումնուվերապատրաստումը,որոնք
խթանումենբարոյականություննուբարեվարքությունըևմիջոցներտրամադրումարդենինստի-
տուցիոնալբարեվարքությանամրապնդմանհամար,ոչթեմիանվագարձանագրվողերևույթներ
են,այլմասնագիտականծառայությանընթացքումմշտապեսկատարմանենթակապահանջներ։

Ընթացակարգերևմեխանիզմներ

Ինստիտուցիոնալհզորացմանհամարանհրաժեշտերկրորդբաղադրիչըբարեվարքությաններդ-
րումնէայնընթացակարգերումևմեխանիզմներում,որոնցմիջոցովտվյալինստիտուտըիրակա-
նացնումէիրգործառույթները։Լայնճանաչումունիայնփաստը,որթափանցիկությանապահով-
մանմեխանիզմներըպետքէհանդիսանաննախագծման,բյուջետավորմանևգնումներիգործըն-
թացիբաղկացուցիչմասը։Պայմանագրայինևգնումներիգործընթացներըպետքէընդգրկենորո-
շումներիկայացմանբազմաբևեռհամակարգեր,որոնքպահանջումենվերահսկողությանիրակա-
նացումևհաստատմանուստուգմանհստակսահմանվածընթացակարգայինպարտադիրփուլե-
րիգործարկում։Ազգայինանվտանգությանկարիքներըբավարարելուհետմեկտեղպետքէգոյու-
թյուն ունենան այնպիսի համակարգեր, որոնք կապահովեն նշված ընթացակարգերի և դրանց
արդյունքումկայացվողորոշումներիարտաքինստուգումը։Այսմեխանիզմներնուընթացակարգե-
րըպետքէհաշվիառնենպատասխանատուտվյալպետությանպատմությունը,իրավականհա-
մակարգըևմշակույթըևչենաշխատի,եթետվյալպետություննինքըչստանձնիդրանցիրագործ-
մանամբողջպատասխանատվությունը։

Կազմակերպականմիավորներ

Երրորդկարևորբաղադրիչըայններքինմիավորներնեն,որոնքխթանումևապահովումենհաշ-
վետվողականություննուպատասխանատվությունըևհսկողությունը։ՄիացյալՆահանգներիգրե-
թե բոլոր կառավարական գերատեսչություններն ունեն անկախ վերահսկողների հիմնարկներ,
մասնավորապես՝գլխավորտեսուչիգրասենյակներ։Դրանքապահովումենհաշվետվողականու-
թյանանհրաժեշտռեժիմըևնպաստում,որպեսզիխախտումներիմասինանանունհաղորդումներ
ներկայացվենայնանձանցկողմից,ովքերհիմքերունենվախենալու,որիրենցայդխիզախքայլի
համարկարժանանանվրեժխնդրության։
Բացիանկախվերահսկողներիինստիտուտից̀ գոյությունունեններքինկազմակերպականմի-

ավորներ,որոնքօգնումենկանխելուխնդիրներիառաջացումը,օրինակ՝իրավականևէթիկայի
հարցերով խորհրդատուները, որոնք համապատասխանպահի քաղաքականություն ձևավորող
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կամայլպաշտոնատարանձանց կարող են ուղղորդել, որպեսզի նրանքխուսափեն հնարավոր
սխալներից։Կանխարգելմանուղղությամբգործադրվածփոքրիկջանքերը,ասենք՝պարբերական
իրավականստուգումներանցկացնելուկամգնումներիրականացնողպաշտոնյայինիրավական
խորհուրդներտրամադրելուձևով,կարողեննպաստելավելիծախսատարքննությունիցկամքրե-
ականհետապնդումիցխուսափելուն։

Ենթակառուցվածքներ

Չորրորդըբարեվարքության,թափանցիկությանևհաշվետվողականությանենթակառուցվածքն է։
«Ենթակառուցվածք»տերմինըհաճախմտապատկերվումէորպեսշենքերիկամհամակարգիչների
ամբողջություն։Այստեղմենքնկատիենքունենումայնիրավականևքաղաքականկարգավորումնե-
րը,որոնքէականենպաշտպանությանոլորտիինստիտուտներիբարեվարքությանապահովմանհա-
մար,օրինակ՝վարքագծիայնչափորոշիչներիևընթացակարգերիմշակմանևհրատարակմանպա-
հանջը,որոնցովկոդիֆիկացվածձևովներկայացվումենթափանցիկությանևհաշվետվողականու-
թյան գործընթացներն ու մեխանիզմները։ Բարեվարքության դաշնագրերը՝ բարեվարքությանամ-
րապնդմանգործում«լավագույնփորձերիցմեկը»,հրաշալիօրինակներնեննրա,թեինչպեսկարելի
էդուրսգալավանդականմիջոցներիշրջանակիցևստեղծելբարեվարքությանենթակառուցվածք24։

Արտաքինբաղադրիչներ

Նաևգոյությունունենբարեվարքության,թափանցիկությանևհաշվետվողականությանայնպիսի
բաղադրիչներ, որոնք գտնվում են պաշտպանության ոլորտի ինստիտուտներից դուրս, սակայն
կարևորնշանակությունունենդրացհաջողությանհամար։Պաշտպանությանոլորտիինստիտուտ-
ներիհզորացմանարշավներըլիարժեքորենարդյունավետչենլինի,եթեչհանդիսանանպաշտպա-
նությանոլորտիցվերացող,անվտանգությանամբողջհատվածնընդգրկողավելիլայնբարեփո-
խումներիմիմասը։
ԱնվտանգությանոլորտիբարեփոխումներինուղղվածմիջոցառումներիվերաբերյալԱՄՆԿա-

ռավարության2009թ.փետրվարինհրապարակվածուղեցույցներըյուրահատուկենայնքանով,որ
դրանք մշակվել են Պաշտպանության դեպարտամենտի, Պետքարտուղարության և Միջազգային
զարգացմանգործակալությանհետհամատեղ։Դրանքկարևորենայնքանով,որքանովամրագրում
ենավելիհամակողմանիայնպիսիմոտեցումներորդեգրելուանհրաժեշտությունը,որոնքկմիավո-
րենպաշտպանությանոլորտի,զարգացմանևդիվանագիտականգործիքները,որոնքկիրառվումեն
անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներինառնչվողինստիտուտներիևբաղադրիչներիողջշրջա-
նակինկատմամբ,ներառյալ՝անվտանգությանոլորտիինստիտուտներիցդուրսգտնվողհատվածը։
Արտաքինբաղադրիչներիցառաջիննութերևսամենակարևորնենխորհրդարաններնուընդ-

հանրապեսօրենսդիրիշխանությունները,որոնքանհրաժեշտենպաշտպանությանոլորտիգոր-
ծունեությանամուր օրենսդրական հիմքերըապահովելու համար։ Այս օրենքներով սահմանվող
նորմերըպետք է լինենև՛պատվիրող՝պահաջելովթափանցիկությանապահովում,և՛արգելող՝
սահմանելովոչիրավաչափարարքներըևառաջքաշելովհաշվետվողականության/պատասխա-
նատվությանպահանջը։Խարհրդարաններըպետքէվերահսկողությունապահովենանվտանգու-
թյանոլորտիինստիտուտներինկատմամբևվճռորոշդերակատարումունենանպաշտպանության
ոլորտիբյուջետավորմանևգնումներիգործընթացներումթափանցիկությունըևհաշվետվողակա-
նությունըապահովելուգործում։Պաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանվերաբերյալմեր
մոտեցումըպետքէընդգրկիայնպիսիծրագրեր,որոնքխթանումենընտրովիօրենսդիրմարմին-
ներիկողմիցվճռորոշդերակատարումստանձնելը։
Երկրորդ,պաշտպանությանոլորտըպահանջումէ,որգոյությունունենաօրենքիիշխանությու-

նըերաշխավորողարտաքինամուրնորմատիվդաշտ՝թափանցիկությանևհաշվետվողականու-
թյան/պատասխանատվության ռեժիմըարդյունավետ կերպովապահովելու համար։ Ընդունված
փաստ է, որ, օրինակ, հանցագործությունների քննության ուղղությամբպաշտպանական գերա-
տեսչություններիհզորություններիմեծացումըկարողէապարդյունլինել,եթետվյալերկրիդատա-
կանիշխանությանարդյունավետգործունեությունը երաշխավորված չէ։Յուրաքանչյուրպետու-
թյանանվտանգությանքաղաքականություննուպրակտիկանպետքէհիմնվածլինենօրենքիիշ-

24 7-րդ,16-րդև17-րդգլուխներըուղեցույցներևօրինակներենտրամադրումպաշտպանությանոլորտիբարեվար-
քությանդաշնագրերիկատարմանհարցերով։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու34

խանությանվրաևկապվածլինենարդարադատությանավելիլայնհամակարգիհետ։Մերաջակ-
ցությունը պետք է երաշխավորի, որպեսզի պաշտպանության ոլորտի ինստիտուտները գործեն
ներպետականևմիջազգայինօրենսդրությանշրջանակներում,ևորպեսզիայդինստիտուտները
նպաստենօրենքիիշխանությանխթանմանուհզորացմանմիջոցառումներիիրականացմանը։
ՆԱՏՕ-իանդամությունիցբխողպարտավորություններնընդգրկումենինչպեսքաղաքական,

այնպեսէլռազմականբաղադրիչներ։Այնհայեցակարգայինմոտեցումը,որպաշտպանությանոլոր-
տըփոխկապակցվածությանմեջէկառավարմանայլոլորտներիհետ,խորապեսարմատավորված
էԴաշինքի ներսում։Այսպիսով,պաշտպանության ոլորտի ինստիտուտներում բարեվարքության
ամրապնդման ջանքերը պետք է ներդաշնակեցվեն այլ գերատեսչություններում իրականացվող
անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիհետ25։
Երրորդ,քաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչկազմակերպություններընույնպես

դերակատարում ունենպաշտպանության ոլորտի ինստիտուտներումթափանցիկությանև հաշ-
վետվողականության/պատասխանատվությանռեժիմըերաշխավորելուգործում։Օրինակ,դրանք
կարողենլինելմասնագիտականկազմակերպությունները,քաղաքացիականհսկողությանմար-
մինները,վերլուծաբանները,իրավապաշտպանկազմակերպությունները,հասարակականկազմա-
կերպությունները,լրատվամիջոցներըևայլխմբեր։Քաղաքացիականհասարակությունըներկա-
յացնողպատասխանատուկազմակերպություններըպետքէդիտարկվենորպեսգործընկերներև
խթաններ՝ինստիտուցիոնալբարեվարքությաննհասնելուընդհանուրգործում։
Անվտանգության ոլորտի գործունեությունը հսկելուց բացի̀ քաղաքացիական հասարակու-

թյուննունիմիկարևորդերակատարումևս՝այն,որձևակերպումևարտահայտումէբարեվարքու-
թյան,թափանցիկությանևհաշվետվողականության/պատասխանատվությանհանրայինպահան-
ջը,որըներկայացվումէպետականիշխանությանբոլորճյուղերինևբոլորմակարդակներում։Ղե-
կավարներից ակնկալվում է, որ նրանք ականջալուր լինեն բարեվարքության ինստիտուցիոնալ
մշակույթիվերաբերյալհանրայինպահանջին։Այսմշակույթըպետքէբնորոշլինիպետականիշ-
խանությանբոլորճյուղերինուբոլորմակարդակներով,ևդրաննպաստողշարժիչուժըպետքէ
լինիքաղաքացիականհասարակությունը։Մերընդհանուրաշխատանքնուղղվածէառանձինպե-
տություններիկարողություններիզարգացմանը՝այնհաշվով,որպեսզինրանքկարողանանապա-
հովելիրենցսեփականանվտանգությունըևայդպիսով,որպեսԴաշինքիկամորևէգործընկերու-
թյանանդամերկրներ՝նաևմերհավաքականանվտանգությունը։Այսաշխատանքըպահանջումէ
ոչմիայնկարողանվտանգությանուժերիստեղծում,այլնաևայնինստիտուտներիկարողություն-
ներիհզորացումը,որոնքիրականացնումենայդուժերիկառավարումնուօժանդակումնրանց։
Արդյունավետլինելուևորպեսլեգիտիմընկալվելուհամարայսինստիտուտներըպարտավորեն
դրսևորելբարեվարքություն,լինելթափանցիկևհաշվետու։
ՄիացյալՆահանգներըկարողենօգնելնմանինստիտուտներիկայացմանը։

Կանադայիմոտեցումըանվտանգությանոլորտիբարեփոխումների
նկատմամբևնրադերըԱֆղանստանում26

ԿանադանկարևորդերակատարումէունեցելևշարունակումէունենալԱֆղանստանում՝ապահո-
վելով շատմեծ ներդրումներ, հատկապես հաշվիառնելով զարգացմանծրագրերին նրակողմից
հատկացվածռեսուրսները,ինչպեսնաևայնռազմականբնույթիպարտավորությունները,որոնքայս
երկիրըստանձնելէիրավանդականխաղաղապահառաքելությանիրականացմանշրջանակներում։
Կանադանընդամենըմեկդերակատարէայնավելիմեծկոալիցիայի,որիկազմումընդգրկվածեն
այլերկրներևայլերկրներիխաղաղարարուժեր,ինչպեսնաևՀԿ-ներ,միջկառավարականկազմա-
կերպություններ(ՄԿԿ,Intergovernmentalorganisation,IGO),մասնավորզինվածուժերևանվտան-
գությանծառայություններմատուցողընկերություններ,տեղականևմիջազգայինլրատվամիջոցներ
ևայլն(չխոսելովբունԱֆղանստանիկառավարությանմասին,որիդերըշատկարևորէ)։

25 ՆԱՏՕ-նակնկալումէ,որպեսզիայսըմբռնումըարտացոլվիԴաշինքիանդամդառնալուհավակնությունունեցող
ցանկացածգործընկերպետության«ՆԱՏՕ-ինանդամությանգործողություններիծրագրում»(MembershipAction
Plan):

26 Այս կետը հիմնված է հետևյալ աղբյուրի վրա՝ Դեյվիդ Լո, «Կանադան՝ Աֆղանստանում. հայեցակարգեր,
քաղաքականություններ, դերակատարներև հեռանկարներ, «Կապեր.Եռամսյակայինամսագիր», Հ-8:3 (ամառ,
2009թ.),էջ25–51,DavidLaw,«CanadainAfghanistan:Concepts,Policies,Actors,andProspects,»Connections:The
QuarterlyJournal8:3(Summer2009),25–51։
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Աֆղանստանումանվտանգության ոլորտի բարեփոխումների (ԱՈԲ) ուղղությամբԿանադայի
որդեգրածմոտեցումնարդենյոթտարվապատմությունունի։Կանադացիներըփորձենկատարել
համակողմանիևմիասնականմոտեցումդրսևորելիրենցկողմիցիրականացվողմիջոցառումնե-
րումևայլերկրների՝Աֆղանստանիևմյուսպետություններիկառավարություններինկոչենարել
վարվելունույնկերպ։Փորձէկատարվելգտնելուհավասարակշռությունըանմիջականկառավար-
մաննախաձեռնություններիևայննախաձեռնություններիմիջև,որոնքուղղվածէինԱֆղանստա-
նիանվտանգությանուժերիկարողություններիհզորացմանը՝այնհաշվով,որպեսզիվերջիններս
երկրիբնակչությանանունիցստանձնեներկրումանվտանգությանապահովմանպատասխանատ-
վությունը։ԱյսդրականբաղադրիչներըկազմումենԱֆղանստանիվերաբերյալԿանադայիկառա-
վարությաններկայիսմոտեցմանանքակտելիմասը։
ՍառըպատերազմիավարտիցիվերԿանադանորդեգրելէչորսհիմնականռազմավարական

սկզբունք,որոնցհետևելով`ուղղորդումէիրգործողություններըայլ,հատկապես՝դժվարություն-
ներ կրող երկրներին զարգացման աջակցություն տրամադրելիս՝ մարդկային անվտանգություն,
3-Dմոտեցումը (desire,dedication,determination.ձգտում,նվիրում,վճռականություն),«կառավա-
րությունն ամբողջությամբ» մոտեցումը և անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները։ Չնայած
այսսկզբունքայինմոտեցումներըժամանակառժամանակդարձելենքաղաքականությանմշակ-
մանբանավեճերիառարկա,դրանքմեկըմյուսինչենբացառում(Գծապատկեր4.1.)։Ընդհակառա-
կը,դրանքպահպանումենհամաժամանակյաիրականացմանորոշակիմակարդակ,ևբոլորնէլ՝
յուրաքանչյուրնիրչափով,հանդիսանումենԱֆղանստանումԿանադայիմոբիլիզացնողևկառու-
ցողականմասնակցությանհենասյուններիցմեկը։
ԱֆղանստանումԿանադայիառջևդրվածխնդիրներըշատքիչփոփոխությունենկրելայնպահից

իվեր,երբ2001-2002թթ.առաջինանգամայստեղտեղակայվեցինկանադականզինվածուժերիստո-
րաբաժանումները՝չնայածայնհանգամանքին,որայդընթացքումԿանադայումփոխվեցերեքկառա-
վարություն։ՀիմնականխնդիրներիցմեկըԱֆղանստանիկայունությաննուզարգացմանընպաստելն
է՝միաժամանակիրականացնելովԿանադայիմշտապեսունեցածընդհանուրբնույթիպարտավորու-
թյունը,այնէ՝մարդկայինանվտանգությանխթանումըանկայուներկրներիտարածքում27։

Գծապատկեր4.1.Անվտանգությանևզարգացմանոլորտներիհասկացություններ
ևհարաբերություններ

27 Զեկույց՝«ԱֆղանստանումԿանադայիդերիհարցերովանկախփորձագիտականքննարկում»(հայտնիէնաևոր-
պես «Մանլիի զեկույց», (2008թ.), «Independent Panel onCanada’s Future Role inAfghanistan» (Manley Report)
(2008),http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2008/dfait-maeci/FR5-20-1-2008E.pdf.
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Աֆղանստանում Կանադայի ստանձնած ռազմական առաքելությունը դարձավ այն վճռորոշ
գործոնը, որը հնարավոր դարձրեց, որ կանադական զորամիավորումն իրականացնի ԱՈԲ-ին
առնչվողմիշարքգործառույթներ։Այսգործառույթիհիմնականռազմավարականսկզբունքներն
ամրագրվածեն«Աֆղանականդաշնագրում»(AfghanistanCompact)ևավելիմանրամասնարտա-
ցոլված են Աֆղանստանի ազգային զարգացման ռազմավարության մեջ (ԱԱԶՌ, Afghanistan
NationalDevelopmentStrategy,ANDS),որովնախատեսվումէԱֆղանստանիկառավարությանև
միջազգայինհանրությանմիջևհամագործակցությանհնգամյածրագրիիրականացումըհետևյալ
երեք ուղղություններով՝ 1)անվտանգություն, 2) կառավարում, օրենքի իշխանությունև մարդու
իրավունքներև3)սոցիալ-տնտեսականզարգացում(միաժամանակնախատեսելովթմրամիջոցնե-
րիապօրինիշրջանառությանդեմպայքարը̀որպեսբոլորերեքուղղություններիհետառնչվողչոր-
րորդծրագրայինոլորտ)։ԿանադայիԿառավարության՝Աֆղանստանումներգրավվածհիմնական
բոլոր նախարարությունների գործողությունները սերտորեն կապված են եղել այս ծրագրային
ոլորտներիցառաջիներեքիհետ։
Գավառներիվերակառուցմանզորախմբերի(ԳՎԶ,ProvincialReconstructionTeams,PRT)Աֆ-

ղանստանումկատարածաշխատանքըկենսականնշանակությունէունեցել̀կապվածԱՈԲ-իհետ։
ԳՎԶ-ներըզինվորականևքաղաքացիականմասնագետներիցկազմվածխմբերեն,որոնցնպա-
տակնէանհրաժեշտանվտանգմիջավայրիստեղծումը՝Աֆղանստանիգավառներիվերակառու-
ցումնիրականացնելուհամար։ԳՎԶ-ներըկազմակերպվածենորպեսքաղաքացիական-զինվորա-
կանխմբեր։ԳՎԶ-ներիմիայնռազմականբաղադրիչնէ,որգտնվումէԱնվտանգությանապահով-
մանմիջազգայինուժերի(ԱԱՄՈՒ,InternationalAssistanceSecurityForce,ISAF)հրամանատարու-
թյաններքո։ԳՎԶ-ներիգլխավորնպատակներիցէհնարավորությանդեպքումևիրենցտրամադ-
րությանտակեղածմիջոցներիևուժերիշրջանակներումաջակցելանվտանգությանոլորտիբա-
րեփոխումներինուղղվածգործողություններին՝վերակառուցմանջանքերըխթանելունպատակով։
ՈրպեսՄանլիիզեկույցի(ManleyReport)շարունակություն̀ պաշտոնականՕտտավանհրապա-

րակեց մեկայլ զեկույց ևս, որիխորագիրն էր «Կանադայի մասնակցությունըԱֆղանստանում.
ուղղություններիորոշումըմինչև2011թ.»28։ԱյսզեկույցումտրվումէԱֆղանստանումտիրողվիճա-
կիօբյեկտիվգնահատականը։Կառավարումնիրականացնելուառնչությամբներկայացվումենայն
մշտականբացթողումները,որոնքպայմանավորվածենԱֆղանստանումկառավարմանինստի-
տուտներիթուլությամբ,ինչպեսնաևհանրայինվստահությանցածրմակարդակը,որըպայմանա-
վորվածէշարունակականբնույթկրողևլայնորենտարածվածկոռուպցիայով։Զեկույցումնկա-
րագրվումենարդենիսկիրականացվածմիշարքնախաձեռնություններ.

• ԿանադանսեփականկառավարությանըկիցստեղծելէԱֆղանստանիհարցերովկոմիտե,
իսկ այս ոլորտում Կանադայի քաղաքականության միջգերատեսչական համակարգումը
հանձնարարվել է վարչապետին կիցԳաղտնիխորհրդի (PrivyCouncil) իրավասությանը,
ընդորում`կոմիտենունիամբողջդրույքովգործողսեփականաշխատակազմ,որիղեկա-
վարումը փոխնախարարների մակարդակով իրականացնում են արտաքին գործերի,
պաշտպանության,պետականանվտանգությաննախարարություններնուԿանադայիՄի-
ջազգայինզարգացմանգործակալությունը։

• ԿանադայիԿառավարությունըպարտավորությունէստանձնելխորհրդարանինևվերջի-
նիսկողմիցնորստեղծվածԱֆղանստանիհարցերովհատուկհանձնաժողովիններկայաց-
նելեռամսյակայինհաշվետվություններ,ինչպեսնաևբարելավելԶԼՄ-ներինևԿանադայի
հասարակայնությանըԱֆղանստանումիրականացվողքաղաքականությանմասինտեղե-
կատվությունտրամադրելու գործընթացը։ ՊաշտոնականՕտտավան նաևխոստացել է
ստեղծելչափորոշիչներիմիհամակարգ,որիօգնությամբհնարավորկլինիգնահատելԱֆ-
ղանստանում անվտանգության, կառավարման և զարգացման ուղղություններով առկա
առաջընթացը,ինչպեսնաև՝այդառթիվԿանադայիկողմիցձեռնարկվածմիջոցառումների
արդյունավետությունը։

• ԱֆղանստանումԿանադայիգործադրածջանքերըենթարկվելենվերաբաշխման։Անվտան-
գությանևզարգացմանապահովմանուղղություններովտրամադրվողօժանդակությունը

28 ԿանադայիԿառավարություն,«ԿանադայիմասնակցությունըԱֆղանստանում.ուղղություններիորոշումըմինչև
2011թ.»,Օտտավա,ԿանադայիԿառավարություն,հունիս,2008թ.,GovernmentofCanada,Canada’sEngagement
inAfghanistan:SettingaCourseto2011(Ottawa:GovernmentofCanada,June2008)։
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կենտրոնացելէԿանդահարգավառում։Բացիայդ,ԿանդահարումգործողԳՎԶ-իկազմում
նշանակվելու է բարձրաստիճան քաղաքացիական անձ, իսկ ամբողջ երկրում մեծապես
ավելանալուէկանադացիքաղաքացիականանձանցընդհանուրթիվը։Պետությաններսում
Կանադայիներկայացուցիչներինպետքէավելիմեծհայեցողությունտրվի՝տեղականպայ-
մաններինհամապատասխանորոշումներկայացնելուտեսանկյունից։Ընդհանուրառմամբ,
ԱֆղանստանումԿանադանպատրաստէշարունակելուջանքերգործադրելժողովրդավա-
րականկառավարման,ինչպեսնաևորոշումներիկայացմանարդյունավետգործընթացներ
ապահովելու ուղղությամբ Աֆղանստանի կարողությունները զարգացնելու, ինչպես նաև
համազգայինքաղաքականհաշտեցմանըհասնելունջանքերըխթանելունպատակով։

Առաջարկություններ
• Պաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանջանքերըպետքէգլխավո-
րապես ուսումնասիրվենպաշտպանական հաստատությունների շինարարության համա-
տեքստում։

• Պաշտպանությանհաստատություններիշինարարությունը,հատկապես՝անկայուներկրնե-
րում,պետքէնախատեսվիորպեսանվտանգությանոլորտիավելիլայնբարեփոխումների
միմաս,որինուղղվածջանքերըպետքէսերտորենհամակարգվենզարգացմանծրագրե-
րինհատկացվողաջակցությանհետ։

Պատուհան 4.2. Անկայուն երկրներում արդյունավետ միջազգային ներգրավվածության
սկզբունքները

2007թ.Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպության(ՏՀԶԿ,OECD)Զար-
գացմանաջակցության կոմիտեն (ԶԱԿ, DevelopmentAssistanceCommittee, DAC), որի կազմում էին
դոնորպետությունների մեծ մասիզարգացմանհարցերով նախարարությունների կամգերատեսչու-
թյուններիղեկավարները,հաստատեցերկուփաստաթուղթ՝«Քաղաքականությանհիմնականուղղու-
թյունները»և«Անկայունպետություններումևիրավիճակներումարդյունավետմիջազգայիններգրավ-
վածությանսկզբունքները»։
Այսսկզբունքներումարտացոլվածէհետզհետեավելիընդգրկունդարձողայնփոխըմբռնումը,որ
անկայուներկրներիպարագայումպահանջվումենայլկարգիմիջոցառումներ,քանավելիկայունպե-
տություններում,ինչպեսնաևընդունվումէ,որ՝
• անկայունպետություններըբախվումենզարգացմանառանձինսրությունունեցողմարտահրա-
վերների,ինչպիսիքեն՝վատկառավարումը,վարչարարականսահմանափակռեսուրսները,հու-
մանիտարքրոնիկճգնաժամը, մշտապեսառկասոցիալական լարվածությունը, բռնություննու
քաղաքացիականպատերազմիմնացուկները.

• աշխարհիառավելանկայուներկրներիհամարչքավորությունիցևանապահովությունիցդուրս
գալուիրականուղինպետքէ լինիայն, որի շարժիչուժըկլինենայդերկրներիժողովուրդըև
նրանցսեփականղեկավարությունը.

• չնայածմիջազգայիններգրավվածություննինքնինանկայունիրավիճակինվերջդնելչիկարող,
այնուամենայնիվ,ընդհանուրսկզբունքներիորդեգրումըկարողէօգնելառավելագույնիհասցնե-
լուայդներգրավվածությանդրականազդեցությունըևնվազագույնիբերելոչդիտավորությամբ
հասցվելիքվնասները։

Անկայուներկրներումմիջազգայիններգրավվածությանավելիհեռահարնպատակէհանդիսանում
ազգայինբարեփոխիչներինաջակցելը՝լեգիտիմ,արդյունավետևկայունպետականինստիտուտների
ստեղծմանգործում։Այս նպատակինհասնելու ուղղությամբառաջընթացապահովելու համարպա-
հանջվումէմիասնականևմեկըմյուսինլրացնողգործողություններիիրականացում՝ինչպեսկառավա-
րություններիևկազմակերպություններիներսում,այնպեսէլդրանցմիջև։Հետևաբար,«Սկզբունքնե-
րը»ընդգծումեն,որանհրաժեշտէ՝
• տեղականհամատեքստըընդունելորպեսելակետ.
• ապահովել,որոչմիգործողությունորևէվնասչպատճառի.
• կենտրոնանալպետականշինարարության`իբրևհիմնականնպատակիվրա.
• նախապատվությունտալկանխարգելմանը.
• ընդունել քաղաքական, անվտանգության և զարգացման ապահովման նպատակների միջև
կապիառկայությունը.
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• նպաստելխտրականություններից զերծ վերաբերմունքին՝ իբրև բոլորին ընդունողև կայուն
հասարակություններիհիմք.

• տարբեր ճանապարհներով և տարբեր համատեքստերում տեղական գերակայություններին
համարժեքգործելը.

• միջազգայինդերակատարներիմիջևգործնականհամակարգմանմեխանիզմներիշուրջհամա-
ձայնությանգալը.

• գործելարագ,բայցմնալներգրավվածայնքանժամանակ,որքանօբյեկտիվորենանհրաժեշտ
է,որպեսզիգործողությունըպսակվիհաջողությամբ.

• խուսափելլքվածօջախներիառաջացումից(«աջակցությանորբերը»)։

Մինչև2007թ.«Սկզբունքները»գործնականստուգումենանցելինըերկրներումևարդենիսկսկսել
ենվարքագծայինփոփոխություններհարուցելդոնորներիշրջանում։ՏՀԶԿ-իԱնկայունպետություննե-
րիխմբիզարգացմանաջակցությանկոմիտեննպատակունիավելիօպերատիվբնույթիուղեցույցներ
տրամադրելու,որոնքհամահունչկլինեն«Սկզբունքներին»ևուղղվածկլինենանկայուներկրներում
դոնորականռազմավարություններիևծրագրերիկոնկրետացմանը։

Աղբյուրը.Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպության(ՏՀԶԿ,OECD)
Համագործակցությանզարգացմանհարցերիվարչության(ՀԶՎ)ևԶարգացմանաջակցությանկո
միտեի(ԶԱԿ,DAC)ինտերնետայինկայքը՝«Անկայուներկրներումարդյունավետմիջազգայիններգ
րավվածությանսկզբունքները»,www.oecd.org/document/46/0,3343,en_2649_33693550_35233
262_1_1_1_1,00.html,ՏՀԶԿ,«Կառավարություննամբողջությամբ»մոտեցումներնանկայունպե
տություններինկատմամբ(Փարիզ,ՏՀԶԿ,2007թ.),www.oecd.org/dataoecd/15/24/37826256.pdf,
(OECDDCDDAC,«PrinciplesforGoodInternationalEngagementinFragileStates»website,www.
oecd.org/ document/46/0,3343,en_2649_33693550_35233262_1_1_1_1,00.html, OECD,Whole
ofGovernmentApproachestoFragileStates(Paris:OECD,2007),www.oecd.org/dataoecd/15/24/
37826256.pdf):

• Միջգերատեսչական համակարգումը ինչպես մասնակցող պետություններում, այնպես էլ
ընդունող պետության տարածքում հանդիսանում է անվտանգության ոլորտի բարեփո-
խումներիգրավականը։

• Միջգերատեսչականհամակարգումը,որըթափանցիկէևմեխանիզմներէտրամադրում
խորհրդարաններինժամանակինհաշվետուևպատասխանատուլինելուհամար,ինչպես
նաևքաղաքացիականհասարակությաններգրավվածությունըհանդիսանումենանվտան-
գությանևզարգացմանառաքելություններիլեգիտիմությանևշարունակականհասարա-
կականաջակցությանգրավականը։



Բաժիներկրորդ

Կոռուպցիոնռիսկերնուխոցելի
կետերըպաշտպանության

ոլորտում
Սույնժողովածուիերկրորդբաժնումընդգրկվածէինըգլուխ,որոնցումմանրամասնուսումնասիր-
վումենպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայիաղբյուրներնուպատճառները։Այդինըգլուխնե-
րիցյոթըներկայացնումենկոռուպցիոնվարքագիծը,ինչպեսնաևկոռուպցիոնվարքագծի,բարե-
վարքությանամրապնդման,թափանցիկությանևհաշվետվողականությանբարձրացման լավա-
գույնփորձիօրինակներըպաշտպանությանոլորտիկառավարմանհետևյալհիմնականբնագա-
վառներում՝կադրայինքաղաքականությունևմարդկայինռեսուրսներիկառավարում,պաշտպա-
նության ոլորտի բյուջետավորումևֆինանսականկառավարում, գնումներիգործընթաց, օֆսե-
թայինհամաձայնություններ,արտապատվիրում,մասնավորեցում,պաշտպանությանոլորտիհան-
րային-մասնավորգործընկերություններ, սարքավորումներիևենթակառուցվածքներիավելցուկ-
ների օգտահանում, ինչպես նաև տնտեսական գործունեության մեջ պաշտպանության ոլորտի
անձնակազմիևգույքիներգրավվածությանհարցեր։12-րդգլխումուշադրությանկենտրոնումեն
ժամանակակիցռազմականգործողություններիհետկապվածկոռուպցիոնռիսկերնուբարեվար-
քությանհարցերը,իսկ13-րդգխումուսումնասիրվումէպաշտպանությանոլորտինառնչվողկո-
ռուպցիանայներկրներում,որոնքունենչկարգավորվածկամսառեցվածհակամարտություններ։
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ԳԼՈՒԽ5.
ԿԱԴՐԱՅԻՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լայնհասարակայնությանհամար,կադրայինհարցերումտեղիունեցողկոռուպցիոնդրսևորում-
ները,որոնքներառումենկադրայինկառավարմանհամակարգը,սակայնչենսահմանափակվում
դրանով,որպեսկոռուպցիայիթե՛ամենատեսանելիևթե՛ամենակարևորդրսևորումչենընկալ-
վում։Այնուամենայնիվ,դրանքհաճախառավելհամապարփակևթերևսառավելքայքայիչներ-
գործություննենունենումամբողջպաշտպանությանոլորտիվրա,քանիորխաթարումենպաշտ-
պանությանոլորտիամենակենսական,այնէ՝մարդկայինռեսուրսիօգտագործմանարդյունավե-
տությունը։ Սույն գլխում քննարկվելու են կադրային ոլորտում առկա կոռուպցիոն երևույթների
աղբյուրներնուհետևանքները,ներկայացվելուենարդյունավետհակակոռուպցիոնմիջոցառում-
ներիսկզբունքները,ինչպեսնաևբերվելուենմիքանիօրինակներայնմասին,թեինչպեսենայդ
սկզբունքներըհաջողությամբկիրառվելպրակտիկայում։
Պաշտպանությանոլորտիկադրայինկառավարմանհամակարգինպատակնէապահովել,որ

հմտություններիևփորձիճիշտհամադրումունեցողճիշտթվովմարդիկգտնվենճիշտպաշտոննե-
րում՝այնհաշվով,որպեսզիկարողանանապահովելպաշտպանությանոլորտիգործառույթների
իրականացումը,այնէ՝մասնակցությունընթացիկռազմականգործողություններին,ապագահզո-
րություններիապահովում,հրամանատարությանևվերահսկողությանիրականացումևայլն։Ար-
դյունավետգործելուհամարկադրայինկառավարմանհամակարգըպետքէիրականացնիմեկը
մյուսինլրացնողերկուգործառույթ(տես՝Գծապատկեր5.1.)՝

1. Պարզելպահանջվողմարդկայինռեսուրսներիչափը՝ելնելովպաշտպանությանոլորտիըն-
թացիկևապագակարիքներիցևուժերիզարգացմանծրագրերից։Սաներառումէ.կար-
ճաժամկետպահանջները՝առկաուժերիկարիքներըբավարարելուուղղությամբ,միջնա-
ժամկետպահանջները՝(5-6տարվակտրվածքով)զարգացողուժերիկարիքներըբավարա-
րելու ուղղությամբ,և երկարաժամկետպահանջները (15ևավելիտարվակտրվածքով)
երկարաժամկետզարգացմանխնդիրներնիրագործելուհամար։

2. Կառավարելևզարգացնելմարդկայինռեսուրսները՝որպեսանհատականևհավաքա-
կան,առավելագույնիհասցնելովայնմարդկայինռեսուրսներիքանակը,որոնքբավարա-
րումենառաջադրվողպահանջները։Սաենթադրումէհամակարգվածջանքերիգործադ-
րում՝ ուղղված կադրերին գրավելուն, նրանց վերապատրաստելուն և շահագրգռելուն,
պաշտոններում նշանակելուն և առաջխաղացում տրամադրելուն ու ծառայության մեջ
պահելուն՝այնհաշվով,որպեսզիապահովվիկադրայինայնպիսիռեզերվիառկայությու-
նը,որըկունենաանհրաժեշտմասնագիտականձեռնահասություն (գիտելիքներ,հմտու-
թյուններևփորձ)։

Կոռումպացվածպաշտոնյաներիհամարառավելմեծհետաքրքրությունէներկայացնումհենց
երկրորդգործառույթը,քանիորկադրայինորոշումները,որոնքանմիջականներգործությունեն
ունենումմարդկանցկյանքիվրա,նաևընձեռումենկոռուպցիոնմեծհնարավորություններ։Նշ-
վածառաջինգործառույթըայդպաշտոնյայի (ապօրինի)հետաքրքրությանտեսանկյունիցպա-
կասկարևորէ,քանիորայստեղկայացվելիքորոշումներըհեշտչենվերածվումանձնականեկա-
մուտների։ՄինչդեռԲարեվարքությանամրապնդմանտեսանկյունիցկարիքներիգնահատման
արդյունավետ համակագի գոյությունը խիստ անհրաժեշտ է, քանի որ դրանով ստեղծվում է
պաշտպանականքաղաքականությանևզարգացմանծրագրերիհիմանվրամշակվածհստակ
չափմանմիավոր,որիհետհամեմատածևպետքէգնահատվիկադրայինբոլորորոշումների
արդյունավետությունը։
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Գծապատկեր5.1.Կադրայինկառավարմանգործառույթները(Պարզեցված)29

Կադրայինհարցերինառնչվողկոռուպցիայիձևերը
Կադրայինորոշումներկայացնելուիրավասությունունեցողպաշտոնատարանձինքունենկոռուպ-
ցիայիհսկայականհնարավորություններ՝անկախայդպաշտոնատարանձանց̀ զինծառայողիվե-
րադասը լինելու կամ մասնագիտացված կադրային ստորաբաժանման ներսումպաշտոնեական
դիրք զբաղեցնելու հանգամանքից։ Ցանկացած որոշում, որն ազդեցություն ունի զինծառայողի
վրա,կարողէկոռուպցիայիաղբյուրհանդիսանալ՝բարենպաստնշանակումներ,նյութականկամ
մասնագիտականխրախուսանքներ,սակավաթիվարտոնություններիբաշխում(օրինակ՝բնակա-
րանովապահովելը)։Նույնըկարելիէասելնաևավելիառօրեականբնույթիորոշումներիմասին,
ինչպիսիքեն,օրինակ,աշխատանքայինբնույթիամենօրյահանձնարարություններըկամհանգս-
տիուարձակուրդիթույլտվությունները։Բացիայդ,այնհսկայականիշխանությունը,որըվերա-
դասներըօրենքիկամսովորույթիուժովունենիրենցենթականերինկատմամբ,նույնպեսհնարա-
վորություններէստեղծումկոռուպցիայիհամար,որըդրսևորվումէկա՛մենթակայիկողմիցդժվար
կամվտանգավորաշխատանքիցխուսափելուհամարտրվողկաշառքի,կա՛մվերադասներիկամ
ավագծառայակիցներիկողմիցիրականացվողշորթմանմիջոցով։Ընդհանուրառմամբ,սակայն,
կոռուպցիանկադրայինոլորտումդրսևորվումէերեքհիմնականձևերով՝յուրացում/շորթում,կա-
շառքևազդեցությանվրահիմնվածփոխհարաբերություններիցանց։

Յուրացում/շորթում

Այնպաշտոնյաները,ովքերլիազորվածենտրամադրելուորոշակիբարիքներ,ինչպիսիքկարող
են լինել, օրինակ, զինծառայողիաշխատավարձը կամ նյութական բավարարումը՝ սննդի, հա-
գուստի կամ բնակարանի տրամադրման տեսքով, այդ բարիքներից որոշակի մաս շեղում են
իրենցուղղությամբ։Սաերբեմնկատարվումէապրանքներըպարզապեսբացեիբացչտրամադ-
րելումիջոցով,սակայնառավելհաճախօգտագործվումենմոլորեցնողհնարքներ,ինչպիսիքեն,
օրինակ,«մեռածհոգիները»կամկանխիկիփայհանումները։Կոռուպցիայիմեկայլտեսակէլայն
է,երբվերադասները՝սպաներկամայլզինվորներ,չարաշահումենիրենցպաշտոնեականլիա-
զորությունները՝ զինծառայողների գույքը յուրացնելու կամ գումարներ կամ ծառայություններ
շորթելունպատակով,գործիդնելովնրանցծառայությունըկամանձըվտանգելուսպառնալիք-
ներ։ Խորհրդային տիպի «նոմենկլատուրային» համակարգերը՝ դրանցում հրամանատարների
խիստմենաշնորհայինդիրքովևենթականերինծաղրուծանակիենթարկելուարմատավորված
համակարգերով հանդերձ, խիստ բարենպաստպայմաններ են ստեղծում իշխանության վերը
նշվածչարաշահումներիհամար։

29 Ադապտացված տարբերակով՝ Ժակ Թրեդենիկ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում»՝ «Պաշտպանության
ոլորտի կառավարումը. ներածություն» գրքում (Ժնև, ԶՈՒԺՎ, 2009 թ.), էջ 127, Jack Treddenick, “Manpower
Management,”inDefenceManagement:AnIntroduction(Geneva:DCAF,2009),127։
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Կաշառք

Դրականկադրայինորոշումկայացնելուլիազորությունունեցողպաշտոնատարանձինքայդորո-
շումիցօգտվողանձիցընդունումենորոշակիհատուցումկամակնկալումենայն։Սակարողէլի-
նելփոքրնվերներ(օրինակ՝մեկշիշգինիկամօղի)տալուցմինչևկանխիկովտրվողմեծգումար-
ները։Այլկերպգործողհամակարգերումսաառավելհաճախօգտագործվումէգործողկարգավո-
րումներըհարմարեցնելուկամանտեսելունպատակով,որպեսզիանձըստանաորոշակիօգուտ
(օրինակ՝ բարենպաստ նշանակում, վերապատրաստումանցնելու գործուղում, երկարաժամկետ
արձակուրդ),որընաչէրստանականոններիուորդեգրվածքաղաքականությանանշեղկիրառման
դեպքում։Համակարգայինկոռուպցիայիպայմաններումհամակարգայինեննաևկաշառքիակն-
կալիքները,առանցկաշառքիհամակարգըչիտացանկալիարդյունքը՝անկախկոնկրետդեպքի
հանգամանքներից։Եթեդրականկադրայինորոշմանարդյունքումանհատիստանալիքօգուտը
դրամականէ(օրինակ՝ավելիբարձվարձատրվողպաշտոնումնշանակվելը),ապաակնկալվողկա-
շառքըհամաչափէակնկալվողօգուտին։Չնայածառաջինհայացքիցնմանհամակարգայինկո-
ռուպցիանկարող էթվալ որպեսգործարքային հիմունքներովտեղի ունեցող,այնուամենայնիվ,
գոյությունունեցողգներիհայտնիլինելուևհավասարապեսուհամաչափորենկիրառվելուպայ-
մաններումայնիրխորքումկրումէհարկադրականբնույթ,ևդրահիմքումընկածէայնիրավունք-
ներիտրամադրումըմերժելուհեռանկարը,որոնքպատասխանատուկամղեկավարդիրքզբաղեց-
նողանձանցկողմիցիրավաչափորենպետքէտրվենզինծառայողներին։

Ազդեցությանվրահիմնվածփոխհարաբերություններիցանց

Սակաշառքիդրսևորմանմիտարատեսակէ,որըհաճախզուգորդվումէբունկաշառքիհետ։«Կո-
ռուպցիոնարժույթի»փոխարժեքըբաղկացած է ոչ միայնդրամականզանգվածից,այլևտեղե-
կատվությունից, «լավություններից» և ազդեցությունից։ Ավտորիտար, կոշտ բյուրոկրատական
համկարգերումտեղեկատվությանգինըշատբարձրէ,ևպաշտոնականշրջանակներիցդուրստե-
ղեկատվությանփոխանակումը՝ազդեցությանիմաստով,կարողէմեծօգուտներ(կամկոռուպցիոն
հնարավորություններ)ապահովել։Միաժամանակ,համակարգմանպաշտոնականմեխանիզմների
անարդյունավետևդանդաղաշարժլինելուպարագայում,«լավությունների»փոխադարձփոխա-
նակումըկարողէդառնալնորմ՝արդյունքներինհասնելուհամար։Սակարողէզարգանալևստա-
նալազդեցությանև«լավությունների»փոխանակմանբարդցանցերիտեսք,ինչպիսինէր,օրինակ,
«բլատ»կոչվածհամակարգըխորհրդայինժամանակներում,ևարդյունքումայդզարգացումները
բերումենոչպաշտոնական«կլանների»և«հովանավոր-հաճախորդ»փոխհարաբերությունների
ձևավորման։Պաշտպանությանհամակարգումկլանայինկամընտանեկանհարաբերությունների
շնորհիվարվող«լավությունները»կարողենկապվածլինելընդհանուրառմամբհասարակության
մեջառկա«դու՝ինձ,ես՝քեզ»և«հովանավոր-հաճախորդ»փոխհարաբերություններիհետ։

Կադրայինկառավարմանառանձինոլորտներումառկառիսկերըև
դրանցդեմպայքարիմիջոցները
Կադրայինկառավարմանցիկլի (տես՝Գծապատկեր5.1.) յուրաքանչյուրփուլունիիրենհատուկ
կոռուպցիոն ռիսկեր, ձևավորված սխեմաներ և հնարավոր հակամիջոցներ։ Այս կետում մենք
կմատնանշենքորոշռիսկերևսխեմաներևկներկայացնենքկոռուպցիոնռիսկերիսահմանափակ-
մաննուղղվածլավագույնփորձիմիքանիօրինակ։Այնուամենայնիվ,այդսխեմաներիցանկըսպա-
ռիչ չէ, քանի որ կոռուպցիայի դրսևորումներնայնքան բազմապիսի են, որքանթույլ ենտալիս
դրանցհամարառկաօբյեկտիվհնարավորություններնումարդկայիներևակայությունը։

Պարտադիրզորակոչ/հավաքագրում

Ժամկետայինծառայությանզորակոչ։Զորակոչիցխուսափելըեղելէկոռուպցիայիհիմնականաղ-
բյուրներիցմեկըդեռևսայնժամանակներիցիվեր,երբՆապոլեոննառաջինանգամներմուծեց
ժամանակակիցպարտադիր զորակոչի համակարգըՖրանսիայում։ Այսօր որոշ երկրներումայն
հանդիսանում է մի հսկայական շահութաբեր բիզնես.Ռուսաստանում, ուրպարտադիրժամկե-
տայինզինծառայությունըզուգորդվածէծառայությանդաժանպայմաններիհետ,հերթականզո-
րակոչիցյուրաքանչյուրտարկետումարժեգրեթե7,000ԱՄՆդոլար,իսկամբողջերկրիկտրված-
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քով`զորակոչիհետկապվածկաշառքներիընդհանուրչափըգնահատվումէտարեկան350միլիոն
դոլար30։Զորակոչիցխուսափելուեղանակըսովորաբարկայանումէմիփաստաթուղթգնելումեջ,
որըկեղծկերպովհավաստումէ,որհնարավորզինակոչիկըիրառողջականվիճակովանպիտան
է,կամորնաօգտվումէուսումնականտարկետմանիրավունքից։Հնարավորէձեռքբերելնաև
հնարավորզինակոչիկիկողմիցարդենիսկծառայածլինելուփաստըհավաստողկեղծվկայական։
Այսփաստաթղթերիպատրաստումըկարողէընդգրկելզորակոչայինհանձնաժողովներիկոռում-
պացվածպաշտոնյաների,ինչպեսնաևբժիշկներիկամմանկավարժներիմիամբողջցանցիգոր-
ծունեություն։ Զորակոչից ընդհանրապես ազատելուց բացի̀ համապատասխանպաշտոնատար
անձինք,կաշառքիդիմաց,կարողենապահովել,որզինակոչիկըծառայություննանցնիմարտա-
կանգործողություններիցհեռուշրջանումկամայնտեղ,որտեղծառայությանպայմաններըթեթև
են։Կաշառքշորթելուհամարնրանքկարողեննաևգործիդնելզինակոչիկինծառայությանվտան-
գավորվայրուղարկելուսպառնալիքը։Զորակոչիցխուսափելուհետկապվածսխեմաներըսովո-
րաբարունենումենհամակարգված,բրգաձևտեսք,երբբուրգիստորինմակարդակումստացված
գումարներիորոշակիտոկոսը,որպեսպարտադիրփայ,փոխանցվումէվերև՝պաշտպանության
նախարարությանև/կամզինվածուժերիվերադասներին,որոնցպաշտպանությանևհովանավոր-
չությաններքոևգործումէայդսխեման։Այսգայթակղիչգործունեությաննկատմամբվերահսկո-
ղությունըվերաբաշխելուփորձերըկարողենլինելպաշտպանությաննախարարություններիներ-
սումտեղիունեցողվերակառուցումներիիրական,սակայնբարձրաձայնչհնչեցվողպատճառը,և
կարողենհանգեցնելպայմանագրայինհիմունքներովհամալրվողզինվածուժերինանցնելուդեմ
գաղտնիհակալոբբիստականկենտրոնիձևավորման։

Ուսուցում/վերապատրաստում

Ապագասպաներինախապատրաստումը

Այներկրներում,որտեղզինվորականծառայությանվարկըբարձրէ,սպաներինախնականպատ-
րաստությանհամարընտրությունըկարողէլինելշատմրցակցային՝այստեղսովորականէ,երբ
ընդունվումէդիմորդներիընդհանուրթվի10%-իցքիչը31։Բավականինմեծկարողէլինելվերնա-
խավի ընտանիքների անդամներին ընդունելու նպատակով ընդունող հանձնաժողովների վրա
գործադրվողճնշումը,միաժամանակֆինանսականբնույթիապօրինիառաջարկներենարվում
այնանձանցկողմից,ովքերզինծառայությունըդիտումենորպեսսոցիալականվերնախավիմաս
կազմելուուղեգիր։Կոռուպցիոնազդեցությանհիմնականմեթոդներնենանհիմնկերպովբարձր
գնահատականներնշանակելըբանավորհարցազրույցիփուլում(որըհաճախկազմումէքննական
գործընթացիհիմնականմասը),ինչպեսնաևգրավորկամբանավորքննություններիհարցաշարե-
րինախօրոքտրամադրումը։Կապերչունեցողբացառիկթեկնածուներըշատհազվադեպենհնա-
րավորությունունենումձեռքբերելուլավկապերունեցողհովանավորիաջակցությունը։

Բարձրագույնզինվորականկրթություն(զինվորականակադեմիաներ)

Առաջխաղացումնապահովողայսկրթականհաստատություններումընդունմանգործընթացըկա-
րող էպարունակել կոռուպցիոնզգալիհնարավորություններ։Որոշերկրներումթեկնածուներից
ակնկալվումէ,որնրանքանձամբայցելենքննականհանձնաժողովներիանդամներին՝վերջիննե-
րիսնվերներտալուևհովանավոր-հաճախորդփոխհարաբերությանմեջնրանցմասնակցությունը
ապահովելու նպատակով։ Ուսումնառության ընթացքում, կաշառքների կամազդեցությունների
շնորհիվ, դասախոսները կարող ենտալ ոչ օբյեկտիվգնահատականներև բնութագրեր, որոնք
նշանակություն կունենան ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո նշանակում կամ
պաշտոնեականառաջխաղացումստանալուգործում։

30 Մոսկվայի«Ինդեմ»(Indem)ՀԿ-իհետազոտություններով,վկայակոչումը`ըստԱլիսթերՋիի«Պարտադիրզորակոչից
խուսափելու ամենատարածված մեթոդները Ռուսաստանում» հոդվածի, «ԱՄՆ նորությունների և աշխարհի
տեսություն»(29դեկտեմբերի,2008թ.),AlastairGee,«InRussia,theFavoritePastimeofDraftDodging,»USNews&
WorldReport(29December2008):

31 Օրինակ՝ ԱՄՆ ռազմածովային ակադեմիայի 2013 թ. ընդունելության քննությունների ժամանակ ընդունվել է
դիմորդներիմիայն8.1%-ը,www.usna.edu/Admissions/documents/Class%20Portrait%202013.pdf։
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Պատուհան5.1.Բարեվարքությանամրապնդումընախնականսպայականպատրաստու
թյանհամարթեկնածուներիընտրությանընթացքում

Միացյալ Նահանգներում չորս տարվատևողության ակադեմիական դասընթացներում ներգրավվե-
լու կանոնների պահպանումը պատմականորեն հանդիսացել է քաղաքական ուշադրության առար-
կա։Տրվածկարգավորմանշրջանակներում«քաղաքականառաջադրման»գործընթացըառանձնաց-
ված է  «քննական» գործընթացից։ ԱՄՆԿոնգրեսիՆերկայացուցիչներիպալատիևՍենատի բոլոր
անդամներն իրավունք ունեն, որպեսզի յուրաքանչյուր կոնկրետպահի իրենց կողմիցառաջարկված
հինգունկնդիրմիաժամանակսովորիցանկացածակադեմիայում։Այդհինգտեղերիցյուրաքանչյուրի
համարնրանքկարողենառաջադրելտասըթեկնածու։Շատկոնգրեսականներայդթեկնածուների
ընտրության համարանցկացնում ենտեղական քննություններ, չնայած երբեմնթեկնածությունների
առաջադրումնիրականացվումէքաղաքականշարժառիթներիցելնելով։Բացիայդ,ԱՄՆՆախագահն
իրավունքունիտարեկանառաջարկելմինչևհարյուրթեկնածություն՝այնանձանցթվից,ումծնողնե-
րիցառնվազնմեկըգտնվումէիսկականզինվորականծառայությանմեջ,իսկԱՄՆփոխնախագահն
իրավունք ունիառաջադրելու հինգթեկնածու, որոնք ընտրվում են բացմրցույթի ընթացքում։ Լրա-
ցուցիչառաջադրվելուիրավունքունեննաևգործողբանակիզինծառայողները,ինչպեսնաևՊատվո
շքանշանովպարգևատրվածանձանցերեխաները։
Առաջադրմաննմանընթացակարգըլեգիտիմուղիներէհարթումքաղաքականազդեցությանիրաց-
մանհամար, սակայնմիաժամանակ՝սահմանափակումայդազդեցությունըարտաքինվերահսկման
անհրաժեշտմիջոցներով։Քաղաքականգործիչներնունենիրենցթեկնածուներինկոնկրետպահանջ-
ներառաջադրելուիրավունք,սակայնայդազդեցությունըգործումէմիայնսկզբնականփուլերում,այ-
սինքն` քաղաքականազդեցությանիրացման շրջանակըսահմանափակված էզուտառաջինփուլից
դեպի երկրորդըանցնելով, որիարդյունքում,ասենք, գրեթե 15.000 դիմորդից (եթե վերցնենքԱՄՆ
ռազմածովայինակադեմիայիօրինակը)մնումէմոտ4.500թեկնածու։Դրանիցհետոակադեմիանիրա-
կանացնումէխստապահանջքննականգործընթաց,որըլրիվառանձնացվածէառաջադրմանգործըն-
թացից,ևորինմասնակցումենընդունելությանարտաքինքննականհանձնաժողովներ,ինչիարդյուն-
քումէլթեկնածուներիցմիայն1.250-ննենստանումնշանակմանառաջարկ։Քանիորթեկնածուները
առաջադրմանհամար(քաղաքականգործիչներին)ևնշանակումներիհամար(Ռազմածովայինակա-
դեմիային)դիմումենզուգահեռ,ակադեմիանկարող էոչպաշտոապեսաշխատելհամագործակցող
առաջադրողմարմնիհետ՝ապահովելուհամար,որպեսզիընդունվելուառավելբարձրհավակնություն
ունեցողթեկնածուներըստանաննաևառաջադրում։Առաջադրմանգործընթացիմեկայլդրականհետ-
ևանքնէայն,որայնապահովումէակադեմիայիուսանողների(ևայդպիսով՝սպայականանձնակազմի)
աշխարհագրականբազմազանությունը՝ընտրվածայնբոլորտարածքայինմիավորներիցևնահանգ-
ներից,որոնքներկայացնումեննրանցթեկնածություններնառաջադրածխորհրդարանականները։
Երիտասարդժողովրդավարությաներկրներում,մասնավորապես՝Ուկրաինայում,զինվորականծա-
ռայությանհեղինակություննուպատմականավանդույթներընույնպեսհանգեցնումեննրան,որսպա-
ներինախապատրաստմանհաստատություններումունկնդիրներիտեղերիհամարլինումէշատմեծ
մրցույթ։Մինչևվերջերսընդունելությանհամարհիմնականումպատասխանատուէինտեղականըն-
դունողհանձնաժողովները։Այդպրակտիկան,սակայն,որպեսկոռուպցիանռիսկերպարունակողճա-
նաչվեցՊաշտպանությաննախարարության`2005թ.սկզբիննշանակվածղեկավարությանկողմից։
Վերջինսկրճատեցկրթականծավալունհամակարգը,կիսով չափպակասեցրեցընդունելությանհա-
մարհայտարարվողտեղերիքանակըևհաստատեցմիծրագիր,որիհամաձայն`զինվորականուսում-
նարաններիքանակը2011թ.դրությամբպետքէկրճատվեր9-իցմինչև5-ի(իսկբարձրագույնզինվո-
րականուսումնականհաստատություններիընդհանուրքանակը՝60-ից12-ի)։Նախատեսվեցթեստա-
վորմանևընդունելությանքննություններիկենտրոնացվածհսկողությանհամակարգ,որիանմիջական
պատասխանատվությունըդրվածէպաշտպանությանփոխնախարարիվրա։Այսքայլերիարդյունքում
կոռուպցիոնհնարավորություններըզգալիորեննվազեցին։

Աղբյուրները.«Ուկրաինայիպաշտպանականքաղաքականությունը»,«Սպիտակգիրք»,2005թ.,
www.mil.gov.ua,ԱՄՆռազմածովայինակադեմիայիընդունելությանքննություններիինտերնետային
կայքը,www.usna.edu/Admissions/,(WhiteBook,DefencePolicyofUkraine2005,www.mil.gov.ua,US
NavalAcademyAdmissionswebsite,www.usna.edu/Admissions/):

Արտերկրումուսուցումանցնելը

Այլերկրումուսուցումանցնելուփաստիցբխողկրթական,ծառայողականևֆինանսականհնա-
րավորություններիհեռանկարիշնորհիվհամապատասխաննշանակումստանալըպարունակումէ
ամենամեծկոռուպցիոնռիսկերը։Նմանհնարավորություններըսովորաբարընձեռվումենմիջազ-
գայինհամագործակցությանծրագրերիշրջանակներում՝հաճախարտաքինաղբյուրներիկողմից
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տրամադրվող լրիվֆինանսավորմամբ։Արդյունքում,հաճախ չենգործումոչմիայնընտրության
սովորական ընթացակարգերը (որոնք կիրառվում են ներպետական հաստատությունների դեպ-
քում),այլնաևֆինանսականվերահսկողությաններքինմեխանիզմները՝մասնակիցներիընտրու-
թյան հարցում միջազգային համագործակցության, կրթությանև կադրային կառավարմանպա-
տասխանատուներինընձեռելովհայեցողությանմեծհնարավորություններևմիաժամանակնրանց
գրեթեազատելովհամակարգիներսումհաշվետու լինելուպարտականությունից։Կապերիկամ
կաշառքներիպատճառովկոնկրետանձանցթեկնածություններըառաջադրելուցբացի̀պատաս-
խանատուստորաբաժանումներիհամարհաճախպրակտիկաէդառնումորոշակիքանակությամբ
տեղեր իրենց սեփականաշխատակիցների համարպահելը (բրոնյա)։ Վերադաս հսկողությունը,
որըկոչվածէկոռուպցիանզսպելուևհակակշռելուհամար,վերադասպաշտոնյայիոչբարեխիղճ
գտնվելուդեպքումնույնպեսկարողէխթանելայդկոռուպցիոնվարքագիծը։Արտասահմանյան
գործընկերներըհաճախտեղյակենայսհիմնախնդրին,սակայնկանգնումեներկընտրանքիառջև՝
կա՛մհաստատելներկայացվածթեկնածությունները,կա՛մէլչեղյալհայտարարելհամապատաս-
խանդասընթացը,ինչըհղիէքաղաքականևմասնագիտականառումովանբարենպաստհետ-
ևանքներով։

Արտերկրումնշանակումստանալը

Բաղձալինշանակումներիթվումենհավատարմատարներիպաշտոնները,միջազգայինկազմա-
կերպության (օրինակ՝ՄԱԿ-ի,ԵվրոպականմիությանկամՆԱՏՕ-ի)աշխատակազմումտարբեր
հաստիքները, միջազգային հրամանատարական և բազմազգ շտաբներում ներկայացուցչական
պաշտոնները, ինչպեսնաև՝անմիջականմասնակցությունըխաղաղապահառաքելություններին։
Ինչպեսևարտերկրումսովորելուփաստը,այնպեսէլայսնշանակումներըհաճախապահովումեն
վարձատրությանշեշտակիաճևառաջխաղացմաննշանակալիհնարավորություններ։Նշվածշատ
պաշտոններ, բացիայդ,տվյալանձի ու նրա ընտանիքի համարապահովում են կյանքիավելի
բարձրկենսամակարդակ։Սակայն,չնայածկոռուպցիոննշանակալիռիսկին,այստեղառկաէեր-
կուսահմանափակողգործոն։Առաջինհերթին,այսպաշտոններիֆինանսավորումըկատարվումէ
ազգայինմիջոցներից,ինչիշնորհիվընտրությանգործընթացըգտնվումէավելիխիստվերահսկո-
ղությաններքո։Երկրորդ,արտասահմանյանառաքելություններիցշատերըգտնվումենքաղաքա-
կանմեծտեսանելիությանդաշտում։Այսառումով,նշանակումստանալուհամարպարզապեսկա-
շառքվճարելըկարողէլինելռիսկային,հետևաբար՝որպեսայլընտրանքկիրառվումէ«կոռուպցի-
ոնարժույթի»ազդեցությանբաղադրիչիիրացումը։Մյուսկողմից,այնանձինք,ովքերձգտումեն
նշանակումստանալավելիցածրպաշտոններում,շատավելիհավանականէ,որստիպվածկլինեն
կատարելու կանխիկ վճարումներ։ Եվ չնայած քաղաքական տեսանելիության հանգամանքին̀ 
բարձրաստիճանպաշտոնյաներիմեծմասը,եթեոչբոլորը,միևնույնէ,կարողենստիպվածլինել
արթնացնելուկոռուպցիոն«շարժառիթները»ցածրկամմիջինդասիմեծթվովայնպաշտոնյանե-
րիմոտ,ումաջակցություննանհրաժեշտէպահանջվողվարչարարականկամֆինանսականբնույ-
թիքայլերըձեռնարկելուհամար։
Խաղաղապահառաքելություններինմասնակցելուհամար,սակայն,կոռուպցիոնռիսկը,կարող

է լինել էլավելիբարձր։Արտերկրումիրականացվողգործողությանըմասնակցելուարդյունքում
տրվողֆինանսականարտոնություններըկարողենլինելբավականինմեծ,քանիորշատպետու-
թյուններումխաղաղապահներիվարձատրությունըօրենսդրորենկապակցվածէՄիավորվածազ-
գերիկազմակերպությանվարձատրությանդրույքաչափերիհետ(օրինակ,նշվումէ՝«ՄԱԿ-իվար-
ձատրության50%-իչափով»,ինչնարդենկազմումէամսականմոտ700ԱՄՆդոլար)։Իտարբե-
րություն արտասահմանում այլ նշանակում ստացած բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ովքեր
պետքէհոգանկյանքիավելիբարձրկենսամակարդակիապահովմանհետկապվածծախսերը,
խաղաղապահներիստացածայսգումարըգրեթեամբողջությամբկարելիէտնտեսել։Կաշառքի
չափնայսպիսովկարողէհասնելակնկալվողեկամտի15–20%-ին(կազմելով,օրինակ,մինչև1000
ԱՄՆդոլար̀6ամսվամասնակցությանհամար)կամանգամավելիշատ։Եթեհաշվարկենք,որյու-
րաքանչյուրգործողությանհամարանհրաժեշտէլինումներգրավելտասնյակկամանգամհարյու-
րավորմարդկանց,իսկդիմումատուներիթիվըմիքանիանգամգերազանցումէպահանջվողտե-
ղերիքանակը,ապակարելի էտեսնել, որկոռուպցիոնռիսկերնուհավանականեկամուտները
կարողենլինելշատբարձր՝հատկապեսայներկրներում,որտեղխաղաղապահմիավորումները
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կազմվածենոչթեամբողջությամբգործուղվողստորաբաժանումներից,այլառանձինխմբերից
կամանգամիսկտարբերստորաբաժանումներներկայացնողառանձինանձանցից։

Աշխատավարձ,նպաստներևարտոնություններ

«Մեռածհոգիներ»

Հրամանատարներըհաճախ,վարչականգործառույթներիրականացնողպաշտոնատարանձանց
հետհանցավորհամաձայնությանգալով,իրենցպատասխանատվությաններքոգտնվողանձնա-
կազմիցուցակներումպահումենզինվորներիկեղծանուններևդրանցդիմացստանումվճարներ,
ինչպես նաև սնունդ ու սարքավորումներ, որոնք կարելի է, համապատասխանաբար, գրպանել
կամվաճառել։Այս«մեռածհոգիները»երբեմնկազմումենզինվածուժերիընդհուպմինչև20–30
%-ը։Նաևլինումենդեպքեր,երբայս«հոգիների»կողմիցքվեարկությանը«մասնակցելու»շնոր-
հիվկեղծվումենընտրությունները,իհարկե՝իշխանությանթեկնածուիօգտին։

Հավելավճարներ/խրախուսանքիմիջոցներ

Հավելավճարներիկամպարգևավճարներիբարդհամակարգերըկարողենօգտագործվելորպես
հովանավոր-հաճախորդփոխհարաբերություններիևհավանականկոռուպցիայիմիջոց՝այնան-
ձանցկողմից,որոնցվստահվածէդրանցբաշխումը։

Բնակարանայինբավարարում

Հետկոմունիստական երկրներում գործող և զորացրված զինծառայողներին տրվող բնակարան
ստանալութույլտվություններիքանակըհաճախմեծապեսգերազանցումէիրականառաջարկը։
Հետևաբար,բնակարաններիբաշխումըհաճախկապվածէկաշառակերությանևպաշտոնեական
դիրքըշահադիտականնկատառումներով չարաշահելուհետ։Կոռուպցիայիդրսևորմանտարբե-
րակներիցմեկնայստեղայնէ,որբնակարանաշինությանհամարհատկացվածգումարներըիրաց-
վումենիրենցչափերովէապեստարբերվողբնակարաններկառուցելուհամար,ինչիհետևանքով
կրտսերանձնակազմըստիպվածստանումէգործողնորմատիվներինչհամապատասխանողկա-
ցարաններ,մինչդեռավագսպայակազմըապահովվումէշքեղբնակարաններով։

Բժշկականապահովություն

Բուժօգնությունըհանդիսանումէայնարտոնություններիցմեկը,որըհաճախնախատեսվածէլի-
նումզինծառայողների,զորացրվածանձնակազմիևնրանցխնամքիտակգտնվողանձանցհա-
մար։Այնուամենայնիվ,որակյալբուժօգնությունըերբեմնտրամադրվումէմիայնբժշկինկամբժշ-
կականհիմնարկիվարչակազմինկաշառքվճարելուցհետո։

Ծառայողականառաջընթացիկառավարում

Այնհամակարգերում,որտեղհերթականկոչումստանալըպայմանավորվածէայդկոչմանհամար
պարտադիրհամարժեքպաշտոնզբաղեցնելուհետ,համապատասխանպաշտոնումնշանակվելը
ծառայողականառաջընթացիկարևորագույնխնդիրէ։Գումարիկամ«լավության»դիմացկադ-
րայինստորաբաժանումներիաշխատակիցներըկարողեննախապեստեղյակպահելսպասվելիք
թափուրհաստիքներիմասին,թեկնածուներիհամարստեղծելնշանակվելուննպաստողպայման-
ներ,ինչպեսնաևփորձելազդելղեկավարությանվրա՝այդթեկնածուներինշանակմաննպատա-
կով։Դիմումատուներիննաևկարողենխնդրելայցելել հրամանատարին՝  անձնականզրույցի
համար, որի ընթացքում նրանցից կարող է ընկալվել որոշակի նվեր կամպահանջվել կաշառք։
Նույնսխեմանգործումէայնանձանցհամար,ովքերձգտումեննշանակումստանալայնպիսի
ապահով,անաղմուկպաշտոններումկամտեղերում,որտեղգոյությունկունենակոռուպցիոնգոր-
ծարքներին մասնակցելու հնարավորություն։Այս դեպքումարդեն հնարավոր է, որանհրաժեշտ
լինի կաշառքի խոշոր «կանխավճար» տալ վերադաս պաշտոնյաներին՝ հետագայում ապօրինի
եկամուտների«տերդառնալու»ակնկալիքով։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու48

Պատուհան5.2.Բարեվարքությանամրապնդումըարտերկրումուսուցումանցնելուկամ
նշանակումստանալուհամարընտրությունկատարելուընթացքում

1990-ականթթ.վերջինՈւկրաինայումայդժամանակգործողհամակարգըդժվարություններուներ
ուսուցմանևվերապատրաստմանայնբազմաթիվհնարավորություններիարդյունավետօգտագործ-
մանտեսանկյունից, որոնքտրամադրվում էին «Գործընկերություն հանունխաղաղության» (ԳՀԽ)և
պաշտպանությանոլորտումերկկողմանիհամագործակցությանծրագրերիշրջանակներում։Կայացվող
որոշումներիհիմքումընկածէինառաջարկվողկոնկրետծրագրեր,այսինքն՝պատրաստիուսումնա-
կանդասընթացներ,այլոչթեպահանջվողչափանիշներիհստակսահմանվածհամակարգ։Մասնակ-
ցողանձնակազմիընտրությունն էլ «հարմարավետկերպով»համաձայնեցվում էրՊաշտպանության
նախարարությանկադրայինևմիջազգայինհամագործակցությանվարչություններիմիջև,ընդորում՝
վերահսկողության շատ ցածրարդյունավետությանպայմաններում։ Կոռուպցիոն մեխանիզմներն ու
չարաշահումներըկրումէինլայնածավալբնույթ։
Միշարքգործոններթույլտվեցինմիքանիտարվաընթացքումշտկելդրությունը։Գլխավորշտա-
բի կազմում 1999թ. ստեղծված «Գործընկերություն հանունխաղաղության» ծրագրի ևխաղաղա-
պահգործողություններիհարցերովվարչությունը(ԳՀԽՎ)ապահովեցինստիտուցիոնալաջակցության
խթանումը՝կոնկրետպահանջներիվրահիմնվածայնպիսիմիջազգայինհամագործակցությանուղղու-
թյամբ,որիուշադրությանկենտրոնումէինօպերատիվհամատեղելիությանամրապնդումըևհամա-
տեղգործողություններինախապատրաստումը։ՆույնտարվաընթացքումՆԱՏՕ-նբացեցիրԿապի
գրասենյակը, որը հյուրընկալեցԳՀԽՎ շենքում, ինչի շնորհիվ հնարավորդարձավԳՀԽՎ-ի միջոցա-
ռումներիհամարիրականժամանակիռեժիմովկենսապեսկարևորտեղեկատվության,ռեսուրսներիև
քաղաքականաջակցությանապահովումը։ԱյսջանքերիուղղությամբկարևորքայլէրԳլխավորշտա-
բիկողմիցկայացվածայնորոշումը,որիհամաձայն` յուրաքանչյուրկոնկրետգործունեությունպետք
էկապունենարգործընկերությանորոշակինպատակիհետ(բարեփոխումներիիրականացումըկամ
օպերատիվհամատեղելիությանապահովումը)։
2002թ.դրությամբայս ջանքերըբերեցինորոշակիդրականարդյունքների.ԳՀԽ շրջանակներում
իրականացվող ուսումնական ծրագրերին և գործողություններին բերած մասնակցությունը դարձավ
ավելիկայուն,ինչպեսնաևբարելավվեցբունմասնակիցներիորակը։Սակայներկուհիմնախնդիր,այ-
նուամենայնիվ,մնացինչլուծված։Առաջինհերթին,որոշ չափովբարելավվեցարտերկրումուսուցում
անցնելուհամարթեկնածուներիընտրությանգործընթացը,բայցայդուսումնականհնարավորություն-
ներնընձեռվումէիներկկողմանիհամագործակցություններիշրջանակներում,ուստիևգտնվումէին
ՆԱՏՕ-իևԳՀԽՎ-իվերահսկողությունիցդուրս։Երկրորդ,տեղական«զինվորականկոմիսարիատնե-
րի»միջոցովխաղաղապահյուրաքանչյուրգործողությանհամարկազմվողստորաբաժանումներըհա-
մալրելուպրակտիկանլայնհնարավորություններէրստեղծումկոռուպցիայիհամար։
2005թ.փետրվարին՝«Նարնջագույնհեղափոխությունից»հետոձևավորվածՊՆնորղեկավարու-
թյունընշանակալիքայլերձեռնարկեցկոռուպցիոնհիմնախնդիրներըլուծելուուղղությամբ։Նախարա-
րիհրամանովմշակվեցարտասահմանումիրականացվելիքբոլորգործողություններիտարեկանծրա-
գիրը,որտեղնշվեցինմասնակիցանձանցանուններնուպաշտոնները,ինչպեսնաևնախարարիպնդ-
մամբ`արտասահմանումկատարվողբոլորնշանակումներըպետքէկատարվեինանձամբիրստորագ-
րությամբ։Չնայածավելի բարդացվածգործընթացին` նման բարձր մակարդակովտեսանելիության
ռեժիմիշնորհիվհնարավորդարձավշտկելհամակարգը՝այնիմաստով,որառանձինգործողություննե-
րինորևէանձիմասնակցությունըպետքէհստակկապվածլիներիրականպահանջներիհետ։Նախա-
րարին,նրակողմիցթեկնածուների`իրգնահատումնանցկացնելիս,օգնությունապահովելուհամար,
պաշտպանությաննախարարությանԲարձրագույնորակավորմանհանձնաժողովը՝առաջինփոխնա-
խարարիգլխավորությամբ,մրցակցայինհիմունքներովկազմակերպեցայնթեկնածուներիգնահատու-
մը,ովքերհավակնումէիննշանակվելուարտասահմանումկարևորպաշտոններում,օրինակ՝ՄԱԿ-ի
դիտորդականառաքելություններումևՆԱՏՕ-իառաքելություններում։ Նախարարի հրամանով նաև
հաստատվեցմիուղեցույց,որիհամաձայն`մասնավորապեսայնանձինք,ովքերնախկինումսովորել
էինարտասահմանում,ծառայելմիջազգայինառաքելություններիշտաբներումկամմասնակցելՄԱԿ-ի
խաղաղապահառաքելություններիիրականացմանը,որպեսկանոն,նմանհնարավորությունստանա-
լուհամարկարողէինդիմելմիայն5տարիանց։
Խաղաղապահ գործողությունների հետ կապված` պաշտպանության նախարարությունը, ՆԱՏՕ-ի
խորհրդով,փոփոխությանենթարկեցնաևհամապատասխանուժերիկազմավորմանեղանակը՝ մի-
անվագգործող«adhoc»զորամիավորումներիցանցնելովդեպիկայունստորաբաժանումներիհամալ-
րումը։Սավերացրեց «զինկոմիսարիատների» միջոցովպահեստազորայիններին կրկինզորակոչելու
կարիքը,ինչիհետևանքովնշանակալիկերպովնվազեցվեցինկոռուպցիոնռիսկերը։
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Վերջապես,Ուկրաինայիպաշտպանությաննախարարությունըսերտհամագործակցությունծավա-
լեցՆԱՏՕ-իկողմիցքաղաքացիականանձանցհամարիրականացվողՄասնագիտականկատարելա-
գործմանծրագրի(ՄԿԾ,ProfessionalDevelopmentProgram,PDP)հետ՝այնհաշվով,որպեսզիկատար-
վողնշանակումներըհիմնվածլինենիրականպահանջմունքներիվրաևկատարվենմրցակցայինգոր-
ծընթացիարդյունքում(ՄԿԾմասինավելիմանրամասնտե՛սԳլուխ22)։

Որոշհամակարգերումնշանակմանկամառաջխաղացմանհավակնողթեկնածուներըպետքէ
անձամբ ներկայանան քննող հանձնաժողովներին՝ հարցազրույց անցնելու համար։ Մշտական
կազմունեցողհանձնաժողովներիպարագայումթեկնածուներիցակնկալվումէ,որնրանքնախ-
ևառաջայցելենհանձնաժողովիառավելազդեցիկանդամներին՝նրանցաջակցությունըստանա-
լունպատակով,ինչըկոռուպցիոնլայնհնարավորություններընձեռողմիգործընթացէ։Սրահետ-
ևանքնէլինումնաևայն,որապահովվումէթեկնածուներիկայունմասնակցությունըհովանավոր-
հաճախորդհարաբերություններին։

Պատուհան5.3.Բարեվարքությանամրապնդումըհերթականսպայականկոչումներստա
նալուհամարթեկնածուներիընտրությանհանձնաժողովներում

Հերթական սպայական կոչումների համարթեկնածուների ընտրությանգործընթացիառավելագույն
օբյեկտիվությունըերաշխավորելուհամարԱՄՆ-ումգործումէընտրողհանձնաժողովներիխիստման-
րամասնկարգավորվածհամակարգ։Նմանատիպգործընթացանցկացվումէնաևայնանձանցթեկ-
նածություններըուսումնասիրելիս,ովքերհավակնումենծառայողականառաջխաղացմանշրջադար-
ձայինփոփոխությունների։

Հանձնաժողովներիգումարումնուղեկավարումը։Հանձնաժողովներըգումարվումենըստանհրա-
ժեշտության(սովորաբար՝տարինմեկանգամ),քարտուղարի(բարձրաստիճանքաղաքականպաշտո-
նյայի)կողմից,որըպատասխանատուէզինվածուժերիտվյալտեսակիհամար։Յուրաքանչյուրկոչման
կամծառայությանտեսակիհամար (օրինակ՝մարտականզորամիավորումներիսպաներ,ինժեներա-
կանզորքերիսպաներ,բժշկականծառայությանսպաներևայլն)գոյությունունենառանձինհանձնա-
ժողովներ,սակայնհաճախդրանքգումարվումենմիաժամանակևնույնօրը։Քարտուղարըներկայաց-
նումէՀրահանգավորանհուշաթերթիկը(MemorandumofInstruction),որտեղամրագրվածենընտրու-
թյանմեթոդները,հաշվիառնվելուենթակագործոնները,ընտրվելուենթակասպաներիառավելագույն
քանակըևարդյունքումընդունվելիքփաստաթղթերիտեսակները։

Անդամությունը։Հանձնաժողովներըբաղկացածենիսկականզինվորականծառայությանմեջգտն-
վողառնվազնհինգսպաներից,որոնքպատահականությանհիմունքներովընտրվումենհրամանա-
տարներիկողմից՝ներկայացվածպրոֆեսիոնալիզմիևբարեվարքությանամենախիստպահանջները
բավարարողսպաներիցուցակներից։Այսցուցակներիցընտրվածհինգսպաներիցյուրաքանչյուրիկո-
չումըպետքէլինիավելիբարձր,քանայնսպաներիկոչումները,ումթեկնածություններընրանքպետք
էքննարկեն։Հաճախհանձնաժողովներիանդամներըտեղյակչենլինում,թեկոնկրետորհանձնաժո-
ղովիկազմումեննրանքընդգրկված՝ընդհուպմինչևհանձնաժողովիաշխատանքիվայրժամանելը։Ոչ
միսպաիրավունքչունիերկուանգամանընդմեջլինելունույնկոչմանկամծառայությաննույնտեսակի
համարգումարվողհանձնաժողովիանդամ։Հանձնաժողովներինկցվումենգործավարներ,ովքերվա-
րումեննիստերիարձանագրություններըևապահովումհանձնաժողովներիվարչարարականօժան-
դակությունը։Հաճախդալինումենկադրերիգործերովկառավարիչները,սակայնոչանմիջապեսայն
սպաների,ումթեկնածություններըքննումէտվյալհանձնաժողովը։

Հանձնաժողովիանդամներինարգելվում էաշխատանքը չավարտած` հանձնաժողովին իրենցան-
դամությանփաստըանմիջականվերադասությանշղթայիցդուրսորևէմեկինբացահայտելը։Ոչպաշ-
տոնական զանգերը կամ «մարդկային» շփման համար քննարկումների վայր կատարվելիք այցերն
արգելվումեն։Հանձնաժողովիոչմիանդամիրավունքչունիհանձնաժողովիկազմիցդուրսգտնվող
որևէմեկին,այդթվում՝իրվերադասինկամենթակային,հաղորդելուտեղիունեցածքննարկումնե-
րիմանրամասները,ևոչէլիրավունքունիբացահայտելուարդյունքներինվերաբերողորևէտեղեկու-
թյուն՝ նախքան ընտրվածթեկնածուների ցուցակիպաշտոնական հրապարակումը։ Հանձնաժողովի
անդամներըերդումենտալիսորևէնախապատվությունչտալթեկնածուորևէանհատիկամանձանց
խմբի,ինչպեսնաև՝չստեղծելնմաննախապատվությունունենալուտպավորություն։Հանձնաժողովի
անդամներըպարտավորենզեկուցելանպատշաճցանկացածերևույթիվերաբերյալիրենցունեցած
կասկածներիմասին։
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Գործընթացիբարեվարքությունը։Հանձնաժողովինտրամադրվելիքտեղեկատվությունըխիստկանո-
նակարգվածէևբխումէտվյալսպայիանձնականգործիցևնրահաղորդակցություններից։Հանձ-
նաժողովինիստգումարվելումասինհայտարարվումէդրանիցառնվազն30օրառաջ՝այնհաշվով,
որպեսզիթեկնածուներըժամանակունենանիրենցանձնականտվյալներըստուգելու,շտկելուևթար-
մացնելուհամար,միաժամանակհրապարակելովայնբոլորսպաներիանունները,ումթեկնածություն-
ներըքննարկվելուենտվյալհանձնաժողովիկողմից։Սպաներըկարողեննաևնամակուղարկելհանձ-
նաժողովին՝տրամադրելովլրացուցիչտեղեկություններկամպարզաբանումներ։Ոչմիհաղորդում՝լավ
կամվատբովանդակության,չիկարողտրվելերրորդանձանցկողմից,բացառությամբայնդեպքերի,
երբայդպիսիհաղորդումըներկայացվումէթեկնածուսպայիկողմիցհանձնաժողովինուղարկվածնա-
մակինկից։Առանձինտեղեկություններ,ինչպես,օրինակ,կնոջաշխատանքունենալումասինտեղե-
կատվությունը,անթույլատրելիենքննարկմանըներկայացվելուհամար։

Հանձնաժողովիոչմիանդամիրավունքչունիքննարկմանհամարներկայացնելուորևէտեղեկություն՝
լավթեվատ,որնուղղակիթույլատրվածչէկանոնադրությանհամաձայն։Որևէթեկնածուիմասնագի-
տականորակներիմասինհանձնաժողովիանդամիունեցածանձնականտեղեկություններըկամկար-
ծիքըկարողենքննարկմանառարկահանդիսանալմիայնբարձրագույնսպայականկոչումներիհանձ-
նաժողովներիներսում։Ոչոքիրավունքչունի,որոշումներիվրաազդելունպատակով,հանձնաժողովի
կամքարտուղարիառջևներկայացնելուինքնիրենկամմեկայլանձի.հանձնաժողովիանդամներիհետ
շփվելուփորձերըհանդիսանումենզինվորականկանոնադրությանխախտում։Քարտուղարնիրավունք
ունիներկայանալուհանձնաժողովիառաջ,ամենդեպքում,սակայն,արվածբոլորմեկնաբանություննե-
րըձայնագրվելուեն,գրիենառնվելուևներկայացվելուենհանձնաժողովիբոլորանդամներին։
Քարտուղարըկամնրաներկայացուցիչը,պատահականությանհիմունքներով,հարցազրույցներեն
ունենումհանձնաժողովներինախագահների,անդամների,արձանագրողներիևվարչականօժանդակ
անձնակազմիհետ՝ապահովելուորհանձնաժողովներինիստերըտեղիունենանգործողօրենքին,կա-
նոնադրություններինևուղեցույցներինհամապատասխան։

Կայացվողորոշումներիբարեվարքությունը։Երաշխավորություններնընդունվումենհանձնաժողո-
վիանդամներիձայներիմեծամասնությամբ,հանձնաժողովինախագահըիրավունքչունիօգտագոր-
ծելուիրդիրքըորևէթեկնածությանվերաբերյալքվեարկությունըկանխելունպատակով։Քաղաքացի-
ականկամզինվորականորևէպաշտոնյաիրավունքչունիուղղորդելուհանձնաժողովիանդամներին,
որպեսզիհանձնաժողովըերաշխավորիորևէմեկիթեկնածությունըկամմերժիայն։Հանձնաժողովի
զեկույցըներկայացվումէքարտուղարին,ովիրավունքունիկա՛մուղարկելուայնԱՄՆնախագահին՝
հաստատմանհամար,կա՛մէլվերադարձնելուհանձնաժողովին՝որոշհարցերնորիցքննությանառնե-
լուխնդրանքով։Եթեքարտուղարըմիջնորդումէհանելորևէմեկիանունըևայդառթիվհանձնաժողո-
վինէտրամադրումլրացուցիչտեղեկատվություն,ապաայդտեղեկատվությունըպետքէտրամադրվի
նաևտվյալ թեկնածուին, ով հնարավորություն ունիպատասխանելու։ Քարտուղարը, սակայն, իրա-
վունքչունիփոփոխություններմտցնելուհանձնաժողովիորոշմանմեջ:ՄիայնԱՄՆՆախագահնէ,որ
իրավունքունի,նախքանհանձնաժողովիորոշումնհաստատելը,հանձնաժողովիկողմիցհերթական
կոչումըստանալուհամարերաշխավորվածորևէսպայիանունըհանելցուցակից։Նախագահիկողմից
որոշումըհաստատվելուցհետո,այնուղարկվումէԱՄՆՍենատին,որնէլվերջնականապեսհաստա-
տումէբոլորհերթականկոչումները՝մայորիկոչումիցսկսածևավելիբարձր։

Աղբյուրը.Ցամաքայինզորքերիվարչություն,Սպաներիառաջխաղացումը,Ցամաքայինզորքե
րիկանոնադրություն,հաստատվածէՀ600–8–29(25փետրվարի,2005թ.),www.army.mil/usapa/
epubs/pdf/r600_8_29.pdf,(DepartmentoftheArmy,OfficerPromotions,ArmyRegulation600–8–29
(25February2005),www.army.mil/usapa/epubs/pdf/r600_8_29.pdf):

Կիրառելովռազմավարականմոտեցումը.բարեվարքություն,
թափանցիկությունևհաշվետվողականություն
Մարդըբարդըերևույթէ։Այդբարդությունըմիայնտրամաբանությանօգնությամբընկալելըդժ-
վարէ,ևայլոցմասինմերգնահատականներըհաճախկրումենշատինտուիտիվբնույթ։Սաան-
հրաժեշտէևօգտակար,քանիորմարդկանցմասինմերինտուիտիվգնահատականներըհենվում
ենահռելիքանակությամբտեղեկատվությանվրաևողջամտորենբավարարումենճշգրտության
չափանիշները։Այնուամենայնիվ,ինտուիցիանունիխիստսուբյեկտիվբնույթ,տարբերէտարբեր
մարդկանց մոտ և հակված հոգեբանականտարբեր գործոնների ազդեցության տակ ընկնելու։
Կադրայինկառավարմանպարագայում,ինչպեսևղեկավարմանժամանակ,հիմնականխնդիրնէ
հանդիսանումոչթեինտուիտիվգնահատմանուդատողությանբացառումը,այլ՝դրանքօբյեկտի-
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վությանևհամապարտադիրության չափանիշներիհետհամադրելը։Հակակոռուպցիոնցանկա-
ցածմիջոցառում,հաջողությամբպսակվելուհամար,կադրայինհարցերումչպետքէպարփակվի
միայնօբյեկտիվարտաքինչափորոշիչներիշրջանակներում։

Բարեվարքություն

Իրամենախորնէությամբբարեվարքությունըորոշմանկայացմանգործընթացիմեջէ։Ի՞նչտեղե-
կատվությունէմատուցվել։Ի՞նչորոշումէկայացվել։Ո՞վէայնկայացրել։Ինչո՞ւ։Որոշմանկայաց-
մանբարեվարքությունը,հետևաբար՝գնահատմանհամապարտադիրչափանիշներինհամապա-
տասխանություննուօբյեկտիվությանպահանջներըբավարարելը,ապահովվածենառավելագույն
կերպով,եթեկադրայինհամակարգիներսումիրականացվողգործառույթներըհստակտարան-
ջատվածեն։Հիմնականգոծառույթներիթվումպետքէլինեն.

• Կադրերիներկայիս/ապագապահանջըպարզելը:Սաընձեռումէմիինքնուրույնչափման
միավոր,որովպետքէգնահատվենմյուսգործողությունները։Տրամաբանորեն,այսգործա-
ռույթըպատկանումէպաշտպանությաննախարարությանըկամգլխավորշտաբին։

• Մարդկայինռեսուրսիօգտագործմանևկատարելագործմանռազմավարականպլանավո-
րումը:Սրամիջոցովմշակվումենայնքաղաքականություններնումոտեցումները,որոնք
թույլենտալիսնախապատրաստելայնպիսիմարդկայինռեսուրսներ,որոնքանհրաժեշտ
ենկարճաժամկետևերկարաժամկետկարիքներըբավարարելուհամար։Սաներառումէ
հիմնականգործընթացների(օրինակ՝ընդունողհանձնաժողովներիաշխատանքի)համար
ուղեցույցներիմշակումը(որոնքպետքէհաստատվենքաղաքականիշխանությանկողմից),
ինչպեսնաևայնպիսիմեխանիզմներիստեղծումը,որոնցշրջանակներումկադրայինհար-
ցերովպատասխանատուներիևհրամանատարներիկողմիցամենօրյառեժիմովընդուն-
վումենկադրայինտարբերհարցերիվերաբերյալորոշումներ։Սանույնպես,տրամաբանո-
րեն,պետքէլինիպաշտպանությաննախարարությանկամգլխավորշտաբիգործառույթը,
սակայն՝կադրայինպահանջներըպարզելուգործառույթիցառանձին։

• Կադրայինկառավարումը:Սաներառումէմշտականռեժիմովիրականացվողայնգործո-
ղությունները, որոնք առնչվում են կոնկրետ զինծառայողների̀  զինված ուժերում հավա-
քագրմանը,վերապատրաստմանը,վարժանքներինմասնակցությանը,առաջխաղացմանն
ուատեստավորմանը,նշանակմանըևազատմանը։Շատհամակարգերումգոյությունունի
ինքնուրույն, միայն կենտրոնական ապարատից ղեկավարվող կադրերի կառավարման
հարցերովվարչություն,որըհաշվետուէանմիջապեսպաշտպանությաննախարարության
կամգլխավոր շտաբիղեկավարությանը (աշխատելովռազմավարականպլանավորմամբ
նախանշվածշրջանակներում)։Այլհամակարգերումայսգործառույթովօժտվածէզինված
ուժերիկոնկրետտեսակիղեկավարությունը։Կադրայինկառավարմանվարչակազմիներ-
սումկարողենտարանջատվելնաևկադրայինկառավարմանհամարպատասխանատու
անձանց գործառույթները (կադրերի մակարդակով) և կարիքների գնահատման համար
պատասխանատուներիգործառույթները (հրամանատարների մակարդակով), ինչը նույն-
պեսօգտակարէ։

• Ատեստացիոն(որակավորման)հանձնաժողովները:Սրանք,օբյեկտիվությանևհամապար-
տադիրությանպահանջներնառավելագույնսպահպանելով,քննարկմանեններկայացնում
այնթեկնածուներիխմբերին,ովքերհավակնումենհերթականկոչումըստանալունկամ
ծառայողականառաջխաղացմաննորփուլսկսելուն։Նաևժամանակավորայնպիսիհանձ-
նաժողովներունենալը,որոնքստեղծվումենանաչառժյուրիիկարգավիճակովմիանվագ
կերպովգործելունպատակովևհետևելովխիստկարգավորումներիևուղեցույցներիպա-
հանջներին,նույնպեսօգնումէանկողմնակալություննապահովելուևկոռուպցիոնռիսկե-
րընվազեցնելուգործում։Մանրամասնօրինակիհամարտե՛սՊատուհան5.3-ը։

• Վիճակագրություն/գնահատում:Սրամիջոցովերաշխավորվումէ,որպեսզիկադրայինգոր-
ծունեությաննուդրավերջնարդյունքներինառնչվողբոլորհարցերովհավաքվի,ուսումնա-
սիրվիև համապատասխան ինստիտուտներինտրամադրվի ճշգրիտտեղեկատվություն։
Լավագույնտարբերակըկլինիայն,որդատեղիունենաինքնուրույնությանբարձրմակար-
դակիպայմաններում՝այնհաշվով,որպեսզիերաշխավորվիկադրայինկառավարմանար-
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դյունավետության մասին բարձրաստիճան ղեկավարությանը ճշգրիտտեղեկատվության
հաղորդումը։

• Հրամանատարներ:Նրանքկադրայինկառավարմանհամակարգիծառայություններիամե-
նօրյասպառողներնեն,ովքերպետքէհնարավորությունունենանթույլտալուիրենցորո-
շակի ճկունություն՝առկախնդիրները լուծելու նպատակով իրենց հրամանատարության
ներքոգտնվողմարդկայինռեսուրսներըճիշտկիրառելուևղեկավարմանշատինտուիտիվ
հմտությունըգործիդնելուհամար։Հրամանատարներնումյուսվերադասներըհանդիսա-
նումենանձնակազմիկողմիցիրպարտականություններըկատարելուվերաբերյալտեղե-
կատվությանհիմնականաղբյուրըևհաճախկարևորդերենխաղումիրենցենթակաների
ծառայողականառաջխաղացմանևսպասվելիքնշանակումներիհետհամաձայնելուհար-
ցում։Միաժամանակ,նրանցիշխանությունըչպետքէլինիկամայականկամբացարձակ,
քանի որ հակառակ դեպքում ենթակաների իրավունքները կամ կադրային ռեսուրսների
պատրաստմանզինվածուժերիերկարաժամկետռազմավարականշահերըկարողենզո-
հաբերվելայսրոպեականկարճաժամկետխնդիրներիլուծմանը։

Վերընշվածտարրերիցյուրաքանչյուրըկոչվածէապահովելուկադրայինկառավարմանգոր-
ծընթացիորոշակիբաղադրիչը։Այդպարագայում,նրանցփոխգործակցությունըառավելագույնիէ
հասցնում ընդհանուր համակարգի բարեվարքության մակարդակը և բարձրացնում կայացվող
որոշումներիհամապատասխանությունըհամապարտադիրությանևօբյեկտիվությանչափորոշիչ-
ներին։Սրաարդյունավետիրականացումնապահովելուհամար,սակայն,անհրաժեշտէունենալ
ներքինթափանցիկություն՝երբճշգրիտտեղեկատվությունըարդյունավետորենտարածվումէհա-
մակարգիբոլորտարրերիմիջով։Իհարկե,ընդհանուրհամակարգիարդյունավետաշխատանքի
համարկարևորէապահովելնաևհամակարգիտարբերբաղադրիչներիմիջևանխափանփոխ-
գործակցությունը։

Թափանցիկություն

Կադրայինոլորտումթափանցիկությանապահովմանխնդիրըբարդացվածէմիքանիգործոնների
հետևանքով։Կադրայինոլորտումիրականացվողգործողություններիմեծմասըսովորական,գրե-
թեամենօրյաբնույթիէևդրանցկատարումը«լուծվումէ»ամբողջհամակարգիներսում։Այսպիսի
գործողությունների մասին ճշգրիտտեղեկատվություն հավաքելը շատբարդխնդիր է, քանի որ
վարչական հաշվետվությունների ներկայացումը սովորաբար կատարվում է վերադասության
շղթայիմիջոցով,ինչնայնքանէլհավանականչիդարձնում,որպեսզիբացասականտեղեկատվու-
թյունըփոխանցվիավելիբարձրատյանին։Ավտոմատացված,տեղեկատվությունը՝այնստանալուց
ստանալուցանմիջապեսհետոփոխանցողհամակարգերը,որոնքգործումենկադրայինկառավա-
րումիրականացնողպաշտոնատարանձանցհսկողությաններքո,կարողեննպաստել,որպեսզի
կադրայինկառավարմանկենտրոնականհամակարգնունենասպառիչևամենաթարմտեղեկատ-
վությունըհրամանատարներիկողմիցկադրայինհարցերովկայացվածբոլորորոշումներիմասին։
Մյուսդժվարությունըմշակութայինայնբաժանարարգիծնէ,որնանցնումէստորաբաժանում-

ներիևկենտրոնականկառույցներիմիջով։Գրվածօրենքներիցուկանոնադրություններիցտեղե-
րումթույլտրվողշեղումներըհաճախունենումենդրա՝չգրվածնորմերումկամավանդույթներում
արմատավորված սոցիալական թույլտվությունը, սանկցիան (իսկ կատարողները գտնվում են
դրանցպաշտպանությաններքո)։Չգրվածայսնորմերըհաճախավելիենամրապնդվումայնհա-
վատով,որդրանքհանդիսանումենզինվորականմշակույթիկարևորբաղադրիչը,որըկենսապես
անհրաժեշտէմարտականհաջողություններգրանցելուհամար,այսինքն՝շատխիստիմպերատիվ
այնանձանցհամար,ովքերհավանականէ,որստիպվածկլինենհանձնելմարտականքննությու-
նը։ Սոցիալականայս մշակույթի նման նորմերիպահպանումն ուամրապնդումըխիստ զսպող
հանգամանք է հանդիսանում խախտումների մասին հայտնող կամ «ահազանգող» անձանց
(whistleblowers, բառացիորեն՝ «շվի փչողների») համար, ովքեր կցանկանային հաղորդել գրված
օրենքներիցթույլտրվողշեղումներիմասին։Այսխնդիրըկարելիէմեղմացնելկենտրոնականկադ-
րայինհամակարգիևհրամանատարներիմիջևվստահությանմթնոլորտստեղծելումիջոցով,այ-
սինքն՝զինվածուժերի«գործող»մասըպետքէհավատա,որկադրայինկառավարմանհամակար-
գըիրոքնպաստումէմարտումհաղթանակտոնելունպատակին,այլոչթեաշխատումէվարչա-
րարականինքնագոհության համար։Այնպիսիքայլերը, ինչպիսիք ենվերաբերելիտեղեկատվու-
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թյունը հաղորդագրություններիև հրամանատարական կազմիխորհրդակցությունների միջոցով
շրջանառելը,«գործող»զինծառայողներինռոտացիոնհիմունքներովկադրայինկառավարմանհա-
մակարգումներգրավելը,հրամանատարներինկարողենհամոզելդառնալուավելիլայնընկալվող
կադրային համակարգի կառուցողականորենտրամադրված և շահագրգիռ մի մասը, այլ ոչ թե
պարզապեսկենտրոնանալուսեփականմենաշնորհներըպահպանելուվրա։
Պետքէնշելթափանցիկությաներկուբաղադրիչիմասինևս։Առաջինըկադրայինկարիքների

առթիվհստակությունմտցնելուևընկալումըերաշխավորելուխնդիրնէ՝այնհաշվով,որպեսզի
կադրայինհամակարգիբոլորտարրերնունենանմիևնույնտեսլականը։Երկրորդըանհատապես
զինծառայողիհամարթափանցիկություննապահովելուկարիքնէ։Զինծառայողըպետքէլիար-
ժեքհնարավորությունունենածանոթանալուիրանձնականգործին,ինչպեսնաևվիճարկելուայն
մասերը,որոնքսխալենգրանցվելկամ,իրկարծիքով,ճիշտչենգնահատումիրկատարածաշխա-
տանքը,ևհասնելուայդտվյալներիփոփոխության։Նմանապեսևհրամանատարներիգնահատա-
կաններըպետքէներկայացվեննրանցենթականերին,ևվերջիններսպետքէունենանգրավոր
զեկուցագիր ներկայացնելու կամ գնահատականը բողոքարկելու հնարավորություն։ Վերջապես,
զինծառայողներիմեծխմբերինվերաբերողվարչականորոշումներըենթակաենհրապարակման,
օրինակ՝հերթականզինվորականկոչումներիհամարթեկնածուներիընտրությանհանձնաժողով-
ներիկամբնակարանիհամարհերթագրվածսպաներիցուցակները(ներառյալ՝հերթիմեջնրանց
տեղիհամարը)։Հրապարակայինպետքէլինինաևայդցուցակներիհիմանվրաբնակարանների
բաշխմանգործընթացը։

Հաշվետվողականություն/պատասխանատվություն

Կադրայինկառավարմանտեսանկյունիցառանձնահատուկնշանակությունունենհաշվետվողա-
կանությաներեքմակարդակները։Առաջինըհրամանատարներիևվերադասայլպաշտոնյաների
պատասխանատվություննէկադրերիկենտրոնականգլխավորվարչությանառջև՝այնկադրային
որոշումներիհամար,որոնքնրանքկայացնումենիրենցիրավասությանշրջանակներում։Երկրոր-
դըկադրերիկենտրոնականգլխավորվարչությանղեկավարիպատասխանատվություննէքաղա-
քացիականանձհանդիսացողայնքաղաքականպաշտոնյայիառջև,ումգործադիրիշխանությու-
նընշանակելէորպեսպաշտպանությանոլորտիպատասխանատու։Երրորդմակարդակըգործա-
դիրիպատասխանատվություննէխորհրդարանիևհանրությանառջև։
Կադրային հարցերիանհատականացվածբնույթըպահանջում է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ

դեպքումցուցաբերվիշրջահայացությունևուշադրությունդեպիտարբերառանձնահատկություն-
ները։Լավագույնփորձըհուշումէ,որայնվերադասները,ովքերկանոնավորշփվումենգործընկեր-
ներիհետ,լավագույնսկարողենհաշվիառնելնմանսուբյեկտիվհանգամանքներըիրենցգնահա-
տականներում։Այսպես,չնայածմիշտէլհնարավորէայդորոշումներըվերանայմաննպատակով
ներկայացնելավելիվերադասպաշտոնյայի,այնուամենայնիվ,դաինքնինչիհանգեցնիօբյեկտի-
վությանաստիճանի բարձրացման։ Եթե չկան մեխանիզմներ՝ վերանայման գործընթացում նոր
տեղեկատվություններկայացնելուհամար,ապաայդպիսիվերանայումըկարողէդառնալկայաց-
վածսուբյեկտիվորոշումըվերահաստատելուևսմեկհնարավորություն,ընդորումայնպիսիպայ-
մաններում, երբ վերանայողը հեռու էխնդրիայս կամայն լուծմանգործնական հետևանքները
պատկերացնելուց։Հետևաբար,կարևորէ,որկադրերիկենտրոնականգլխավորվարչությունները
նվազագույնիհասցնենհրամանատարականայնորոշումներիտեսակներիքանակը,որոնքենթա-
կաենպարտադիրստուգման/վերանայման,փոխարենընրանքկարողենպահանջելհաշվետու
տեղեկանքների պարտադիր ներկայացում և հետևեն ընդհանուր զարգացումներին՝ համապա-
տասխանկարգավորումներիկայունկիրառումնուգնահատմանչափանիշներիկանխատեսելիու-
թյունըապահովելուհամար։
Օրինակ՝հրամանատարներնիրավամբհանդիսանումենարձակուրդտրամադրելուվերաբե-

րյալորոշումներկայացնողվերջնականատյանը,ավելիբարձրատյանումայդորոշումներիպար-
տադիրվենանայմանգործընթացըկարողէարդարացվածլինելմիայնայնդեպքերում,երբարձա-
կուրդտրամադրելու մասին դիմումը մերժելը կարող է հանգեցնել որոշակի բացասական հետ-
ևանքների (օրինակ՝ առանց արձակուրդի ծառայած լինելու ժամկետը հասնի վեց ամսի, անձը
կորցնիտարեկանարձակուրդայինվճարըստանալուիրավունքըևայլն)։Հետևելովամփոփտվյալ-
ներին̀ կադրերիկենտրոնականգլխավորվարչությունըկարողէերաշխավորել,որհրամանատա-
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րիհայեցողությունըիրացվիհավասարապես՝այդնպատակինհասնելուհամարփնտրելովվիճա-
կագրականայնպիսիշեղումներ,որոնցմասինկարողէվկայելառանձինզինծառայողներիկամ
հրամանատարներիչօգտագործվածևկորսվածարձակուրդայինժամանակիմեծքանակը։
Գործադիրիշխանությանբարձրաստիճանքաղաքականպաշտոնյաներիննույնպեսխորհուրդ

էտրվումիրենցվերահսկողություննիրականացնելմեծմասամբընդհանրացվածմակարդակով,
խուսափելովառանձինզինծառայողներիգործերովզբաղվելուց։Հիմնականնպատակըպետքէ
լինիկադրայինկառավարմանևպլանավորմանհամակարգերիուղղորդումնուբարեվարքության
ապահովումը։Կարևորմիջոցներիցենայստեղառանձինպահանջներիվավերացումը,պլանավոր-
մանհամարուղեցույցներմշակելը,ինչպեսնաևընտրողհանձնաժողովներիհամարհրահանգներ
ապահովելը։Կարևորէնաևուշադիրուսումնասիրելհատուկկադրայինծրագրերիարդյունքները՝
պարզելուհամար,թեարդյոքդրանքունեցելենայնազդեցությունը,որիհամարմշակվելևիրա-
գործվելեն։Իհարկե,գործադիրիայսբարձրաստիճաններկայացուցիչներըպետքէստուգենմեծ
հնչեղությունունեցող(ևհավանաբար՝մեծկոռուպցիոնռիսկերպարունակող)առանձինկադրային
որոշումներ,ինչպեսնաևկազմակերպենտեսչականայցեր՝բարեվարքությանհամակարգիարդյու-
նավետությունըգնահատելուհամար։
Կադրային կոնկրետ որոշումների վրաազդելուտեսանկյունից վճռորոշ նշանակություն ունի

քաղաքացիական և զինվորական բարձրաստիճանպաշտոնյաների ընտրությանպահը։ Լավա-
գույնտարբերակըկլինիայն,որայդընթացքումիրենցքաղաքականհայեցողություննիրացնող
անձինքկոնկրետընտրությունըկատարելիս(կամհաստատելիս)հենվենայնթեկնածուներիցան-
կիվրա,ովքերքաղաքացիականկամզինվորականծառայությանհամապատասխանմասնագի-
տականհանձնաժողովներիկողմիցներկայացվելենորպեսպիտանիայդպաշտոններումնշանակ-
վելուհամար։
Քաղաքականնշանակումստացածպաշտոնյաներընույնպեսպետքէհաշվետուլինենկառա-

վարությանևօրենսդիրմարմնիառջև։Օրենսդրի լիազորություններնայսառումովկարողեն
ընդգրկելընդունողկամորակավորմանհանձնաժողովներիզեկույցներըհաստատելըկամկոնկ-
րետ բարձրաստիճանպաշտոններում նշանակվածանձանց հաստատելը։Օրենսդիր մարմինը
պետքէնաևապահովիզինվածուժերումմարդուիրավունքներինևաշխատանքայինպայման-
ներինառնչվողհստակօրենսդրականկարգավորումներիառկայությունը։Իրհերթին,օմբուդս-
մանը պետք է պատասխանատու լինի աշխատավայրում իրավունքների պաշտպանությունը
ապահովելուհամար։

Ամփոփիչմտքեր
Կադրայինկառավարմանոլորտիկոռուպցիան,անձնականշահհետապնդելով,կարողէէապես
խաթարելպաշտպանությանոլորտինպատակներիիրագործումը,այն է՝ազգայինանվտանգու-
թյանապահովումը։Հաշվիառնելովկադրերիվրածախսվողհսկայականռեսուրսներնուժամա-
նակը,որըբարձրաստիճանպաշտոնյաներիևտեխնիկականմասնագետներիպարագայումկազ-
մումէմիքանիտասնյակտարիներ,այստեղպատճառվողվնասըկարողէ լինել շատծանրև
շարունակական։Նմանկոռուպցիանկարողէձեռքբերելկայունություն,դառնալհամակարգային
ևինքնավերարտադրվող,քանիորնրանք,ովքերառաջգնալուհամարժամանակինվճարելեն
կամ«քաշել համապատասխան լարերից», ջանում են, որպեսզինորսերունդընույնպեսհետևի
իրենցօրինակին։Սրաարդյունքըկարողէ լինելանձնականկապերի,հավատարմությանևկո-
ռուպցիայիվրահիմնվածմիայնպիսի«ստվերայինհամակարգի»ստեղծումը,որըհաճախթոշակի
անցածսպաներիևնրանցընտանիքներիմիջոցովկապվումէտվյալպետությաններսումառկա
ավելիլայնընդգրկումունեցողկլաններիհետ։Սախարխլումէվերադասությանշղթանևխաթա-
րումզինվածուժերիբարոյականարժեհամակարգը,որիհիմքումընկածէվտանգներիընդհան-
րությանգիտակցումը,անձնականհատկանիշներիևընդունակություններիարժևորումըևսեփա-
կանշահըավելիվեհնպատակներինզոհաբարելուպատրաստակամությունը։
Նվիրականջանքերենանհրաժեշտ՝կադրայինոլորտումկոռուպցիայիդեմպայքարտանելու,

ինչպեսնաևկոռուպցիոնդրսևորումներըկանխելուուպաշտպանունակությանևզինվածուժերի
արժեհամակարգինկատմամբդրանցկործանարարհետևանքներըխափանելուհամար։Նվիրա-
կանջանքերըպահանջումենբարձրաստիճանղեկավարներինվիրվածաշխատանք,ինչպեսնաև
նվիրյալներիանձնակազմ։Այսանձնակազմըքանակականտեսակետիցկարողէլինելնաևփոքր,
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եթեայնլինիպրոֆեսիոնալ,լիազորվածևանմիջականմուտքիիրավունքունենաայնբարձրաս-
տիճանղեկավարպաշտոնյայիմոտ,ովպատասխանատուէայսոլորտիհամար։
Ինչխոսք,այսանձնակազմիհամարհիմնականխնդիրնէլինելուկադրերիկառավարմանհա-

մակարգիներսումկոնկրետկոռուպցիոնռիսկերիևսխեմաներիբացահայտումնուդրանցդեմ
պայքարը։Բայցևայնպես,նրանքչպետքէշեղվենիրենցհիմնականնպատակից,որպիսինհան-
դիսանումէբարեվարքության,թափանցիկությանևհաշվետվողականությանռեժիմիապահովու-
մըկարևորորոշումներկայացնելուընթացքում։Այսնպատակինհասնելուհամարլավագույնմի-
ջոցըմիայնպիսիհամակարգիգործարկումնէ,որըկենտրոնականքաղաքականությունը,որոշում-
ների կայացմանու վերահսկողության մեխանիզմները հավասարակշռում է հրամանատարների
հայեցողությանևնախաձեռնողականությանհետ։Որոշումներիհիմքումդրվողտեղեկատվության
տեսակներնուչափորոշիչները,ինչպեսնաևորոշումներիկայացմանբունընթացակարգըպետքէ
լինենհստակ։Տեղեկատվությունըպետքէմատչելիլինիշահագրգիռբոլորկողմերիհամար(մաս-
նավոր կյանքի գաղտնիք կազմող տեղեկությունների խորհրդապահության սահմաններում), և
պետքէգոյությունունենանայդտեղեկատվությանճշգրտությունըերաշխավորողմիջոցներ։Պետք
էհստակությունլինիառայն,թեովքերենկայացնումորոշումները,ևումեննրանքհաշվետու։Եվ
երևիթեամենակարևորը՝կենտրոնանալովզինվածուժերիընդհանուրտեսլականնուընդհանուր
արժեհամակարգնարտացոլող կոնկրետպահանջների վրա, կոռուպցիան կարող է անիծյալ ու
մերժվածմիհանցագործությունդառնալ,եթեիցույցդրվի,թեիրականումինչէայնիրենիցներ-
կայացնում,այսինքն՝պարզաբանվի,որայնհանդիսանումէզինվածուժերիպարտությանպատ-
ճառներիմշտականուղեկիցը։
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ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏԻԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄՆ

ՈՒՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

Պաշտպանությանոլորտիբյուջետավորումըմիգործընթացէ,որիշրջանակներումֆինանսական
ռեսուրսներենհատկացվումպաշտպանականոլորտիտարբերգործառույթներիհամար։Սաբարդ
գործընթացէ,որնիրմեջներառումէբյուջեիպլանավորումը,կատարումը,հաշվետվությունների
ներկայցումըևաուդիտը։Պաշտպանության ոլորտիթափանցիկ բյուջետավորումըև հաշվետու
ֆինանսական կառավարումը վճռորոշ նշանակություն ունենպաշտպանության ոլորտի ցանկա-
ցածգործունեությանբարեվարքությանապահովմանևկոռուպցիայիհավանականությունընվա-
զեցնելուհամար։Ֆինանսականոչթափանցիկկառավարումըևհաշվետվողականությանպակա-
սըկոռուպցիոներևույթներիննպաստողհզորխթանեն։Անգամեթեչկանկոռուպցիայիակնառու
դեպքեր,վատպլանավորումը,քաղաքականությանմշակման,պլանավորմանևբյուջետավորման
գործընթացներիմիջևկապիբացակայությունը,ինչպեսնաևծախսերիվատվերահսկումըխիստ
բացասաբարենանդրադառնումպաշտպանությանոլորտիաշխատանքիվրաևինչպեսզինվո-
րական,այնպեսէլքաղաքացիականանձնակազմինզրկումորևէմոտիվացիայից։
Սույնգլխումհիմնականուշադրությունըդարձվումէբյուջետավորմանսկզբունքներիևընթա-

ցակարգայինխնդիրներիվրա։Հիմնականնպատակներիցմեկնայնէ,թեինչպեսապահովելբա-
րեվարքությունըբյուջետայինգործընթացում։Միաժամանակ,սույնժողովածուիIIIբաժնիհամա-
պատասխանգլուխներումվերլուծվում էայսգործընթացումխորհրդարանի,աուդիտայինմար-
մինների,ընդհանրապեսհասարակությանևշահագրգիռայլկողմերիունեցածդերակատարումը։

Սկզբունքներնուպահանջները
Պաշտպանությանոլորտիբյուջետավորումնուֆինանսականկառավարումըարտացոլումենբյու-
ջետայինայնընթացակարգնուպրակտիկան,որոնքգոյությունունենհանրայինամբողջհատվա-
ծում։ Այսպես, պաշտպանության ոլորտի ֆինանսական կառավարմանն առնչվող կոռուպցիոն
խթաններիուսումնասիրությունըկարելիէսկսելհանրայինոլորտիարդյունավետբյուջետավոր-
մանայնհիմնականսկզբունքներիկիրառմանվերլուծությունից,որոնքներկայացվածենՊատու-
հան6.1-ում։ՉնայածՀամաշխարհայինբանկիտիրույթումանվտանգությանևպաշտպանության
ոլորտներըներգրավվածչեն,այդսկզբունքներըհավասարապեսկիրառվումեննաևպաշտպանու-
թյանոլորտիբյուջետավորմանևֆինանսականկառավարմաննկատմամբ։
Պաշտպանությանոլորտիբյուջետավորմանժամանակակիցընկալմանմեջպաշտպանության

ոլորտիգործունեությանհամարգումարներիևըստայդմ՝մարդկային,նյութականռեսուրսներիև
ենթակառուցվածքներիհատկացումըհստակորեննպաստումենանվտանգությանևպաշտպա-
նությաննպատակներիուզինվածուժերիռազմավարությանիրականացմանը։ԱՄՆնախկինՆա-
խագահՀարրիՍ.Թրումանիխոսքերով`«ռազմավարությունը,ծրագերըուբյուջենմիևնույնհիմ-
նարարորոշումներիբաղադրիչներնեն»32:

Պատուհան6.1.Հանրայինոլորտիարդյունավետբյուջետավորմանհիմնական
սկզբունքները

Համաշխարհայինբանկըսահմանելէարդյունավետբյուջետավորմանևֆինանսականկառավարման
հետևյալհիմնականսկզբունքները,որոնքամբողջությամբկիրառելիենպաշտպանությանոլորտիբյու-
ջետավորմաննկատմամբ՝
• Համակողմանիություն.Բյուջենպետքէընդգրկիբոլորֆինանսականգործառույթները:
• Կարգապահություն.Որոշումներիկայացմանընթացքումպետքէխստորենհաշվիառնվենիրա-
կանռեսուրսները՝միջնաժամկետկտրվածքով,բյուջենպետքէներառիմիայնայնռեսուրսները,
որոնք անհրաժեշտ են պետական քաղաքականության իրականացման համար, և բյուջետային
հատկացումներըպետքէկատարվենհամապատասխանկերպով:

32 «ԱՄՆնախագահներիհրապարակայինելույթները.ՀարրիԹրուման,1945թ.(Վաշինգտոն,ԱՄՆկառավարության
հրատ.,1961թ.),էջ551,PublicPapersofPresidentsoftheUSA,HarryTruman,1945(Washington,DC:USGovern¬ment
PrintingOffice,1961),551.
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• Լեգիտիմություն. Քաղաքականություն մշակողները, ովքեր կարող ենփոփոխություններ մտցնել
քաղաքականությանմեջ՝դրաիրականացնմանընթացքում,պետքէմասնակիցլինենդրաձևավոր-
մանըևհամաձայնլինենսկզբնականքաղաքականությանը:
• Ճկունություն.Որոշումներըպետքէկայացվենառկաամբողջտեղեկատվությանհիմանվրա:
• Կանխատեսելիություն. Պետք է ապահովված լինի մակրո- և ռազմավարական քաղաքականու-
թյան,ինչպեսնաևընթացիկքաղաքականությանֆինանսավորմանկայունությունը:
• Մրցակցություն.Բոլորոլորտներըպետքէունենանբյուջետայինպլանավորմանգործընթացինհա-
վասարհիմունքներովմրցակցայինմասնակցությանհնարավորություն:
• Օբյեկտիվություն.Բյուջենպետքէբխիեկամուտներիևծախսերիանկողմնակալհաշվարկներից:
• Տեղեկատվություն.Պետքէառկալինիմիջնաժամկետընդհանուրծախսերիբազայինմակարդակ,
որիհետհնարավորկլինիհամեմատելքաղաքականությանմեջկատարվելիքփոփոխությունների
ազդեցությունըբյուջեիվրա,ինչպեսնաևպետքէգոյությունունենածախսերի,դրանցարդյունա-
վետությանևհետևանքներիվերաբերյալճգրիտտեղեկատվություն:
• Թափանցիկություն.Որոշումկայացնողներըորոշումներկայացնելիսպետքէտիրապետենբոլոր
վերաբերելիխնդիրներինևտեղեկատվությանը,իսկայդորոշումներնէլ,ինչպեսնաևդրանցհիմ-
նավորումները,պետքէներկայացվենհանրությանը:
• Հաշվետվողականություն.Որոշումկայացնողներըպետքէհաշվետուլինենիրենցվերապահված
լիազորություններիիրականացմանհամար։

    Աղբյուրը.Համաշխարհայինբանկ,«Հանրայինծախսերիկառավարմանձեռնարկ» (Վաշինգ
տոն,Համաշխարհայինբանկ,1998թ.),WorldBank,PublicExpenditureManagementHandbook
(Washington,DC:TheWorldBank,1998),1–2։

Սակայնդաոչմիշտէեղելայդպես։Բյուջետավորմանևհաշվապահականկամերալ(cameralistic)
համակարգերում,որոնքգործողությանմեջէինուշմիջնադարիԵվրոպայում,սուվերենըֆինան-
սականտարվաընթացքումծախսումէորոշակիգումար,ևչնայածծախսումներինկատմամբվե-
րահսկողությանառկայությանը,գոյություն չունիծախսերիարդյունավետությանորևէօբյեկտիվ
գնահատում։ Նման համակարգերը հայտնի են նաևորպես ծախսերի կառավարման,այլ ոչ թե
արդյունքներիկառավարմանվրահիմնվածբյուջետավորմանևֆինանսականկառավարմանհա-
մակարգեր,ևդրանքդեռևսկիրառելիենշատպետություններիպաշտպանությանոլորտիֆինան-
սավորումը իրականացնելու ընթացքում։Խորհրդարանը քվեարկում է կառավարության կողմից
ներկայացված բյուջետայինառաջարկի վերաբերյալ, որպիսինարտացոլված էպարզապեսայն
գումարիտեսքով,որըենթակաէծախսմանզինվորականևքաղաքացիականանձնակազմի,ռազ-
մական գործողությունների, նյութատեխնիկական սպասարկման, կապիտալ ներդրումների, ինչ-
պեսնաևհետազոտություններիևնորհզորություններիկարիքներիհամար։Գործնականում,այս-
պիսիևանգամմանրամասնձևովներկայացվածպաշտպանականբյուջենինքնինչիապահովում
առկաքաղաքականությաննպատակներիևբյուջետայինհայտերիմիջևկապիըմբռնումը։
Մյուսկողմից,նպատակների,ռազմավարությանևդրանցիրագործմանմիջևառկակապերի

պարզաբանումըկենսականորենանհրաժեշտէինչպեսարդյունքները,այնպեսէլկատարողակա-
նըգնահատելուհամար։Պատուհան6.2-ումներկայացվածենկատարողականիայնչափորոշիչնե-
րը,որոնքբացառիկկարևորությունունենհանրայինոլորտիֆինանսականկառավարմանհամա-
կարգերնուպրակտիկանգնահատելուհամար։

Գործընթացիբարեվարքությունը
Իտարբերություն«ծախսերիկառավարման»վրահիմնվածբյուջետավորմանհամակարգի̀«ար-
դյունքների» և «հետևանքների կառավարման» վրա հիմնված համակարգերում կիրառվողան-
վտանգությանևպաշտպանությանոլորտներինպատակներըսկզբիցփոխակերպվումենհզորու-
թյուններիապահովմանկարիքներիուհամապատասխանծրագրերի,իսկայնուհետև՝նաևբյուջե-
տայինհայտերի։ԱյսպիսիհամակարգիամենահայտնիօրինակնէԱՄՆՊԴպլանավորման,ծրագ-
րավորմանևբյուջետավորմանհամակարգը(ՊԾԲՀ,USDoD’sPlanning,Programming,andBudgeting
System,PPBS), որը հիմնադրվել է 1960-ականթթ. սկզբինՊԴգլխավորֆինանսականտեսուչ
ՉարլզՋ.Հիթչի(CharlesJ.Hitch)կողմից,այնժամանակվապաշտպանությաննախարարՌոբերտ
Ս.ՄաքՆամարայիգլխավորությամբ(RobertS.McNamara)։Շատերկրներ,մասնավորապեսհետ-



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու58

կոմունիստական անցումային փուլում գտնվող Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի պետու-
թյուններնունախկինԽՍՀՄհանրապետությունները,փորձումենկրկնօրինակելկամհարմարեց-
նելՊԾԲՀ-նորպեսիրենցպաշտպանականոլորտներիարդյունավետկառավարմանհիմնական
գործիքևորպեսպաշտպանությանոլորտինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողության
իրականացմանգործունմեխանիզմ։

Պատուհան6.2.Հանրայինոլորտիֆինանսականկառավարմանարդյունավետության
գնահատմանառավելկարևորչափանիշները

Համաշխարհայինբանկի«Հանրայինծախսերևֆինանսականհաշվետվողականություն»(ՀԾՖՀ,The
PublicExpenditureandFinancialAccountability,PEFA)նախաձեռնությունըմատնանշելէ«Գործունեու-
թյանգնահատմանմեխանիզմների»(PerformanceMeasurementFramework)ցանկացածբացևկանո-
նակարգվածհամակարգիգնահատմանհետևյալվեցկարևորագույնչափանիշները.

1. Բյուջեիիրագործելիություն.Բյուջենիրատեսականէևկատարվումէըստնախատեսվածի:
2. Համակողմանիությունևթափանցիկություն.Բյուջեիֆինանսականռիսկերիվերահսկողու-
թյունըկրումէհամալիրբնույթ,իսկֆինանսաբյուջետայինտեղեկատվությունըմատչելիէ
հանրությանհամար:

3. Քաղաքական հենքի վրա կատարվող բյուջետավորում. Բյուջեն նախապատրաստվում է՝
պատշաճկերպովհաշվիառնելովպետականքաղաքականությանպահանջները:

4. Կանխատեսելիություն և վերահսկելիություն բյուջեն կատարելիս. Բյուջեն կատարվում է
պատշաճևկանխատեսելիկերպով,ևգոյությունունենպետականմիջոցներիօգտագործ-
մաննկատմամբվերահսկողությունևուղղորդումիրականացնելումեխանիզմներ:

5. Հաշվապահություն,փաստաթղթավորումևհաշվետվություններիներկայացում.Ստեղծվում,
պահվումևտարածվումենհամարժեքհաշվետուփաստաթղթեր՝որոշումներիկայացման
նկատմամբվերահսկողությանապահովման,կառավարմանևհաշվետվություններիներկա-
յացմաննպատակով:

6. Արտաքինհսկողությունևաուդիտ.Գործումենպետականմիջոցներիօգտագործմաննկատ-
մամբհսկողությանևգործադիրիկողմիցդրաարդյունքներիհիմանվրահամապատասխան
միջոցառումներիրականացնելումեխանիզմներ։

Աղբյուրը.Համաշխարհայինբանկ,«Հանրայինոլորտիֆինանսականկառավարում.«Գործու-
նեությանգնահատմանմեխանիզմներ»(Վաշինգտոն,ՀԾՖՀՔարտուղարություն,հունիս,2005թ.),
(WorldBank,PublicFinancialManagement:PerformanceMeasurementFramework,Washington,
DC:PEFASecretariat,June2005,2)։

ՊԾԲՀ-իպեսհամակարգերըթույլենտալիսապահովելփոխադարձթափանցիկկապըպաշտ-
պանությանոլորտինպատակներիևբյուջեների,ինչպեսնաևերկարաժամկետևմիջնաժամկետ
ծրագրերիուպլաններիևընթացիկգործունեությանմիջև։Թե՛գործադիր,թե՛օրենսդիրիշխա-
նությանմեջորոշումկայացնողներըհնարավորությունենստանումհասկանալու,թեինչպիսին
կլինիկոնկրետորոշմանազդեցությունըպաշտպանությանոլորտիընդհանուրհատկացումների
ևպաշտպանականտարբերգործառույթներիկամծրագրերիմիջևդրանցտեղաբաշխմանվրա՝
պաշտպանությանոլորտիառջևդրվածնպատակներիիրագործելիությանևհամապատասխա-
նաբար̀պետությանանվտանգության ռիսկերիտեսանկյունից։ Նման համակարգերը նաևօգ-
նումենբյուջետայինորոշակիճկունությունապահովելուփոփոխականիրավիճակներում՝միա-
ժամանակպահպանելովթափանցիկությանևհաշվետվողականությանռեժիմը։
Այնուամենայնիվ,ՊԾԲՀ-ն,որնինքնինորոշումկայացնելուհամարօժանդակողկարևորգոր-

ծիքէ,չիերաշխավորումբարեվարքությանապահովումըպաշտպանությանոլորտիկառավար-
մանամբողջցիկլիընթացքում։Այդիսկնպատակովայնպետքէ լրացվիբյուջեիկատարման
նկատմամբհսկողության,հաշվետվողականությանապահովման,գնահատմանևաուդիտիար-
դյունավետմեխանիզմներով։ԱյդիսկպատճառովվերջինշրջանումԱՄՆՊԴ-նՊլանավորման,
ԾրագրավորմանևԲյուջետավորմանփուլերին,այսինքն՝ՊԾԲ-ինավելացրել էԿատարմանև
Գնահատմանփուլերը(ExecutionandAssessment),որիհետևանքովայժմկիրառվումէՊԾԲԿԳ
համակարգը (PPBEA, Planning, Programming, Budgeting, Execution, and Assessment [system]։
Վերջինսթույլէտալիսհամակողմանիհսկողությունիրականացնելկատարվողծախսերինկատ-



Գլուխ6.Պաշտպանությանոլորտիբյուջետավորումնուֆինանսականկառավարումը 59

մամբ,ինչպեսնաևերաշխավորումէ լեգիտիմությունըևֆինանսականկառավարմանարդյու-
նավետությունը33:
Որոշերկրներումպաշտպանականոլորտինպատակները,ռազմավարությունը,ծրագրերըևբյու-

ջեիկատարմանարդյունքներըհամադրելուևայդհամադրումըփոփոխվողմիջավայրումպահպա-
նելուանհրաժեշտությունըդիտարկվումէորպեսպաշտպանությանոլորտիռազմավարականկա-
ռավարում։Պատուհան6.3-ումներկայացվումէպետություններիցմեկիօրինակը՝առայն,թեինչպես
ենպաշտպանությանոլորտիբյուջետավորումնուֆինանսականկառավարումըհամադրվումմեկ
միասնականռազմավարականկառավարմանհամատեքստում,որըերաշխավորումէքաղաքական
որոշակիկողմնորոշումը,թափանցիկությունը,արժանահավատությունը,ինչպեսնաևարտաքինու
ներքինվերահսկողությունըբյուջեիպլանավորմանևիրականացմանդինամիկգործընթացում34:
Բյուջետավորման գործընթացի բարեվարքության ապահովումը կարևոր է նաև փոփոխվող

իրավիճակներում՝հատկապես,երբտվյալերկիրըորդեգրելէավելիերկարաժամկետբյուջետային
տեսլական,օրինակ՝ՄիացյալԹագավորությանկողմիցորդեգրվածՊատուհան6.4-ումներկա-
յացվածքառամյամոտեցումը,որըներառումէնաևբյուջեիկատարմանլիազորությունը։
Նիդեռլանդներիպաշտպանությանհամակարգում,օրինակ,գոյությունունիայնպիսիմիմեխա-

նիզմ,որովկարճաժամկետհարմարեցումներենկատարվում՝ելնելովառօրյաաշխատանքային
գործթացումառաջացողհրատապլուծումպահանջողկարիքներից,այսպեսկոչված՝պարզեցված
ընթացակարգովիրականացվողգնումները։Որպեսկանոն,սրանքհամեմատաբարփոքրծրագ-
րերենևգտնվումենբյուջետայինհատկացմանտվյալշահառուիպատասխանատվությանտի-
րույթում։Սակարողէտեղիունենալպլանավորմանայնպիսիհամակարգիպայմաններում,որը
բավականաչափկայունէիրատեսականծրագրերմշակելուհամարևմիաժամանակնաևբավա-
կանաչափ ճկուն՝ չնախատեսսված հանգամանքներին հարմարեցվելու համար։ Ամեն դեպքում,
նմանբյուջետայինծախսերըպետքէգտնվեններքինևարտաքինվերահսկողության,ինչպեսնաև
աուդիտայինմշտականմեխանիզմներիգործողությաններքո՝անկախնրանից,թեորքանմեծէ
առաջացածկարիքիհրատապությանև/կամգաղտնիությանաստիճանը։

Պատուհան 6.3. Ֆինանսական կառավարումըպաշտպանության ոլորտի ռազմավարա
կանկառավարմանշրջանակներում

Պաշտպանականբյուջեիիրատեսականևիրագործելիլինելը,թափանցիկությանչափորոշիչները,ինչ-
պեսնաևծրագրերի,բյուջեներիևաուդիտիքաղաքականորոշակիկողմնորոշվածություննապահովե-
լուհամարԲուլղարիայիպաշտպանությաննախարարությունըձեռնամուխէեղելպաշտպանության
ոլորտիռազմավարականկառավարմանմինորբազմակողմանիմեխանիզմիիրականացման։Այսմե-
խանիզմըբաղկացածէհետևյալհինգհիմնականգործընթացներից՝

1. պաշտպանականքաղաքականությանուսումնասիրությունևվերանայում.
2. քաղաքականղեկավարում.
3.պաշտպանականկարիքներիուսումնասիրությունևվերանայում.
4. պաշտպանականհզորություններիապահովում.
5.գործունեությանևդրաարդյունքներիգնահատում։

Պաշտպանական քաղաքականության գնահատումը և վերանայումը կատարվում է կառավարության
յուրաքանչյուրնորկազմիգործունեությանժամկետիսկզբում,ևդրաարդյունքներըհրապարակվումեն
Պաշտպանության«սպիտակթղթերում»,որոնքներկայացվումեննաևխորհրդարանին։Ուսումնասիրու-
թյունըևվերանայումըկարողենկատարվելվերընշվածպարբերականությամբ՝հաշվիառնելովայննշա-
նակալիփոփոխությունները,որոնքտեղիենունենումպաշտպանությանոլորտինառնչվողմիջավայրում,
օրինակ՝ֆինանսատնտեսականճգնաժամիպայմաններում (մասնավորապես,եթեՆԱՏՕ-իգործընկերու-
թյանանդամերկիրը,Դաշինքիկողմիցմիանալուհրավերստանալով,ցանկանումէանդամակցելՆԱՏՕ-ին)։

33 ՖրանսուաՄելե,«Անվտանգությանևպաշտպանությանոլորտներումհաշվետվողականության,թափանցիկության
և ծախսերի վերահսկման չափման գործիքները»՝ զեկույց ՆԱՏՕ-ի և Սպառազինությունների վերահսկման
և ստուգման տարածաշրջանային կենտրոնի (RACVIAC) համատեղ՝ «Պաշտպանության ոլորտի ռեսուրսների
կառավարմանբարելավումը,այդթվում՝զինվածուժերիբարեվարքություննամրապնդելումիջոցով»կոնֆերանսի
ընթացքում, Զագրեբ, Խորվաթիա, (14-16 սեպտեմբերի, 2009թ.), Francois Melese, “Instruments for Measuring
Accountability, Transparency andControl of Expenditures in the Security andDefenceSector,” presentation to the
NATO-RACVIACconferenceonBetterManagementofDefenceResources, IncludingBuilding Integrity in theArmed
Forces,Zagreb,Croatia(14-16September2009)։

34 Սապաշտպանության ոլորտի բյուջետավորմանևֆինանսական կառավարման բարելավման գործընթացային
մոտեցմանօրինակէ։Այնլրացնողկազմակերպականփոփոխություններիմասինտե՛սՊատուհան17.1։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու60

Պաշտպանությաննախարարըպլանավորմանյուրաքանչյուրտարեկանփուլիսկզբումհաստատում
էքաղաքականևպլանավորմանուղեցույցները,ինչպեսնաև՝եթեբյուջետայինտարվաշրջանակնե-
րումկատարվածուսումնասիրություններըվկայումենառկանպատակները,ծրագրերըևռեսուրսային
սահմանափակումներըվերահամադրելուանհրաժեշտությանմասին։
Պաշտպանական կարիքների ուսումնասիրությունն ու վերանայումըտեղի են ունենում երկուտա-
րինմեկ՝ՆԱՏՕ-իևԵՄպաշտպանականպլանավորմանգործընթացներինհամապատասխան։Սրա
արդյունքումկայացվում էապագայումանհրաժեշտպաշտպանականհզորություններիփաթեթիվե-
րաբերյալորոշումը,որըմիաժամանակև՛բազմակողմանիէ,և՛իրատեսական։Այսփաթեթիառանձին
ենթաբաժիններ`որպեսանհրաժեշտհզորություններինհասնելութիրախայինուղղություններ,հասցե-
ագրվումենհամապատասխանծրագրերիղեկավարներին,ևնշվածնպատակներինհասնելունուղղ-
վածքայլերըձեռնարկվումենհիմնարարհաջորդգոծընթացիշրջանակներում։
Պաշտպանական հզորություններիապահովումը ներառում է ծրագրավորումը, կարճաժամկետպլանա-
վորումնուիրականացումը։Պաշտպանականծրագրերըմատնանշումեն,թեինչպեսկարելիէհասնելթի-
րախայինհզորություններիապահովմանըգալիքտարիներիընթացքում։Ծրագրայինորոշումըկայացվելուց
հետոծրագրիառաջինմեկկամերկուտարվակտրվածքովկատարվումէհզորություններիբաղադրիչների
(կամռեսուրսներիտեսակների)առավելմանրամասնհստակեցում,օրինակ՝պաշտպանականբյուջեն,գնում-
ներիծրագիրը,անձնակազմիհամալրմանևվերապատրաստմանծրագրերը,ենթակառուցվածքներիզար-
գացումըևայլն։Այսբոլործրագրերնայնուհետևկատարվումենկոնկրետբյուջետայինտարվաընթացքում։
Գործունեության և դրա արդյունքների գնահատման գործընթացն իրականացվում է կատարված
ծախսերիիրավաչափությունըստուգելու,կատարողականնուարդյունքներըհաշվարկելուևպաշտ-
պանությանոլորտումկատարվածբոլորգործողություններիարդյունքներըգնահատելուհամար։Այս
գործընթացըտեղի է ունենում չորսամիսը մեկ և ներառում է նաևպլանավորման հիմքում ընկած
կանխատեսումներիվերագնահատումը։Սաորոշակինյութէտալիսքաղաքականղեկավարությանը
ևկարողէարտահայտվելառկանպատակները,ռազմավարություններնուսահմանափակումներըվե-
րագնահատելուառաջարկություններում,ինչըկարողէտեղիունենալկազմվածպլաններիումշակված
ծրագրերիվերանայման,իսկպլանայինկանխատեսումներինշանակալիփոփոխություններիդեպքում՝
նաևհզորություններիապահովմանկարիքներիևանգամերկրիպաշտպանականքաղաքականությու-
նըփոփոխությանենթարկելումիջոցով։
ԱյսմոտեցումըհիմնվումէՊաշտպանությաննախարարությաննախկինփորձի,ինչպեսնաևայնդա-
սերիվրա,որոնքայսգերատեսչությունըքաղելէրՊլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջետավորման
համակարգի կիրառման ընթացքում։ Այս մոտեցումը շարունակում էապահովել քաղաքականապես
կողմնորոշվածբյուջետավորմանիրականացումըևթույլէտալիսավելացնելմիքանիէականբաղադ-
րիչևս,այնէ՝(1)այնարմատավորումէմիընկալում,համաձայնորիպաշտպանականհզորությունները
դիտվումենպաշտպանությանոլորտիկառավարմանամբողջգործունեության,այդթվում՝ֆինանսա-
կանկառավարմանարդյունքևպաշտպանականոլորտումգործունեությանևդրաարդյունքներիգնա-
հատմանհիմնականչափմանմիավոր,(2)ֆինանսականվերահսկողությանիմաստով,այններմուծում
էարդյունավետությանկանոնավորգնահատմանգործընթացըև(3)այնթույլէտալիսքաղաքականու-
թյունմշակողներինհավասարակշռելպաշտպանականնպատակները,ծրագրերըևառկառեսուրսնե-
րըև,ինչնավելիէկարևորվում,ապահովելդրանցներդաշնակհամադրումըփոփոխվողմիջավայրում։
Ռազմավարականկառավարմաննմանմոտեցմաններդրումըթույլէտալիսպաշտպանականբյու-
ջենհասցնելիրատեսությանորակապեսնորմակարդակի,բարձրացնումէբյուջեիկատարմանևդրա
նկատմամբհսկողությանկանխատեսելիությունը,բարելավումէարտաքինվերահսկողությանուաու-
դիտիորակը,ինչպեսնաևնպաստումէաշխատանքայինընթացակարգերիևպլանավորմանմեթոդ-
ներիշարունակականկատարելագործմանը։

Աղբյուրները.ԳործընթացՀ4իմանրամասներիվերաբերյալտե՛սՏոդորՏագարև,«Ծրագրային
հենքիվրաԶինվածուժերիզարգացմաններածություն»՝«Պաշտպանությանոլորտիկառավարում.
ներածություն»գրքում(Ժնև,ԶՈՒԺՎ,2009թ.),էջ75–92,TodorTagarev,«IntroductiontoProgram
basedForceDevelopment»inDefenceManagement:AnIntroduction(Geneva:DCAF,2009),75–92:
Պաշտպանությանոլորտիռազմավարականկառավարմանայլերկրներիքաղաքականությաննու
փորձին ծանոթանալու համարտե՛սՍտեֆանԴեՇպիգելյեև մյուսները,«Փակելով շղթան.Դե-
պիպաշտպանության ոլորտի ռազմավարական կառավարումը» (Հաագա,Ռազմավարական հե
տազոտություններիՀաագայիկենտրոն,ապրիլ,2009թ.),StephanDeSpiegeleire,etal.,Closing
theLoop:TowardsStrategicDefenceManagement (TheHague:TheHagueCentre forStrategic
Studies,April2009):
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Լիազորություններիպատվիրակումևհաշվետվողականություն
Բյուջետայինշատհամակարգերիանարդյունավետությանպատճառներիցմեկնէոչմիայնբյուջե-
տայինպլանավորման,այլնաևբյուջեիկատարմանընթացքումառկակենտրոնացումը։Որոշում-
ներիկայացմանմեխանիզմներիգերկենտրոնացումը,որնայդքանհատկանշականէխորհրդային
տիպիհամակարգերում,դեռևսազդումէհետխորհրդայինտարածքումկառավարմանոճիվրա։
Շատդեպքերումպաշտպանությաննախարարնէ,որպետքէթույլատրիանգամչնչինծախսերի
կատարումը։
Նմանկենտրոնացումնինքնինդանդաղեցնումէորոշումներիկայացմանգործընթացըևշատ

քիչժամանակթողնումայլընտրանքներիուսումնասիրությանհամար։Ավելիխնդրահարույցէթա-
փանցիկությանկորուստը,այսինքն՝երբծախսայինառաջարկներըներկայացվումենաստիճանա-
կարգայինատյաններովդեպիվեր՝միշտվավերացվածլինելովպաշտպանականտվյալգերատես-
չությանհամապատասխանմակարդակի յուրաքանչյուրստորաբաժանմանղեկավարիստորագ-
րությամբ,ևշատհեշտությամբկարելիէկորցնելպատկերացումնայնմասին,թեովէիրականում
ներկայացրելհամապատասխանհայտը,ևինչպեսէդրաֆինանսավորումըազդումպաշտպանա-
կանայլգործառույթներիվրա։
Արդյունավետկառավարումունեցողհաստատություններումխնդրիլուծմանուղիներըգտնում

ենլիազորություններնուպատասխանատվությունըպատվիրակելումեջ։Պատուհան6.4-ումներ-
կայացվումէայդպիսիպատվիրակմանմիօրինակ,որըհամադրվումէխիստվերահսկողության,
հաշվետվողականության,հսկողությանևաուդիտայինմեխանիզմներիհետ։

Բյուջեիիրագործելիություննուհամակողմանիությունը
Իրագործելի լինելու համարպաշտպանականբյուջենպետք է լինի իրատեսականևկատարվի
ըստ նախատեսվածի։ Իրագործելիությունն ապահովելու համար բյուջետային գործընթացը և
պաշտպանականբյուջենպետքէլինենհամակողմանի,արժանահավատտվյալներիևտեղեկատ-
վությանվրահիմնված։
Այստեղարժանահավատությունըվերլուծվումէերեքտեսակետից՝

1. Պաշտպանականծրագրերիևնախագծերինախնականարժեքըհիմնվածէարժանահա-
վատտվյալներիկամ,նմանվիճակագրությանբացակայությանդեպքում,խիստվերահս-
կիչ չափորոշիչներունեցողուսումնասիրություններիվրա։Որևէծրագրիկամնախագծի
իրականացմաննուղղվածնշանակալիմիջոցներհատկացնելուվերաբերյալորոշումկա-
յացնելուցառաջանկախուսումնասիրությունների կանոնավոր օգտագործումը կարող է
դառնալ այն հիմնական խթանը, որով հնարավոր կլինի ապահովել բյուջետային բոլոր
առաջարկներիիրագործելիությունը։

Պատուհան6.4.Լիազորություններիպատվիրակումըբյուջետայինհատկացումներիհաս
ցեատերերինևնրանցհաշվետվողականությունըՄիացյալԹագավորությանպաշտպա
նությաննախարարությունում

ՄԹ պաշտպանական գերատեսչության գործունեության մեծ մասն իրականացվում է Բյուջետային
բարձրագույնդասի(ԲԲԴ,TopLevelBudgetTLB)ութկարգադրիչներիմիջոցով։ԲԲԴկարգադրիչներից
յուրաքանչյուրիցպահանջվողգործունեությանարդյունքները,ինչպեսնաևդրահամարնրանցհատ-
կացվողռեսուրսներըսահմանվածենՊաշտպանականպլանիմեջ։
ՊաշտպանությաննախարարիառաջինտեղակալըԲԲԴկարգադրիչներից յուրաքանչյուրինտալիս
էանձնակազմի,ենթակառուցվածքներիևբյուջեիհարցերովպատվիրակվածլայնլիազորություններ։
ԲԲԴամենմիկարգադրիչիևնախարարիտեղակալիուգլխավորշտաբիպետիմիջևկնքվումէԾա-
ռայություններիմատուցմանպայմանագիր,որնամրագրումէ՝

• տվյալԲԲԴ-իցպահանջվողարդյունքները.

• այդարդյունքներինհասնելուհամարտրամադրվողռեսուրսները,

• ԲԲԴտվյալկարգադրիչինպատվիրակվողֆինանսական,կադրային,առևտրայինևայլ բնույթի
լիազորությունները։
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Նշվածպայմանագիրըներառում էնաևտվյալԲԲԴ-իառջևդրվածթիրախները, որոնքբխումեն
Պաշտպանականպլանում սահմանված նպատակներիցևթիրախներից։ԲԲԴկարգադրիչներըպա-
տասխանատուենիրենցենթակաձեռնարկությունների,հիմնարկներիևկազմակերպություններիգոր-
ծունեությանկառավարմանհամար,ներառյալ՝ենթակաբիզնեսստորաբաժանումներիևգործակա-
լություններիաշխատանքը։Այսստորաբաժանումներիևգործակալություններիգլխավորգործադիր
տնօրեններնօժտվումենպատվիրակվածլիազորություններովևիրենցհատկացվածռեսուրսներիօգ-
տագործմանհամարհաշվետուենհամապատասխանԲԲԴկարգադրիչներին։
Այնուհետև,ԲԲԴկարգադրիչներնիրենցհերթին,Պաշտպանությաննախարարությանկոլեգիայիմի-
ջոցով,հաշվետուեննախարարիառաջինտեղակալին,ինչպեսնաևգլխավորշտաբիպետին՝իրենց
արձանագրածարդյունքներիևիրենցհատկացվածռեսուրսներիօգտագործմանհամար,ընդորում
նախարարիառաջինտեղակալը՝ որպես գերատեսչությանֆինանսական հարցերովպատասխանա-
տու,անձամբհաշվետուէխորհրդարանիառջև՝պաշտպանությանոլորտիռեսուրսներիխնայողաբար
ևարդյունավետօգտագործման,վարչարարությանևպաշտպանությանոլորտիծախսերիկայունու-
թյանևպատշաճությանհամար։
Լիազորություններիևպատասխանատվությանհամադրվածպատվիրակումնապահովելունպա-
տակովՄԹպաշտպանությաննախարարությունումկիրառվումէ«Հավասարակշռվածցուցանիշների
համակարգը»(BalancedScorecard)։Սառազմավարականպլանավորմանևկառավարմանմիհամա-
կարգէ,որնօգտագործվումէբոլորմակարդակներիաշխատանքներըգերատեսչությանտեսլականին
ու ռազմավարությանը համապատասխանեցնելու,առաջադրվածխնդիրներիև վերահսկիչ չափորո-
շիչներիհամակարգումըըստդրանցնախապատվությանևկառուցվածքի,ներքինուարտաքինհա-
ղորդակցմանբարելավումըևկազմակերպականգործունեությանարդյունավետությանվերահսկումը՝
ռազմավարականխնդիրներիտեսանկյունիցապահովելուհամար։

Աղբյուրները.ՄԹպաշտպանությաննախարարություն,«Ինչպեսէգործումպաշտպանական
կառույցը.Պաշտպանականգործունեությանկառուցակարգ»(Լոնդոն,Պաշտպանությաննախա
րարություն,2009թ.),UKMinistryofDefence,HowDefenceworks.DefenceFramework(London:
MinistryofDefence,2009),ՄԹպաշտպանությաննախարարություն,«Պաշտպանականպլան,
2007թ.(Լոնդոն,Պաշտպանությաննախարարություն,2007թ.),UKMinistryofDefence,Defence
Plan2007(London:MinistryofDefence,2007):

2. Տարվումէպատշաճհաշվապահություն։Հաշվապահականհամակարգընույնպեսհամա-
կողմանիէևենթարկվումէժամանակինանցկացվողևկանոնավորաուդիտայինստու-
գումների։

3. Գոյությունունիբոլորհիմնականծրագրերիունախագծերիհետկապվածռիսկերիհս-
տակըմբռնում,ինչպեսնաևգործումենռիսկերիկառավարմանհամարժեքընթացակար-
գերևմեխանիզմներ։

Պաշտպանությանոլորտիբյուջետավորմանհետևյալերեքբաղադրիչներըկարևորագույննշա-
նակությունունենիրագործելիություննապահովելուտեսանկյունից՝

1. Բյուջեիպլանավորումնիրականացնողանձանցկողմիցհաշվիենառնվումպաշտպանա-
կանգերատեսչությանֆինանսականբոլորգործառնություններնուբոլորգործողություն-
ները։Ոչինչչիարվումևոչմիվճարումչիկատարվումպաշտպանականբյուջեիցդուրս։Այն
դեպքերում, երբ պաշտպանական գերատեսչությունը մասնակցում է տնտեսական որևէ
գործունեությանկամլիազորվածէհաճախորդներիցվճարներգանձելուորոշակիծառա-
յություններմատուցելուդիմաց,համապատասխանբոլորգործարքներըարտացոլվածեն
լինումբյուջետայինընթացակարգերում։Սաներառումէնաևմիջազգայինգործարքներըև
մեկբյուջետայինտարուցմյուսըկատարվողփոխանցումներին,ինչպեսնաևպաշտպանու-
թյանոլորտիծախսերիդիմացհետագայումկատարվողփոխհատուցումներին։

2. Բյուջետավորմանգործընթացըենթարկվումէբազմակողմանիուսումնասիրության՝իբրև
համապարփակմիգործընթաց,որըսկսվումէքաղաքականությաննպատակներիձևա-
կերպումից,շարունակվումպաշտպանությանոլորտիկարիքներիգնահատմամբևծրագ-
րերիմշակմամբ՝ընդհուպմինչևբյուջեիկատարումը,հաշվետվություններիուաուդիտային
եզրակացություններիներկայացումը։Բարեվարքություննապահովվածէփուլերիցյուրա-
քանչյուրում։
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3. Պլանավորմանգործընթացները՝դրաորոշակիփուլերումներառումեննաևայլընտրան-
քայինտարբերակներիուսումնասիրությունը։Պլանավորումիրականացնողանձանցկող-
միցուսումնասիրվումէհնարավորլուծումներիամբողջդաշտը,կամեթեդահնարավորչէ
անելվերլուծականհնարավորություններիսահմանափակլինելուպատճառով,նրանցկող-
միցգնահատվում են որակապես միմյանցիցտարբերվող երկու կամավելիայլընտրան-
քայինլուծումներպարունակողտարբերակներ՝քննարկվողկարիքըբավարարելուհամար։

Իրականացմանգործընթացիևարդյունքներիմանրամասնաուդիտընույնպեսլրացուցիչհնա-
րավորություններէստեղծումպաշտպանությանոլորտիբյուջետավորումնուֆինանսականկա-
ռավարումըխթանելուհամար՝ապահովելովկարևորփորձիձեռքբերումը։Առանձնացվածորոշա-
կի հարցերի շուրջ կատարվողնախնականաուդիտները, որոնքմինչևբյուջետային նշանակալի
միջոցներիհատկացումըանցենկացվումպլանավորմանգործընթացինանմիջապեսչմասնակցող
անձանցկողմից,նույնպեսկարևորմիջոցներենհանդիսանում՝պաշտպանությանոլորտումբարե-
վարքություննապահովելուևկոռուպցիոնհնարավորություններընվազեցնելուտեսանկյունից35։

Թափանցիկությունըբազմազգհամատեքստում
Վերջինմիքանիտասնամյակումպաշտպանությանոլորտիբյուջետավորմանևպաշտպանական
բյուջեներիթափանցիկությունըընկալվելէորպեսանվտանգությանևվստահությանապահովման
միջոց։Պատահականչէ,որՀարավարևելյանԵվրոպայումկայունությանդաշնագրի(StabilityPact
forSouthEasternEurope)շրջանակներումառաջիննախաձեռնություններիցմեկը,որիրականաց-
վեց1990-ականթթ.նախկինՀարավսլավիայումտեղիունեցածպատերազմներիցհետո,Բյուջեի
թափանցիկությաննախաձեռնություննէր(ԲԹՆ,BudgetTransparencyInitiative,BTI),որըհակիրճ
ներկայացվածէՊատուհան6.5-ում։
Այսնախաձեռնությաննպատակներիցմեկըբյուջետայինընթացակարգերիևհիմնավորումնե-

րի,ինչպեսնաևպաշտպանականբյուջեներիվերաբերյալտեղեկատվությանփոխանակումնէր։Այս
նախաձեռնության քարտուղարության կողմից տարեկանպարբերականությամբ հրատարակվող
երկուտեղեկատուձեռնարկներըերկարտարիներշարունակդասվելենորպեսՀարավարևելյան
Եվրոպայումզինվածուժերիբյուջետավորմանմասինտեղեկատվությանառավելբազմակողմանի
ևհեղինակավորաղբյուրներիթվին,որոնքլայնորենհասանելիենեղելհանրությանհամար36։

Պատուհան 6.5. Պաշտպանության ոլորտի բյուջետավորման թափանցիկության խթան
մանուղղությամբտարածաշրջանայինմոտեցմանօրինակ

1990-ականթթ.ընթացքումՀարավարևելյանԵվրոպան(ՀԱԵ)գտնվումէրպատմականբարդիրավի-
ճակում։ՀԱԵերկրներըտառապումէինպատերազմներիցուհակամարտություններից՝միաժամանակ
կրելովշուկայականտնտեսությաննանցնելուհետկապվածբոլորդժվարությունները։Թեժհակամար-
տություններնավարտվելուցհետոժողովրդավարականփոփոխություններըհանգեցրինզինվածու-
ժերիհիմնովինվերակառուցման՝փոփոխելովազգայինքաղաքականհամակարգերիներսումդրանց
դերակատարումը։ՀԱԵբոլորերկրներըձեռնամուխեղանզինվածուժերինկատմամբարդյունավետ
ժողովրդավարականվերահսկողությունհաստատելուգործընթացներին՝կողմնորոշվածլինելովդեպի
կառավարմանամբողջհամակարգում,այդթվումնաևպաշտպանությանոլորտումթափանցիկության
ևհաշվետվողականությանփորձիներդրումը։
Այդիսկպատճառով,ՀարավարևելյանԵվրոպայումկայունությանդաշնագրի(StabilityPactforSouth
EasternEurope)շրջանակներումամենաառաջիննախաձեռնություններիցմեկինպատակնէրխթանել
պաշտպանությանոլորտումբյուջետավորմանթափանցիկությունը՝վերջինիստակնկատիունենալով

35 ՎալերիՌատչև,«Արդյունավետպաշտպանականքաղաքականությանիրականացումըկառավարման,թափան-
ցիկության և հաշվետվողականության և պատասխանատվության համալիր մոտեցման միջոցով»՝ «Բարեվար-
քությունըպաշտպանությանոլորտում.արդյունավետ,թափանցիկևհաշվետվողականկառավարում»աշխ.մեջ
(Սոֆիա. Եվրաատլանտյան կրթական նախաձեռնություն, 2009 թ.), էջ 1-94, Valeri Ratchev, “Effective Defence
PolicythroughIntegratedManagement,Transparency,andAccountability,”inIntegrityinDefence:Effective,Transparent
andAccountableManagement(Sofia:Euro-AtlanticEducationInitiative,2009),1–94։

36 Բյուջեիթափանցիկությաննախաձեռնությանքարտուղարություն,«ՀարավարևելյանԵվրոպայիպետությունների
ռազմականծախսերիտարեկանտեղեկատու»,2001թ. (Սոֆիա,Բյուջեիթափանցիկությաննախաձեռնության
քարտուղարություն,2002թ.),BudgetTransparency InitiativeSecretariat,YearbookonDefenceSpending inSouth-
EasternEurope–2001(Sofia:BudgetTransparencyInitiativeSecretariat,2002)։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու64

թե՛բյուջեներիուդրանցկատարմանմասինտեղեկատվությանմատչելիությունըևթե՛որոշումներիկա-
յացմանբաց,քաղաքականապեսկողմնորոշվածընթացակարգը,որըհամապատասխանդեպքերում
բացէրնաևհասարակականմասնակցությանհամար։Լավհասկանալովայնիրողությունը,որզինված
ուժերիբյուջետավորումըհանդիսանումէնրանցնկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանև
համակողմանիտարածաշրջանայինկայունությանկարևորագույննախապայմանը,Կայունությանդաշ-
նագրիԲյուջեիթափանցիկությաննախաձեռնությունը(ԲԹՆ,BudgetTransparencyInitiative,BTI)նպա-
տակունինպաստելուպաշտպանականբյուջեներիևպաշտպանությանոլորտիբյուջետավորմանգոր-
ծընթացի ներպետականև միջազգայինթափանցիկությանապահովմանըամբողջ Հարավարևելյան
Եվրոպայում,ինչպեսնաևքաջալերելուպաշտպանությանոլորտում(քաղաքականությունըմշակելու,
պլանավորելու, ծրագրավորելու և բյուջետավորման փուլերում) որոշումների կայացման լավագույն
փորձիներդրումը՝առանձնակիուշադրությունդարձնելովհաշվետվողականությանապահովմանը։

Երկրորդնպատակնէրվերհանելնմանատիպմարտահրավերներիբախվողերկրների լավա-
գույնփորձըևխթանելպաշտպանությանոլորտումլավկառավարամաններդրումը։Պաշտպանու-
թյանոլորտիբյուջետավորմանընթացքումլավագույնփորձիբացահայտմանևտարածմանեղա-
նակներիցմեկըընդհանուրմեթոդոլոգիայիմշակումնուընդունումնէր։Մեթոդոլոգիան,որըպաշ-
տոնապեսհաստատվեց2003թ.,բաղկացածէվերահսկիչչափորոշիչներից,հարցաշարիցևըն-
թացակարգերից,որոնքբոլորըմիասինպետքէկիրառվենայնոլորտներըբացահայտելուհամար,
որոնք կարիք ունեն բարելավման, ինչպես նաև՝ անհրաժեշտ խորհրդատվության աղբյուրների
ցանկից։Վերահսկիչչափորոշիչներըներկայացվածենհաջորդկետում։
Այսմոտեցմանկիրառումըտարածաշրջանայինևայլբազմազգմեխանիզմների շրջանակնե-

րումներառումէնաևգործընկերներիկողմիցբյուջետայինտեղեկատվությանփոխադարձուսում-
նասիրությունը,ինչպեսնաևգործադրվողճնշումը՝բյուջետայինտեղեկատվությանտարածման,
բյուջետավորմանփորձիփոխանակմանևանհրաժեշտխթանողմիջոցառումներիիրականացման
ուղղությամբ։Գոյությունունենփորձովհաստատվածապացույցներառայն,որնմանբազմազգ
մոտեցումըշատարդյունավետխթանողէհանդիսանումպաշտպանությանոլորտիբյուջետավոր-
մանևֆինանսականկառավարմանլավագույնփորձիներդրմանգործում։Բացիայդ,այնկարևոր
միջոցէհամարվումպաշտպանությանոլորտումբարեվարքություննապահովելուևկոռուպցիոն
հնարավորություններընվազեցնելուուղղությամբ։

Բյուջետայինգործընթացիհարավարևելաեվրոպականվերահսկիչ
չափորոշիչները
ՊաշտպանությանոլորտիբյուջետավորմանգործընթացիթափանցիկությանգնահատմանՀարա-
վարևելյանԵվրոպայիերկրներիկողմիցկիրառվողմեթոդոլոգիաննախատեսումէկոնկրետպա-
հանջներիևգործընթացներիհամեմատականվերլուծությունը՝որպեսչափորոշիչծառայողիդեա-
լականհամակարգիտեսանկյունից37։Նմանիդեալականչափորոշչայինհամակարգիիրականգո-
յությունըպարտադիրչէ։Ստորևներկայացվողբյուջետավորմանհամակարգըկարելիէդիտարկել
որպես«լավագույնը»՝«լավկառավարման»իմաստով,արդյունավետության,թափանցիկությանև
հաշվետվողականությանտեսանկյունից,որըոչմիշտէհաշվիառնումտեղեկատվությանխորհր-
դապահականկամգաղտնիբնույթի,ինչպեսնաևտեղեկատվությանմատչելիությանսահմանա-
փակմանառթիվերբեմնիրավաչափմտահոգությունները։
Այդչափորոշչայինհամակարգը(էտալոնը)ներկայացվածէչափանիշներիայնհինգհիմնական

կատեգորիաներում,որոնցովգնահատվումեն՝ (1)բյուջետայինգործընթացինպատակաուղղվա-
ծությունը, (2)բյուջետայինպլանավորմանգործընթացիշրջանակներնուարդյունավետությունը,
(3)բյուջեիկատարումնուվերջինիսնկատմամբարդյունավետվերահսկողությանիրականացումը,
(4)պաշտպանությանոլորտիբյուջետավորմանգործընթացիևբունբյուջեներիթափանցիկությու-
նը,(5)պաշտպանությանոլորտիբյուջետավորմանգործընթացիբարեվարքությանապահովումը։

37 Մեթոդոլոգիան,այդթվում՝ցուցիչներնուհարցաշարը,մանրամասններկայացվելենՏոդորՏագարևիկողմից
«ՀարավարևելյանԵվրոպայիերկրներիզինվածուժերիբյուջետավորմանգործընթացներիհամեմատմանմիջոցը»
աշխ. մեջ, «Տեղեկատվություն ևանվտանգություն. միջազգայինամսագրում», Հ-11 (2003թ.), էջ 95–135, Todor
Tagarev, “AMeans of ComparingMilitary Budgeting Processes in South East Europe,” Information & Security:An
InternationalJournal11(2003):95–135։
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1.Զինվածուժերիբյուջետավորումը՝որպեսանվտանգությանևպաշտպանությանոլորտի
քաղաքականությանբաղադրիչ
ա.Նպատակներ,տեսլական,ռազմավարություն
Զինվածուժերիբյուջետավորումըմիգործընթացէ,որըլավագույնսինտեգրվածէպաշտպանու-
թյանոլորտիպլանավորմանմեխանիզմում՝երաշխավորելովպաշտպանությանոլորտիհստակ
սահմանվածքաղաքականությանիրականացումըմիջնաժամկետևկարճաժամկետկտրված-
քով։Պետություննունիիրանվտանգությանևպաշտպանությանոլորտիքաղաքականության
հստակսահմանվածնպատակները,որոնքիրենցարտացոլումնենգտելոչմեծթվովօրենսդրա-
կանակտերում,որոնքակնհայտորենլրացնումենմիմյանց։Գոյությունունիանվտանգությանև
պաշտպանությանոլորտիքաղաքականությաննպատակներինհասնելուբազմակողմանիռազ-
մավարություն, մասնավորապես՝ որևէ դաշինքի անդամակցելը։ Այս ռազմավարությունը, ամ-
րագրված լինելով համապատասխան օրենսդրականակտով, լայնորեն դիտարկվում է որպես
իրատեսական։Պետություննունիիրուժայինկառույցներիզարգացմանտեսլականը՝տասըև
ավելիտարիներիկտրվածքով։Այդտեսլականնիրագործելիէևբավարարչափովբացահայտ-
ված՝գիտականհետազոտությունների,տեխնոլոգիականզարգացումներիուգնումներիոլորտի
քաղաքականությունըկանխորոշելուհամար։Դրաիրականացմանընպաստումէզինվածուժե-
րիզարգացմանմոտավորհաշվարկներիվրահիմնվածծրագիրը։Տեսլականնուերկարաժամ-
կետծրագիրնընդունվումենկա՛մկառավարության,կա՛մօրենսդրիկողմից։

բ.Ծրագրայինմոտեցում
Երկիրնունիմիջնաժամկետծրագրիկամպաշտպանականծրագրիմշակմանհաստատվածըն-
թացակարգ,38որնուղղվածէպաշտպանությանոլորտիսահմանվածքաղաքականությաննպա-
տակներիիրագործմանը։Պաշտպանականծրագիրըևդրաբաղադրիչներըհստակուղղվածեն
իրականացվողքաղաքականությաննպատակներիիրականացմանը։Այնընդգրկումէտարբեր
պահանջներ,մասնավորապես՝ազգայինևայլերկրներիհետունեցածդաշինքներիպաշտպա-
նությանոլորտիպլանավորումը։Պաշտպանականծրագիրը,այնուհետև,ներառումէայնպիսի
ծրագրերևնախագծեր,որոնցտրվածէհստակնախապատվություն՝սահմանվածքաղաքակա-
նությաննպատակներիտեսանկյունից։Շատհամակողմանիձևովայնընդգրկումէպաշտպա-
նությանոլորտիբոլորգործառնություններնուծախսերը,այդթվում՝անձնակազմը,ռազմական
գործողություններն ու նյութատեխնիկական ապահովումը, գնումները, օգտահանումը, ուսու-
ցումնուվերապատրաստումը,գիտականուսումնասիրություններնուտեխնոլոգիաներիզար-
գացումը ևայլն։ Պաշտպանական ծրագիրը սահմանափակված է կանխատեսվող միջոցների
առկայությամբ։ Իր հերթին,պաշտպանական ծրագիրը սահմանափակում էպաշտպանական
անհրաժեշտռեսուրսներիներկայացվողկարիքները,որոնքարտացոլվածեն,օրինակ,գնման
ծրագրերումկամօպերատիվպլաններիմակարդակով։Այնպարունակումէնաևայլընտրան-
քայինտարբերակներ,որոնքարտացոլումենիրավիճակիհստակնկարագրվածհավանական
փոփոխությունները։Պաշտպանականծրագիրնիրապեսընդգրկում էգործունեությանորակի
ցուցիչները։Պաշտպանականծրագրիպլանայինառաջինտարվա39մանրամասնմանմակարդա-
կըբավարարէ,որպեսզիհնարավորլինիդրաճշգրիտփոխադրումըբյուջետայինպլանիմեջ։

գ.Պաշտպանությանոլորտիևզինվածուժերիզարգացմանպլանավորմանռիսկերը
Գոյությունունիայնռիսկերիհստակըմբռնումը,որոնքկապվածենզինվածուժերիբյուջեով
նախատեսվողկառուցվածքիևպաշտպանականհամակարգիտեսլականիհետ՝թե՛կարճա-
ժամկետևթե՛միջնաժամկետկտրվածքով40։Պետություննընդունելէմեթոդոլոգիա,որիհիման

38 Օրինակ՝ ԱՄՆ-ը օգտագործում է «Ապագա տարիների պաշտպանական ծրագիր» հասկացությունը (ԱՏՊԾ,
FutureYearsDefenseProgram(FYDP)):ՀարավարևելյանԵվրոպայիմիշարքերկրներնույնպեսօգտագործումեն
«ծրագիր»եզրույթը՝նկատիունենալովպաշտպանությանոլորտիևզինվածուժերիմիջնաժամկետզարգացումը՝
ռեսուրսներիսահմանափակլինելըհաշվիառնելով։

39 Կամառաջիներկուծրագրայինտարվա,եթետվյալերկիրնունենումէերկամյապետականբյուջե։
40 Պլանավորման ռիսկերի պարզաբանման համար տե՛ս Հարի Բուքուր-Մարչու, Ֆիլիպ Ֆլյուրի, Տոդոր Տագարև,
խմբ.՝ «Պաշտպանությանոլորտիկառավարումը. ներածություն»գրքում (Ժնև,ԶՈՒԺՎ,2009թ.), էջ67–71,Hari
Bucur-Marcu, Philipp Fluri, Todor Tagarev, eds., պաշտպանության ոլորտ Management: An Introduction (Geneva:
ԶՈՒԺՎ,2009),67–71,www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279=title&q279=management&lng=en&id=1050
77&nav1=5:
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վրապետքէգնահատվենպաշտպանությանոլորտիևզինվածուժերիզարգացումըպլանավո-
րելուհետկապվածռիսկերը,ևայդմեթոդոլոգիանհամապատասխանումէպետությանկա-
րիքներին։Երկրումհաստատվածենորոշակիընթացակարգեր,որոնցմիջոցովմշակվումեն
ուժիկիրառմանհնարավորտարբերակները,գնահատվումէ յուրաքանչյուրսցենարի,հստակ
սահմանվածենթադրյալպայմաններումկյանքիկոչվելուհավանականությունը,մոդելավորվում
էպլանավորվածզինվածուժերիգործունեությունը,ուսումնասիրվումենմոդելավորվածհետ-
ևանքներնուռիսկինվազեցմանչափը։Բացիայդ,ռիսկերիգնահատմանընպաստումենհա-
մապատասխանգործիքները,իսկգործընթացումներգրավվածփորձագետներնունենանհրա-
ժեշտգիտելիքներևփորձ։Վերջապես,ռիսկերիգնահատումըամբողջովինևիրապեսինտեգր-
վածէպաշտպանությանոլորտիևզինվածուժերիզարգացմանպլանավորմանշրջանիմեջ։

դ.Զինվածուժերինպատակայինբյուջետավորում
Բյուջետավորմանգործընթացնունիհստակկողմնորոշում՝արտահայտելովմշակվածքաղա-
քականությանհստակսահմանվածնպատակներնուծրագրայինորոշումները։Այնթույլէտա-
լիսապահովելքաղաքականևծրագրայինորոշումներիարդյունավետևիրականարտացոլու-
մըբյուջետայինփաստաթղթում։

2.Բյուջեիպլանավորում
ա.Զինվածուժերիբյուջեիպլանավորում
Զինվածուժերիբյուջետավորմանառնչությամբիշխանությանգործադիրճյուղիներսումևիշ-
խանությանայլճյուղերիմիջևառկադերաբաժանումնուպատասխանատվությանոլորտները
շատհստակեն։Դրանքվերաբերումենդերաբաժանմաննուպատասխանատվությանոլորտ-
ներիտարանջատմանը՝գործադիրճյուղի,օրենսդրիևպետությանգլխի(գերագույնգլխավոր
հրամանատարի)միջև,զինվածուժերիբարձրագույնհրամանատարականկազմի,պաշտպա-
նությաննախարարության(ՊՆ)քաղաքացիականանձնակազմիևֆինանսներինախարարու-
թյանմիջև,հանրայինոլորտի,առևտրայինկազմակերպություններիևլոբբիստականխմբերի
միջև,մասնավորապես՝նկատիունենալովՊՆկամպետականկառավարմանայլլիազորմար-
միններիենթակայությանտակգտնվողառևտրայինկազմակերպություններիևկառավարչա-
կանգործառույթներիրականացնողպաշտոնատարանձանցմիջևհարաբերությունները։

բ.Ճկունություն
Զինվածուժերիբյուջետավորմանկարևորագույնհարցերիկարգավորումըհստակսահմանված
էօրենսդրականևենթաօրենսդրականբնույթիհամակողմանիակտերում,որոնքնախատեսված
են բյուջետային համակարգը կարգավորողօրենսդրությամբ։Կառավարչականգործառույթներ
իրականացնողպաշտոնատարանձինք,պետականմիջոցներնօգտագործելուառթիվ,ունենորո-
շակիճկունություն։Ծրագրերնուբյուջեներըկարողենփոփոխվել՝սովորականբյուջետավորման
գործընթացիշրջանակներիցդուրս։Այնուամենայնիվ,այսընթացքումնշվածպաշտոնատարան-
ձանցտրվածհայեցողական լիազորությունների շրջանակը հստակնախատեսված է օրենքով։
Արտակարգդեպքերինանդրադարձողկամվերապահումներնախատեսողբյուջետայինօրենսդ-
րությանդրույթներըմիաժամանակսահմանումեննաևպահուստայինմիջոցներիօգտագործ-
մանհստակևխիստկանոններ։Կառավարիչներիկողմիցայդպահուստայինմիջոցներիտնօրին-
մանբոլորհաշվետվություններըենթարկվումենանկախաուդիտայինստուգման։

գ.Զինվածուժերիբյուջեներ
Զինվածուժերիբյուջենհամակողմանիորենկարգավորումէֆինանսավորման(սուբսիդիանե-
րի/հատկացումներիև«եկամուտների»)ևծախսերիբոլորհարցերը։Համակողմանիևհստակո-
րենձևակերպվածաղբյուրներևնպատակներամրագրելով՝պաշտպանականբյուջենարտա-
ցոլումէպետականբյուջեիցՊՆ-ինտրվողբոլորհատկացումները,պետականբյուջեիցպաշտ-
պանականբնույթիկամպաշտպանականոլորտինառնչվողայլգործունեություն,օրինակ՝պա-
տերազմիհամարնախատեսվողպահուստներիսպասարկումնիրականացնողկազմակերպու-
թյուններինտրվողհատկացումները,այլազգայինծրագրերով,օրինակ՝ՆԱՏՕ-իանդամությա-
նընախապատրաստվելուհամարտրամադրվողմիջոցները,միջազգայինկամերկկողմծրագ-
րերովապահովվողմիջոցները(փոխհատուցմանկարգովտրամադրվածմիջոցներիծախսման
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հստակ կարգավորմամբ), ավելցուկային սարքավորումների, ենթակառուցվածքների օտարու-
միցառաջացողկամայլմուտքերը,որոնքառաջանումենառևտրայինևայլկազմակերպու-
թյունների՝արտաքինկազմակերպություններինտրամադրվողապրանքներիևծառայություն-
ներիդիմացստացվողեկամուտներից՝այնդեպքերում,երբՊՆ-նհանդիսանումէայդկազմա-
կերպություններիսեփականատերըկամբաժնետերը։
Պետություննունիհամապատասխանկարողություններ՝մեթոդոլոգիա,անհրաժեշտգիտե-

լիքներևպատրաստվածմասնագետներ՝այնհաշվով,որպեսզիկարողանաճշգրիտգնահատել
պաշտպանությանոլորտիբոլորապագածախսերը՝ըստ«ՄԱԿ-իՌազմականծախսերիմասին
հաշվետվություններիմշակմանմիասնականձևի»(UNInstrumentforStandardisedReportingof
MilitaryExpenditures),հարկերը,սոցիալականևբժշկականապահովագրությանծախսերը,թո-
շակայինապահովությանևզինվածուժերիկրճատմանհետևանքովազատվածզինծառայող-
ներիվերաորակավորմանծախսերը,զենքի,զինամթերքի,տեխնիկայիևենթակառուցվածքնե-
րիօգտահանմանծախսերը,նախկինումկնքվածպայմանագրերիցևստացվածվարկերիսպա-
սարկումիցբխողծախսերը,ինչպեսնաևոչպայմանագրայինհարաբերություններիցբխողկամ
չնախատեսվածայլպարտավորություններ։
Բոլոր եկամուտներն ու ծախսերը դասակարգված են միջազգային չափորոշիչների,այն է՝
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ղեկատվությունըարտացոլվածէայնպիսիձևով,որընպաստումէքաղաքականությանմակար-
դակով վերլուծությունների իրականացմանն ու խթանում հաշվետվողականության ռեժիմի
ապահովումը։Պաշտպանական բյուջեն ներկայացված էառանձին, բավականին մանրամաս-
նեցված հատկացումներիտեսքով։ Բյուջեն մանրամասն սահմանում է միջոցների բաշխումը
պաշտպանության ոլորտի կոնկրետ կազմակերպությունների, ինչպես նաև պաշտպանական
ծրագրերիմիջև։Վերջինդեպքումբյուջեումհստակնախանշվածենկոնկրետայնմիջոցները,
որոնքհատկացվումեն՝վերապատրաստման,նյութատեխնիկականսպասարկման,գնումների,
գիտականհետազոտություններիկատարմանուտեխնոլոգիաներիմշակմանևայլնպատակ-
ներով,ընդորում՝կոնկրետնշելովյուրաքանչյուրծրագիրնուդրաբաղադրիչները։

3.Բյուջեիկատարումըևդրանկատմամբվերահսկողությունը
ա.Բյուջեիկատարում
Երկրումգործումէհաշվառմանհամապարփակհամակարգ,որըվստահելիհիմքէհանդիսանում
վճարայինապառքներիկուտակումներըգնահատելուհամար։Հաշվառմանհամակարգնիվիճակի
էտվյալներտրամադրելու«եկամուտների»ևվճարումներիբոլորփուլերիվերաբերյալ՝ըստյուրա-
քանչյուրհատկացման,ինչպեսնաևբոլորկազմակերպություններիևծրագրերիկտրվածքով։
Անձնակազմի,ռազմականգործողությունների,նյութատեխնիկականսպասարկման,գնում-

ներիևգիտականհետազոտություններիուտեխնոլոգիաներիմշակմանվերաբերյալնորմատիվ
կարգավորումըկրումէստանդարտացվածբնույթևմատչելիէ շահագրգիռբոլորկողմների
համար։Գոյությունունենաշխատանքիընդունելուևվարձատրությանընթացքումհայեցողու-
թյունըսահմանափակողհստակչափանիշներ,որոնքթույլենտալիսհավաքագրումըկատարել
մրցակցային հիմունքներով։ Գնումների, հետազոտությունների և տեխնոլոգիական զարգա-
ցումներիևայլկապալայինծառայություններիմատուցմանհամարանցկացվողբացմրցույթ-
ներըկարգավորողնորմերըհստակենևհամապարփակ,իսկդրանցիրականացմանըկոչված
անձնակազմը՝համապատասխանորակավորումունեցող։Այդբոլորկարգավորողնորմերնամ-
բողջովինպահպանվումենպրակտիկայում։

բ.Աուդիտ
Պաշտպանականգերատեսչությունըև/կամ իշխանության գործադիր ճյուղն օժտված է ներքին
աուդիտանցկացնելումեծկարողությամբ։Ներքինաուդիտիընթացակարգերըհստակենևեն-
թակաարտաքինաուդիտիրականացնողներիարդյունավետվերանայման։Գոյությունունենաու-
դիտանցկացնելումեծկարողություններ՝ինչպեսֆինանսականպահանջներիկատարումը,այն-
պեսէլկատարմանարդյունավետությունըվերահսկելուտեսանկյունից («դրամարժեքիդիմաց»

41 «GFS»կամպետականֆինանսականվիճակագրություն (ՊՖՎ)։ՄԱԿ-իդասակարգմանմանրամասներիհամար
տե՛սhttp://unstats.un.org/unsd/class/family/family2.asp?Cl=218։
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աուդիտայինստուգումները)։Բացիայդ,մեծեննաևանկախարտաքինաուդիտներանցկացնելու
հնարավորությունները, մասնավորապես՝ օրենսդիր մարմնին կից համապետական վերահսկիչ
մարմնիմիջոցով։Անկախաուդիտայինստուգումներիպահանջներնուընթացակարգերըհստակ
սահմանվածենօրենքով։Առկաենաուդիտայինստուգումներանցկացնելուհամարանհրաժեշտ
արտաքինանկախհնարավորություններ՝ ինչպեսֆինանսականպահանջների կատարումը, յու-
րացման/պաշտոնեականկեղծիքիդեպքերըբացահայտելուառումով,այնպեսէլ«դրամարժեքի
դիմաց»աուդիտայինստուգումներանցկացնելուտեսանկյունից։Անկախփորձագիտականհիմ-
նարկները(համալսարաններ,գիտականհաստատություններևհասարակականայլկազմակեր-
պություններ)լրացնումեն«դրամարժեքիդիմաց»աուդիտայինստուգումներիանցկացումըհե-
տաքրքրություն ներկայացնող տարբեր ճյուղերում, օրինակ՝ զինված ուժերի մոդեռնիզացիայի
ծրագրերիոլորտում։Հասարակականկազմակերպություններնունեննշանակալիփորձագիտա-
կանհնարավորություններևկատարմանվերաբերյալհաշվետվություններիվերլուծությանևգնա-
հատմանոլորտումկուտակվածհաջողփորձ։Նրանցհաշվետվություններընշանակալիազդեցու-
թյունունենորոշումկայացնողներիևհանրությանշրջանումձևավորվողմոտեցումներիվրա։

գ. Հաշվետվություններիներկայացում
Կառավարությունըօրենսդիրմարմնինուհասարակությանըկանոնավորկերպովներկայաց-
նումէֆինանսականհաշվետվություններ։Հաջորդտարվաբյուջեինախագիծըներկայացվումէ
ընթացիկտարվակիսամյակայինհաշվետվությանտեսքով։Ավելիհաճախներկայացվող՝եռամ-
սյակայինևամսականհաշվետվություններընույնպեսհրապարակվումեն։Վերջնականհաշ-
վետվությունները ներկայացվում են հաշվետու ֆինանսական տարվան հաջորդող տարվա
առաջինկիսամյակիընթացքում։Դրանցկիցներկայացվումենհամապարփակևմանրամասն
վերլուծություններ՝կապվածհիմնականպաշտպանականծրագրերիկատարողականիհետ42։

4.Զինվածուժերիբյուջետավորմանթափանցիկությունը
ա.Որոշումներիկայացմանթափանցիկգործընթաց
Զինվածուժերիբյուջետավորմանբոլորփուլերը(պլանավորում,կատարումևկատարմանգնա-
հատում)թափանցիկենորոշումներկայացնողներիևհանրությանհամար։Բյուջետայինգործըն-
թացիբոլորմասնակիցները՝պլանավորմանհամարպատասխանատուքաղաքացիականևզին-
վորականկառույցները,պաշտպանությանևֆինանսներինախարարությունները,կառավարու-
թյանըկիցգործողխորհուրդները,օրենսդիրնամբողջությամբևխորհրդարանականհանձնաժո-
ղովները,պետությանգլուխը,վերահսկիչմարմինը,լոբբիստականխմբերը,շահույթհետապնդող
ևշահույթչհետապնդողհասարակականկազմակերպությունները,մամուլնուհասարակությունն
ընդհանրապեսվերցրած՝բոլորնիրենցազդեցություննունենևիրացնումենայնհստակկանոն-
ներիհամաձայնևզինվածուժերիբյուջետավորմանգործընթացիբոլորփուլերիլիարժեքընկալ-
մանպայմաններումևժողովրդավարականկառավարմանսկզբունքներինհամահունչ։

բ.Տեղեկատվությանմատչելիություն
Պաշտպանականբյուջեներիևվերաբերելիտեղեկատվությանհրապարակումները՝իդեմսան-
վտանգության և պաշտպանության ոլորտում քաղաքականությունն արտացոլող հիմնական
փաստաթղթերի, պաշտպանական ծրագրերի, կատարման հաշվետվությունների և աուդի-
տային եզրակացությունների, հեշտությամբ հասանելի են հանրության համար։Պաշտպանա-
կանբյուջեներիևվերաբերելիտեղեկատվությանբացահայտմանկանոններընույնպեսհրա-
պարակայինեն։Դրանքհստակսահմանվածենօրենքովևշատքիչտեղենթողնումգործա-
դիր-կարգադրիչմարմիններիհայեցողությանհամար։Կառավարություննուհամապատասխան
մարմիններըօրենքովպարտավորվածենհրապարակելպաշտպանականբյուջեներիմանրա-
մասներիվերաբերյալտեղեկատվություննայնծավալով,որըթույլկտաապահովելտեղեկաց-
վածդիտորդիկողմիցդրանցշահագրգիռվերլուծությունը։Տեղեկատվությունըտրամադրվում
էտպագիրտեսքովևտեղադրվումառցանց,ընդորում՝ինչպեսպետականլեզվով,այնպեսէլ

42 Բուլղարիայում,օրինակ,վարչապետըօրենքովպարտավորվածէխորհրդարանիններկայացնել«Պաշտպանության
ոլորտիևզինվածուժերիմասինտարեկանհաշվետվություն»։Չնայածօրենքովնախատեսվածչէ,սակայնենթա-
դրվումէ,որայսհաշվետվությանմեջվերենլուծվելուպաշտպանությանոլորտիգործունեությանարդյունքները՝
կատարվածծախսերիհամեմատությամբ։
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ընդհանուր գործածություն ունեցողայլ լեզվով, օրինակ՝անգլերենով։Բացիայդ, գործադիր-
կարգադրիչմարմինները,մասնավորապես՝պաշտպանությաննախարարը,օրենքովպարտա-
վորված են գրավորպատասխանելտեղեկատվությունտրամադրելու մասին հարցումներին։
Եթեհարցվողտեղեկատվությանորոշակիմասըպարունակումէգաղտնիքկազմողտեղեկու-
թյուն43,ապաայդմասըհանվումէ,իսկփաստաթղթիմնացածմասը՝տրամադրվումէհարցում
ներկայացրածանձինկամկազմակերպությանը։
Նախորդերկուֆինանսականտարիներիբյուջեներիկատարմանփաստացիևնախատես-

վածարդյունքներիընդհանրացվածհամալիրտեղեկատվությունըհեշտությամբհասանելիէ։
Մատչելիէնաևբյուջետայինտարվանհաջորդողհինգևավելիտարիներիբյուջետայինկան-
խատեսումներիմասինտեղեկատվությունը։
Երկիրըկատարումէմիջազգայինպայմանագրերիևհամաձայնագրերիներքոստանձնածայն

պարտավորությունները,որոնցհամաձայնայնպետքէբացահայտիզինվածուժերիբյուջետա-
վորմանմասինտեղեկատվությունը,մասնավորապես՝նկատիունենալովՄԱԿ-իևԵԱՀԿ-իշրջա-
նակներումգործողպայմանագրերնուԿայունությանդաշնագրիցբխողնախաձեռնությունները՝
կանոնավորկերպովևժամանակինտրամադրելովամբողջականևճշգրիտտեղեկատվություն։

5.Բարեվարքությանապահովում

Զինվածուժերիբյուջետավորումըհիմնվածէմակրոտնտեսականհամապարփակևկայունքա-
նակական շրջանակներում հաշվարկված ֆինանսաբյուջետային սահմանափակումների իրա-
տեսականևվստահելիկանխատեսումներիվրա։Բյուջետայինպլանավորմանհիմքումընկած
բոլորհաշվարկները,այնէ՝ֆինանսականհիմնականռիսկերը,անորոշգնայինարժեքները,հա-
տուկծախսայինպարտավորություններըևայլն,հստակփաստաթղթավորվածենևպատշաճ
կերպովարտացոլվածհամապատասխանհաշվետվություններում։Բացիայդ,հիմնականբոլոր
բազային ցուցանիշները, մասնավորապես՝ մակրոտնտեսական և ֆինանսական կանխատե-
սումներըգնահատվումենանկախփորձագետներիկողմից։
Պաշտպանականբոլործրագրերիարժեքըհաշվարկվումէգնայինայնպիսիգործոններիհա-

մապարփակև կայուն համակցության հիման վրա, որոնք հստակ սահմանված ենազգային
անկախվիճակագրականմարմնիկողմիցկատարվողհետազոտություններիարդյունքում։Տե-
ղեկատվականհամակարգըօժանդակումէբարեվարքությանստուգումներիիրականացմանը։
Ծրագրավորմանևբյուջետավորմանգործընթացներնիրականացվումենպարբերաբար՝այն-
պիսիտեղեկատվականհամակարգիմիջոցով,որըհագեցածէվերլուծությանևորոշումների
կայացմանավտոմատացվածծրագրայինապահովմամբ՝ստեղծելովհամատեղաշխատանքի
հնարավորություններ։Հաշվապահականհաշվառմանհամակարգըհստակձևակերպվածէ՝լի-
արժեքորենարտացոլելովայնբոլորփոփոխությունները,որոնքտեղիենունենումթե՛պրակ-
տիկայումև՛թեհաշվառմանընթացիկքաղաքականությանմեջ։
Այլընտրանքայինծրագրերնուբյուջեները,որոնցհիմքումընկածենտարբերվողկանխատե-

սումներ,նույնպեսհստակամրագրվածենուփաստաթղթավորված։Գոյությունունիմեկայ-
լընտրանքայինտարբերակիցմյուսինանցնելուգրավորձևակերպվածհստակընթացակարգ,
ընդորում՝փաստաթղթորենհստակամրագրվածէ,թեմեկտարբերակիիրականացմանո՛ր
պահիցկարելիէկատարելայդանցումը։Հեշտությամբհասանելիէնաևինչպեսծրագրերի,
այնպեսէլդրանցկատարմանամբողջպատմությունը։
Ֆինանսականհաշվետվություններըչենհակասումմիմյանցևստուգվումենայլաղբյուրնե-

րից բխող վերաբերելիտեղեկություններին համապատասխանելուտեսանկյունից։Արդյունա-
վետկերպովևժամանակին հաշվապահականհաշվետվությունները համադրվում են բյուջե-
տայինհատկացումներիևբանկայինհաշիվներիտվյալներիհետ։Հաշվապահականհաշվետ-
վություններիաուդիտընույնպեսանցէկացվումժամանակինևարդյունավետկերպով։Ապա-
հովվածէֆինանսականևդրամականտվյալներիմիամյախիստհամապատասխանություն։
Ազգայինվիճակագրականմարմիննօժտվածէինստիտուցիոնալանկախությամբ՝բյուջետային
տեղեկություններիորակըգնահատելուհամար։Բյուջետայինտվյալներիբարեվարքությանև
որակիմիջազգայինչափորոշիչներըլիովինպահպանվածեն։

43 Գաղտնիությունըոչթեընդհանուրկանոննէ,այլհաստատվումէտվյալկոնկրետտեղեկատվությանհամապա-
տասխանդասակարգմանմիջոցով։
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ԳԼՈՒԽ7.

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ

Պաշտպանությանոլորտումգնումներիիրականացումըհանդիսանումէհետևյալերկու,միմյան-
ցիցիրապեստարբերվողգործընթացներիբաղկացուցիչմասը՝

1. նոր ռազմականհզորությունների ձեռքբերմանգործընթաց,, օրինակ,ավելի կատարելա-
գործվածսպառազինություններիապահովմանմիջոցով,

2. առկահզորություններիսպասարկմանգործընթաց՝պահեստամասերի,վառելիքի,ինչպես
նաևնյութատեխնիկականապահովմանծառայություններիմիջոցովևայլն։

Այդգործընթացներումներգրավվածկազմակերպությունների,անձանցմոտ,ինչպեսնաևկար-
գավորիչ մեխազնիզմներում բարեվարքության բացակայության դեպքում, նշված երկու ուղղու-
թյուններումէլառաջանումէկոռուպցիոնհակվածություն։Սույնգլխումհիմնականումուշադրու-
թյունէդարձվումգործընթացներիցառաջինիվրահետևյալմիքանիպատճառներով՝

• այստեղշրջանառվումենավելիխոշորչափերիդրամականմիջոցներ.

• ռազմականկարիքներըփաստացիգնումներինհամապատասխանեցնելըշատհեռուէսո-
վորականգործունեությունլինելուց.

• այնհաճախընդգրկումէառավելժամանակակիցտեխնոլոգիաներիձեռքբերում,ուստիև
հավանականմատակարարներիթիվըմեծչէ.

• գնումիրականացնելուտարբերակներիթիվըէլավելիէնվազում,երբիրենցկարևորվում
են մատակարարմանանխափանությունը երաշխավորելու ևազգայինանվտանգության
հետկապվածայլնկատառումները,

• գներիվերաբերյալվիճակագրությունընույնպեսսահմանափակէ.այնկա՛մգոյությունչու-
նի,կա՛մդժվարհասանելիէ։

Այսևայլհանգամանքներիբերումով,պաշտպանությանոլորտիգնմանգործընթացըպարու-
նակումէավելիմեծկոռուպցիոնռիսկեր։Օրինակ՝շարունակաբար«Պաշտպանականհակակո-
ռուպցիոն ժողովածու»-ի մեջ (Defence Anti-Corruption Digest 44) արտացոլված դեպքերի կեսից
ավելինվերաբերում է սպառազինություններինորհամակարգերիևսարքավորումներիմիջազ-
գայինգնումներին։Չնայածսույնգլխումհիմնականուշադրությունըդարձվումէդրանցձեռքբեր-
մանգործըթացիվրա,այնուամենայնիվ,այնտեղզետեղվածեզրակացություններիցևառաջար-
կություններիցշատերըկիրառելիեննաևառկահզորություններիսպասարկմաննպատակներով
կատարվողգնումներիգործընթացինկատմամբ։
Գնումներիոլորտումկոռուպցիայիուսումնասիրությունըհաճախկենտրոնացածէլինումպայ-

մանագրայինբնույթիհարցերիվրա,այսինքն՝ձեռքբերմանգործընթացիայնփուլերիվրա,որոնց
շրջանակներում պաշտոնատար անձանց կողմից նախապատրաստվում, ստորագրվում և վե-
րահսկվումենռազմականսարքավորումներիևծառայություններիմատակարարներիհետպայ-
մանագրերը։Այնուամենայնիվ,կոռուպցիոնմեխանիզմներըբացահայտելուհամարանհրաժեշտէ
ձեռքբերմանգործընթացիհամապարփակվերլուծություննուդրաարդյունքներինհամապատաս-
խան՝կոռուպցիայինվազեցմաննուղղվածմիջոցներիմշակումը։

Բարեվարքությունըձեռքբերմանգործընթացում
Պաշտպանականգնումները միգործընթացեն, որի շնորհիվավելացվում ենպաշտպանության
ոլորտինորհզորություններ,կամ՝զարգացվումարդենգոյությունունեցողները՝հատկապես,երբ
խոսքըվերաբերումէնորտեխնոլոգիաներիներդրմանը։Պատուհան7.1-ումլուսաբանվումէայս
ոլորտում«գնման»հասկացությունը,ևտրվումենգնմանգործառույթներիիրականացմաներեք
հիմնականուղղությունները։
Գնումներիոլորտումկոռուպցիայիհավանականությաննվազեցմանբանալինորոշումներիկա-

յացմանգործընթացիբարեվարքություննէ։Այդգործընթացըպետքէկարգավորվածլինիայնպես,
44 «Ժողովածուն»կանոնավորկերպովհրապարակվումէ«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանկող-
մից,տես՝www.defenceagainstcorruption.org/news/digest-navigationmenu-111:
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որպեսզիերաշխավորիգնումներիմասինկայացվողորոշումներիևկատարվողփաստացիգնում-
ների համապատասխանությունը պաշտպանության ոլորտի քաղաքականությամբ սահմանված
նպատակներինևհաշվիառնիֆինանսականևայլբնույթիռեսուրսայինսահմանափակումները։
Կանոնակարգողմեխանիզմներըպետքէերաշխավորենհստակպատճառականկապիառկայու-
թյունըպաշտպանությանոլորտիսահմանվածնպատակներիևիրականացվողգնումներիմիջև։

Պատուհան7.1.Պաշտպանականգնումներիբաղադրիչները
«Պաշտպանության ոլորտի գնումներ» հասկացությունը ներառում է մի շարք ուղղություններևխն-
դիրներ,որոնքպայմանականորենկարելիէդասակարգելգործունեությանհետևյալերեքհիմնական
տեսակների՝
• որոշել,թեինչգնել.
• որոշել,թեինչպեսգնել,

• գնել։

Ինչգնելուորոշումըառաջինհայացքիցշատպարզխնդիրէ,սակայնիրականումհեռուէսովորա-
կանմիգործառույթլինելուցևհանդիսանումէգնմանամբողջնախագծիհաջողությանգրավականը։
Պաշտպանականբյուջեն, չնայածորպեսկանոնհանրայինամենածախսատարոլորտներիցմեկը լի-
նելուն,շատհազվադեպէ,որբավարարումէբոլորկարիքները,ևգնմաննախագծերըպետքէընտր-
վենըստշրջահայացկերպովմշակվածնախապատվության՝այնհաշվով,որպեսզիհանրագումարում
դրանքկազմենպաշտպանությանոլորտիմիընդհանուրծրագիր,որըկլինիհնարավորինսհամապար-
փակևհավասարակշռված(ևիհարկե,յուրաքանչյուրառանձինծրագիրպետքէպատշաճկառավար-
վի՝տրվողգնինդրահամարժեքություննուպաշտպանությանոլորտիռեսուրսներիպատշաճօգտա-
գործումըապահովելուհամար)։Ուստի,մրցակցողկարիքներիխորաթափանցուսումնասիրություննու
ստեղծագործականմոտեցմանդրսևորումը,այդնպատակներինուղղվածմիջոցներնընտրելիս,էական
նշանակությունունենարդյունավետգնումկատարելուհամար:Այսգործառույթներիկատարելագործ-
մաննուղղվածքայլերըկօգնեննվազեցնելուգնմաննախագծիռիսկայնությունը,ինչպեսնաև՝մեծաց-
նելունախագծիհաջողությամբպսակվելուընդհանուրհավանականությունը։
Այսկամայնապրանքըկամծառայությունըինչպեսգնելուորոշումըսովորաբարկայացվումէգնման
ռազմավարությունմշակելումիջոցով,որնիրենիցներկայացնում էպաշտոնականմիփաստաթուղթ,
որումարտացոլվումենայսուղղությամբկայացվածտարբերորոշումներնուդրանցհիմնավորումնե-
րը։Եվկրկին,այսփուլիկատարելագործմանուղղությամբձեռնարկվածքայլերըկօգնեննվազեցնելու
ձախողմանռիսկերըևկմեծացնեննախագծիհաջողությանհնարավորությունները։Ապրանքիկամծա-
ռայությանփաստացիգնմանգործընթացը,դրանցսպասարկումըևօժանդակումըիրենցնպատակին
դրանցծառայելուամբողջընթացքում՝ընդհուպմինչևհետագայումդրանցօտարումը,իրհերթին,հա-
ճախտրոհվումէմիքանիայլենթափուլերի,ինչինպատակնէհանդիսանումառավելընդհանուրխն-
դիրնավելիկառավարելիևիրագործելիդարձնելը,ինչպեսնաևայնպիսիընթացակարգայինպահեր
նախատեսելը,որոնցպահիդրությամբհնարավորկլինիվերանայելտվյալնախագիծըևորոշումներ
կայացնելդրաապագայիվերաբերյալ։Սահայտնիէորպեսգնմանշրջանկամշղթա։Գործունեության
նշվածերեքուղղություններըփոխկապակցվածենմիմյանցհետ,ևպարտադիրչէ,որժամանակագրա-
կանառումովտեղիունեցածլինենայնհերթականությամբ,որընշվումէդրանքներկայացնողփաս-
տաթղթում։Շատօգտակարէլինումնաև,երբինչգնելըպարզելունևճշգրտելունուղղվածգործողու-
թյուններըմտցվումենփաստացիգնմանբունշրջանիմեջ։

Աղբյուրը.ԷնթոնիԼոուրենս,«Գնմանգործընթացիկառավարում»՝«Պաշտպանությանոլորտիկառա-
վարմաններածություն»գրքում(Ժնև,ԶՈՒԺՎ,2009թ.),էջ156–157,AnthonyLawrence,«Acquisition
Management,»inDefenceManagement:AnIntroduction(Geneva:DCAF,2009),156–157:

Առաջինհերթին,քաղաքականությունմշակողներնուպլանավորողներըպետքէհստակամ-
րագրենպաշտպանականխնդիրների լուծմանհետկապվածկարիքները։Այսփաստաթուղթը 

45 
պետք էպարունակիպաշտպանական որոշակի հզորություններիպակասուրդի վերացմանան-
հրաժետությանհստակվերլուծականհիմնավորումըկամտեխնոլոգիականհնարավորություննե-
րիվերլուծությանարդյունքները,որոնքհնարավորությունկտանբարձրացնելուպաշտպանական

45 ԱՄՆ Պաշտպանության դեպարտամենտը և ԱՄՆ մյուս դաշնային գործակալությունները պարտավոր են մշա-
կելևներկայացնելպաշտոնականմիփաստաթուղթ,որիխորագիրնէ՝«Առաքելությանկարիքներիմասինհայ-
տարարություն»։Տե՛ս, օրինակ,Ավիացիայիդաշնայինվարչություն, «Առաքելությանխնդիրներիվերլուծություն,
Հավելված Բ. «Առաքելության կարիքների մասին հայտարարության տիպային օրինակ», Federal Aviation
Administration,«MissionAnalysis.AppendixB:MissionNeedStatementTemplate»,http://fast.faa.gov։
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հզորություններիավելացմանուղղությամբիրականացվողգործունեությանարդյունավետությունն
ուռացիոնալությունը։Այնպետքէբխիպաշտպանականխնդիրներիմանրամասնվերլուծությու-
նից, մասնավորապես՝ գնահատելովպաշտպանականառկաևպլանավորվածհզորությունները
զինվածուժերիյուրաքանչյուրտեսակիհամարպլանավորվածխնդիրներըբավարարելուտեսան-
կյունից46,ևպետքէպարունակիքանակականբնույթիտեղեկատվություն,որըբավարարկլինի
կարիքներըբացահայտելուևհիմնավորելուհամար։Մանրամասնվերլուծությունըպետքէեզրա-
փակվի, իսկորոշակիհզորություններիպակասուրդըպետքէորոշվինախքանփաստաթուղթը
մշակելը։Այսփաստաթղթումպետք էտրվեն նաև հզորությունների կարիքները չբավարարելու
հետևանքների գնահատումը,այդ հզորությունների բավարարման կարևորության, ինչպես նաև
դրանց բավարարման ուղղությամբ ռեսուրսային պլանավորման ժամանակացույցը և երկարա-
ժամկետհեռանկարները։
Երկրորդը օպերատիվ պահանջների սահմանումն է։ Այստեղ ներկայացված քանակական և

որակականցուցանիշներըմատնանշումենհամակարգիցանկալիհզորություններըևորպեսհիմք
ծառայումմինչևփաստացիգործարկումըհամակարգիօպերատիվարդյունավետությանևպատ-
րաստվածությանմակարդակըորոշելուհամար։
Երրորդքայլը,որըկատարվումէառաջիներկուսըլավհասկանալուցևփաստաթղթավորելուց

հետո,անցումնէդեպիտեխնիկականպահանջներիևչափորոշիչներիսահմանումըևգնումների
ուհամապատասանբյուջեիպլանավորումը։Անհրաժեշտպաշտպանականհզորություններիորո-
շակի չափանիշներն ու դրանց բավարարմանն ուղղված համապատասխանպահանջները նաև
որպեսհիմքենծառայումգնայինառաջարկներըգնահատելու,հետևաբարնաևմատակարարնե-
րինընտրելուորոշհիմնականչափանիշներըսահմանելուհամար,ինչպեսնաև՝փաստացիմատա-
կարարվածռազմականտեխնիկան,սպառազինություններնուծառայություններըգնահատելիս։
Պատուհան7.2-ումներկայացվումէԼեհաստանիազգայինպաշտպանությանփորձըգնումների
ոլորտումկոռուպցիայիկանխարգելմանուղղությամբ։
Գնմանգործընթացումքայլերիպատճառականության,յուրաքանչյուրհաջորդքայլընախորդով

պայմանավորված լինելուապահովումըկենսապեսկարևոր է որոշումկայացնելուգործընթացի
բարեվարքությանըհասնելուհամար։Այննաևհնարավորություն էտալիսնախքանպետական
նշանակալիմիջոցներիհատկացումըիրականացնելուանկախգնահատումներ,ինչպեսնաևգն-
մանոլորտումկայացվողորոշումներիհետևանքներիևիրականացմանառթիվաուդիտայինստու-
գումներ47՝ ինչպեսպատասխանատուպետական մարմինների,այնպես էլանկախ դիտորդների
կողմից։

Պատուհան7.2.Պաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացիբարեվարքության
ապահովումըևկոռուպցիայիկանխարգելումըԼեհաստանում

Պաշտպանությանոլորտիգնումներըհենցայնոլորտնէ,որտեղառկաէկոռուպցիոնբարձրռիսկը։
Այսգործընթացումգոյությունունենմիքանիհանգուցայինկետեր,որոնցվրապետքէհատուկուշադ-
րությունդարձվի՝կոռուպցիոնռիսկերընվազեցնելուհամար։Դրանքգոյությունունենինչպեսնախա-
պատրաստականփուլում,այնպեսէլմրցույթիևբանակցությունների,ինչպեսնաևպայմանագրային
պարտավորություններըկատարելուժամանակ։Այսընթացքումանհրաժեշտէանդրադառնալբոլոր
այդհանգուցայինկետերումառաջացողկոնկրետխնդիրներին,մասնավորապես՝որոշակիհարցադ-
րումներկատարելումիջոցով։Դրանցիցամենակարևորներընշվածենստորև։Լեհաստանիազգային
պաշտպանության նախարարության դեպքումայսառաքելությունը դրված է հակակոռուպցիոն վա-
րույթներիվարչությանվրա,որըբարձրացնումէնշվածհարցերը,նախապատրաստումեզրակացու-
թյուններևհանդեսգալիսհամապատասխանառաջարկներով։

46 ՊաշտպանությանոլորտումսովորաբարսակազմումէՊաշտպանությանոլորտիքաղաքականությանհամալիր
վերլուծության մի մասը, օրինակ՝ «Պաշտպանական ռազմավարությանտեսություն» (StrategicDefenceReview)
կամ«Պաշտպանականքառամյատեսություն»(QuadrennialDefenceReview):

47 Գնահատում,որնանկախէգնմանմասինտվյալկոնկրետորոշումնառաջարկողիկողմիցարվածգնահատումից։
Այնկարողէկատարվելպաշտպանականգերատեսչությանմեկայլհատուկհանձնախմբիկողմից,ինչպեսնաևմեկ
այլպետականմարմնիկամանկախդիտորդիկողմից։Որպեսվերջինիսօրինակ,տե՛սներքևում՝«Պաշտպանության
ոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերը»խորագրովպատուհանը։



Գլուխ7.Գնումներիգործընթացըպաշտպանությանոլորտում 73



Նախապատրաստականփուլ

Նորսպառազինություններինառաջադրվողօպերատիվպահանջները.Արդյո՞քդրանքթույլենտաիս
արդարմրցակցությունապահովելապագայում։Արդյո՞քդրանքհիմնվածենիրականկարիքներիվրա,
թե՞պարզապեսգովազդայինմիձեռնարկումզետեղվածնմուշըտեսնելուցհետոառաջացածհետաքրք-
րությանվրա։
Նոր սպառազինություններիտեխնիկականպահանջները. Արդյո՞ք դրանք հիմնված են օպերատիվ
պահանջներիվրա,թե՞դրանքկոնկրետապրանքիտեխնիկականբնութագրիարտատպումնեն։Արդյո՞ք
դրանքներկայացվածենճշգրիտևօբյեկտիվկերպով։Արդյո՞քդրանքթույլենտալիսապահովելար-
դարմրցակցություն։Եթեոչ,ապա՝արդյո՞քդահստակներկայացվածէևհիմնավորված։
Պլանավորումևբյուջետավորում.Արդյո՞քգնայինծրագիրընախապատրաստվածէհզորություններ
ևհամակարգեր,թե՞առանձինապրանքներձեռքբերելուհամար։Արդյո՞քգնումնարդարացվածէիրա-
կան կարիքներով։Արդյո՞ք երաշխավորված էամբողջ ծրագրիֆինանսավորումը,այդթվում՝ գալիք
տարիներիկտրվածքով։Արդյո՞ք չպլանավորվածգնումներըարժանահավատկերպովհիմնավորված
ենիրականևհրատապօպերատիվկարիքներիառկայությամբ։

Գնմանընթացակարգերը

Մրցակցություն.Արդյո՞քգործընթացըմրցակցայինէ,հատկապես՝մրցույթիընթացքում։Եթեոչ,ապա՝
արդյո՞քկարողէհիմնավորվածլինելորոշակիմիակաղբյուրիցգնումկատարելուգործընթացըկամսահ-
մանափակմրցույթիանցկացումը։Արդյո՞քգործընթացնայնքանմրցակցայինէ,որքանկարողէրլինել։
Գնահատման չափանիշներ, փաստաթղթավորում. Արդյո՞ք դրանք հստակ են և ճշգրիտ։ Արդյո՞ք
դրանքարդարացիենբոլորմրցակիցներիհամար։Արդյո՞քօբյեկտիվչափանիշների(մասնավորապես՝
գնիկամսպասարկմանամբողջժամկետովհաշվարկվողծախսերի)նշանակություննավելիմեծէ,քան
սուբյեկտիվ չափանիշներիդերակատարումը (օրինակ՝ լրացուցիչհնարավորություններձեռքբերելու
հեռանկարը)։Արդյո՞քմրցույթինառնչվողբոլորփաստաթղթերըհստակենևօբյեկտիվ։
Շահերիբախում.Արդյո՞քմրցույթիհանձնաժողովիանդամները,ինչպեսնաևնախապատրաստման
ևկատարմանփուլերումմասնակցողայլպաշտոնատարանձինքնշելենհավանականմրցակիցների
հետինչ-որհարաբերություններիառկայությանմասին,որոնքկարողենդիտվելորպեսշահերիբա-
խում։Արդյո՞քնրանցկողմիցստորագրվելէշահերիբախմանփաստիբացակայությանհայտարարա-
գիրը։Եթեոչ,ապա՝ինչպե՞սէդաստուգվել։
Մրցույթիհանձնաժողովիաշխատանքները.Արդյո՞քհանձնաժողովնաշխատելէըստնախատեսվա-
ծիևայնպես,ինչպեսամրագրվածէփաստաթղթերում։
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Պայմանագրիկնքումնուկատարումը

Որակի երաշխավորում,փորձարկում.Արդյո՞ք նախատեսվում էպատշաճ (օբյեկտիվ ուարժանահա-
վատմեթոդոլոգիայիվրահիմնված)ստուգումներիանցկացումը։Արդյո՞քորակիերաշխավորմանգոր-
ծընթացնախատեսվածէպայմանագրիկատարմանփուլում,թե՞ոչ։
Պայմանագրիմշակումևկնքում.Արդյո՞քայնճշգրիտէևերաշխավորումէՊՆիրավունքներիապա-
հովումը։
Պայմանագրիկատարում.Արդյո՞քպայմանագրայինպարտավորություններնիրականացվելենըստ
ստորագրվածտեքստի։Արդյո՞քպայմանագրումարվածփոփոխություններըեղելենհիմնավորված։

Որոշումներիկայացմանգործընթացիբարեվարքությանապահովումըհանդիսանումէգործըն-
թացիթափանցիկությանապահովմանգրավականը։Եղելենդեպքեր,երբինշանթափանցիկու-
թյան̀  մրցութային առաջարկների փաթեթները բացվել են հեռուստատեսային հաճախականու-
թյուններիտեսախցիկներիառջև,սակայնդրահետմեկտեղմրցույթիպահանջներըգրվածենեղել
այնպես,որխիստբարենպաստենեղելկոնկրետմատակարարիհամարկամանգամիսկմրցույ-
թիցդիտավորյալդուրսենթողելկոնկրետմատակարարիմրցակիցներին։
Պաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացիթափանցիկությունըերաշխավորողլրա-

ցուցիչպահանջներիցեն՝

• պաշտպանականքաղաքականությանփաստաթղթերըհրապարակայինեն,հեշտությամբ
հասանելիհանրությանհամարևտեսանելի՝ապահովելովպաշտպանականոլորտիմոդեռ-
նիզացմանհստակ,միմյանցլրացնողևիրատեսականուղեցույցներ.

• հավանականմատակարարները,այդթվում՝ներպետականպաշտպանականարդյունաբե-
րության ներկայացուցիչ ընկերությունները նախապես տեղեկացվում են նախատեսված
գնումներիևակնկալվողպահանջներիմասին.

• գնային առաջարկների մրցութային հրավերը հրապարակային է, օրինակ՝ Հայտարարու-
թյուններիէլեկտրոնայինհանգույցիմիջոցով(ՀԷՀ,EuropeanBulletinBoard(EBB)onDefence
ContractsOpportunities)48,որըսպասարկվումէԵվրոպականպաշտպանականգործակա-
լությանկողմից(ԵՊԳ,EuropeanDefenceAgency,EDA).

• գնումներիպլանավորման,իսկայնուհետև՝մրցակիցներիգնայինառաջարկներիհամեմա-
տականգնահատմանընթացքումոչմիայնձեռքբերմանգինը,այլնաևգնվողապրանքի
կենսականամբողջցիկլի(սպասարկման)արժեքըհաշվիառնելը49.

• ռիսկերիմանրամասնվերլուծություննուդրանցթափանցիկկառավարումը։

Պատուհան7.3-ումթվարկվումենայնմիշարքբացասականհետևանքները,այդթվում՝բարձր
կոռուպցիոնռիսկերը,որոնքառաջենգալիսպաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացի
թափանցիկությանբացակայությանհետևանքով։
Պաշտպանականգերատեսչություններնուխորհրդարանականհանձնաժողովները,որոնքբա-

ցերենտեսնումպաշտպանությանոլորտիհամարիրականացվողգնումներիգործընթացումև
ձգտումենապահովելդրաբարեվարքությունը,պետքէքննարկենISO15288միջազգայինստան-
դարտի50 և ՆԱՏՕ-ի Հ-AAP-48 փաստաթղթում ամրագրված` դրան վերաբերող պահանջների
ներդրմանհնարավորությունը։ՆԱՏՕ-նորոշելէհետևելISO/IEC15288ստանդարտին՝համակար-
գիամբողջկենսականցիկլըվեցփուլերիբաժանելումիջոցով՝

48 Տես՝www.eda.europa.eu/ebbweb։
49 Ամբողջ կենսական ցիկլի արժեքի գնահատման և ռացիոնալ ցուցիչների համատեղելիությունը երաշխավորելու
համարխորհուրդէտրվումհենվելընդհանուրարժեքիմոդելներիվրա։Տե՛ս«Կենսականցիկլիարժեքիգնահատման
գործնական ուղեցույց», RTO-TR-SAS-069 (Փարիզ, ՆԱՏՕ-ի գիտատեխնիկական հետազոտությունների գոր-
ծակալություն, սեպտեմբեր, 2009 թ.), «Կենսական ցիկլի արժեքի գնահատման մեթոդներն ու մոդելները, RTO-
TR-SAS-054 (Փարիզ, ՆԱՏՕ-ի գիտատեխնիկական հետազոտությունների գործակալություն, հունիս, 2007 թ.)
և«Զինվորականտեխնիկայիգնայինկառուցվածքնուամբողջկենսականցիկլիարժեքը»,RTO-TR-058(Փարիզ,
ՆԱՏՕ-իգիտատեխնիկականհետազոտություններիգործակալություն,սեպտեմբեր,2003թ.),CodeofPracticeforLife
CycleCosting,RTO-TR-SAS-069(Paris:NATOResearchandTechnologyAgency,September2009);MethodsandModels
forLifeCycleCosting,RTO-TR-SAS-054(Paris:NATOResearchandTechnologyAgency,June2007);andCostStructure
andLifeCycleCostsforMilitarySystems,RTO-TR-058(Paris:NATOResearchandTechnologyAgency,September2003)։

50 Տե՛սISO/IEC12207:2008,«Համակարգերիևծրագրայինապահովմանմշակում․ամբողջկենսականցիկլիգործըն-
թացները»,2-րդհրատ-ն,(Ստանդարտացմանմիջազգայինկազմակերպություն,2008թ.),“SystemsandSoftware
Engineering–SystemLifeCycleProcesses,”edition2(InternationalOrganizationforStandardization,2008)։
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1. հայեցակարգ.
2. մշակում.
3. արտադրություն.
4. շահագործում.

Պատուհան7.3.Պաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացիթափանցիկության
բացակայությանհետևանքները

Սպառազինություններիգնմանքաղաքականությանտարածականկամշատբարձրագոչձևակերպում-
ների,ինչպեսնաևգնումներիխիստգաղտնիգործընթացիսովորաբարառաջեկողբացասականհետ-
ևանքներնեն՝
• գնումներիհիմնավորվածությանոչբավարարուսումնասիրությունը.
• կառավարականորոշումներիանարդյունավետությունը,ինչըվնասակարներգործություն էունե-
նումազգայինևտարածաշրջանայինանվտանգությանհամար.
• հարևաներկրներիկողմիցանվստահությանաճը.
• սպառազինություններիձեռքբերմանևզինվածուժերինանչվողցանկացածտեսակիգնումների
առթիվկայացվողորոշումներումկոռուպցիոնդրսևորումները,
• զինվածուժերինկատմամբհասարակականվստահությանլուրջխաթարումը,որըկարողէհան-
գեցնելզինվածուժերիհեղինակազրկմաննուավելորդվեճերիհարուցմանը։

Աղբյուրը. Հանս Բորն և մյուսները, «Խորհրդարանական վերահսկողությունը անվտանգության
ոլորտինկատմամբ.Սկզբունքներ, մեխանիզմներևպրակտիկա»,6րդհրատարակություն, (Լո
զանն.Միջխորհրդարանականմիությունևզինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվե
րահսկողությանԺնևիկենտրոն,2007թ.),էջ173,HansBorn,etal.,ParliamentaryOversightofthe
SecuritySector:Principles,MechanismsandPractices,6thedition(Lausanne:InterParliamentary
UnionandtheGenevaCentrefortheDemocraticControlofArmedForces,2007),173:

6. սպասարկումշահագործմանընթացքում.

7. օգտահանումշահագործումիցհետո։

Փուլերիցյուրաքանչյուրնիրենիցներկայացնումէպաշտպանականհամակարգիամբողջական
կենսականցիկլիկարևորշրջաններիցմեկը։Համակարգայինկենսականցիկլիտրոհումըմիքանի
փուլերիպայմանավորվածէաշխատանքըփոքր,ընկալելիևժամանակինարվողքայլերիմիջոցով
կատարելուանհրաժեշտությամբ։Բացիայդ,նշվածփուլերնօգնումենվերացնելուարժեքի,ժա-
մանակացույցի, ընդհանուր նպատակների և որոշումների կայացման հետ կապված անորոշու-
թյուններնուռիսկերը։Յուրաքանչյուրփուլունիիրհատուկնպատակըևդերակատարումը՝կեն-
սականամբողջականցիկլիշրջանակներում։Անցումըմեկփուլիցդեպիմյուսըկատարվումէհե-
տագաշարժիհամարանհրաժեշտորոշումներկայացնելումիջոցով՝իրարհաջորդողփուլերիմիջև
մուտքի/ելքի«անցակետերում»գործողչափորոշիչներինհամապատասխան։
Այսպիսով,ISO15288ևAAP-48ստանդարտիկիրառումըմիասնականգործընթացիշրջանակ-

ներումմիավորումէհամակարգերիմշակմանևծրագրերիկառավարմանմեխանիզմներըևթույլ
տալիսմիավորելնաևծրագրիկառավարմանկենսականամբողջցիկլիբոլորուղղություններնու
տեխնիկականգործընթացները,ինչպեսնաև՝երաշխավորելմասնակիցբոլորկազմակերպություն-
ներիթափանցիկփոխգործակցությունը։
Պաշտպանականհամակարգիկենսականամբողջականցիկլընմանկառուցվածքայինբաժա-

նումապահովումէնաևպաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացինկատմամբխորհր-
դարանականխիստվերահսկողությանիրականացումը։Պատուհան7.4-ումներկայացվումէՆի-
դեռլանդների խորհրդարանի կողմից գնումների գործընթացի նկատմամբ նման վերահսկողու-
թյունիրականացնելուփորձը51։Իհարկե,կարելիէընդունելայնփաստարկը,որխորհրդարանի

51 Նիդեռլանդներիխորհրդարանականվերահսկողությանմոդելիհաեմմատականմանրամասնվերլուծությանհամար
տե՛սՎիլլեմվանԻեկելեն,Պաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացիխորհրդարանականբաղադրիչը.
կարիքներ, արտադրություն, համագործակցություն և ձեռքբերում, Աշխատանքային փաստաթուղթ, Հ-5 (Ժնև,
ԶՈՒԺՎ, 2005 թ.), Willem F. van Eekelen, The Parliamentary Dimension of Defence Procurement: Requirements,
Production,CooperationandAcquisition,OccasionalPaperNo.5(Geneva:GenevaCentrefortheDemocraticControl
ofArmedForces,2005)։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու76

ներգրավվածությունը դանդաղեցնում է գնման գործընթացը, սակայն միևնույն ժամանակ այն
նպաստումէբարեվարքությանապահովմանըևմեծխթանհանդիսանումորոշումներկայացնելու
ընթացքումթափանցիկությանապահովմանհամար,այսպիսով՝մեծապեսնվազեցնելովկոռուպ-
ցիոնռիսկերըպաշտպանությանոլորտիգնումներիգործընթացում.
Իրենցիցառանձինհետաքրքրությունեններկայացնումպաշտպանությանոլորտումգնումների

գործընթացինառնչվողօֆսեթայինհամաձայնագրերիկոռուպցիոնհնարավորությունները,որոնք
ուսումնասիրվումենսույնժողովածուիհաջորդգլխում։

Մասնակիցկազմակերպություններիբարեվարքությունը
Բունգործընթացիբարեվարքությունիցբացի̀կոռուպցիոնռիսկերընվազեցնելուհամարանհրա-
ժեշտ է նաևայն կազմակերպությունների բարեվարքությունը, որոնք գործում ենպաշտպանու-
թյանոլորտումգնումներիգործընթացիթե՛պահանջարկիևթե՛առաջարկիկողմում։
Սույնգլխումուսումնասիրվումէ«պահանջարկի»կողմը,այսինքն՝պաշտպանությանոլորտում

գնումներիգործընթացիհամարպատասխանատուպաշտպանությաննախարարություններիև
պաշտպանականհաստատություններիգործունեությունը,ինչպեսնաևպետությանկողմիցպաշտ-
պանության ոլորտի մատակարարներին ներկայացվող պահանջները։ Գլուխ 20-ը նվիրված է
«առաջարկի» կողմին, այսինքն՝ ձեռնարկությունների և դրանց միավորումների այն ջանքերին,
որոնքուղղվածենբարեվարքությանչափորոշիչներիներդրմաննուպահպանմանըմիջազգային
մակարդակով։
Պաշտպանությանոլորտումգնումներիկազմակերպմանընդհանուրվավերացումստացածմո-

դելներգյությունչունեն։Ընդհանուրբնույթիկանոններիցմեկնայնէ,որձեռքբերմանգործընթացը
պետքէլինիպաշտպանությանոլորտիպլանավորմանևլավկառավարմանգործընթացներիհետ
համակարգված։Մեկայլբնութագրականհատկանիշ էայն,որկազմակերպական լավկառուց-
վածքըարդենիսկխոսունվկայություննէիրավասությանտիրույթների,որոշումներիկայացմանև
վերահսկողությանլիազորություններիուպատասխանատվությանհստակտարանջատման։

Պատուհան 7.4. Նիդեռլանդներ.Խորհրդարանական վերահսկողությունըպաշտպանու
թյանոլորտումգնումներիգործընթացինկատմամբ

Նիդեռլանդներն ունենպաշտպանության ոլորտում գնումների գործընթացի նկատմամբխորհրդարա-
նականխիստվերահսկողությանհարուստավանդույթներևփորձ։Սկզբունքորեն, գնումներիառթիվ
բոլորորոշումները,որոնցծավալըանցնումէ25միլիոնեվրոյից,պետքէանցնենխորհրդարանական
հաստատմանփուլը։Այսնպատակովստեղծվածմեխանիզմըկոչվումէ«գնմանընթացակարգ»։Կառա-
վարությունը(փաստացի՝պաշտպանությանպետնախարարը,ումպատասխանատվությանոլորտինեն
վերաբերումպաշտպանականգույքիհարցերը)ուղարկումէ չորստեսակինամակ,որոնքկրումենA,
B,CկամDտառանիշերը̀ կախվածգնմանգործընթացիփուլից։Հակիրճներկայացմամբ,այստարբեր
փուլերըսկսվումենսպառազինությաննորհամակարգ(կամկիրառմանմեջգտնվողհամակարգիավե-
լիժամանակակիցտարբերակ)ձեռքբերելուպահանջիցևավարտվում՝XհամակարգըYարտադրողից
գնելուառաջարկով։Խորհրդարաննիրավասուէմիջամտելուգնմանգործընթացիցանկացածփուլում։
Այսպիսով,երբկառավարությանկողմիցներկայացվումէնորսպառազինություններգնելուկամդրանք
թարմացնելուանհրաժեշտությունը(կամառաջարկվումէգնմանենթակահամակարգերիորոշակիքա-
նակություն),ապախորհրդարանը կարող է մերժելայն կամ մտցնելփոփոխություններ։Ձեռքբերման
վերջնականորոշումը(«հավանությունը»)նույնպեսկարողէմերժվելկամփոփոխվել,սակայնգործնա-
կանումսովորաբարայդպեսչիլինում։Մեծմասամբ,ամբողջգործընթացիժամանակ,կառավարության
մտադրություններիվրախորհրդարանիազդեցությունըարդենիսկարտացոլվածէլինումայդչորս՝A,B,
CևDնամակներիտեքստում,որոնքհետագայումքննարկվումենխորհրդարանում։
100միլիոնեվրոնգերազանցողխոշործրագրերիհամարներդրվածէհատուկընթացակարգ,որը
կոչվումէ«Մեծծրագրեր»(«BigProjects»),ևորընախատեսումէխորհրդարանինէլավելիմանրամասն
ևհաճախակիհաշվետվություններներկայացնելուպրակտիկան։Սրատիպիկօրինակնէհոլանդական
կառավարությաններգրավվածությունը«JointStrikeFighter»կործանիչիմշակմանաշխատանքներում,
որըհանդիսանումէրամերիկյան«F-16»-ինորտարբերակը։Սակայնկանմեծնախագծերիայլօրի-
նակներևս,մասնավորապես՝Օդայինարձագանքմանբրիգադիստեղծումը։Ընդհանուրառմամբ,կա-
րելիէասել,որՆիդեռլանդներումներկայումսառկաիրավիճակըբավարարէ։Քննարկումներենընթա-
նում`կապվածգումարայիննորշեմինախատեսմանհետ,ինչպեսնաևխիստտեխնիկականխնդրին
վերաբերողմանրազնինխորհրդարանականստուգումանցկացնելուխելամտությանառթիվ։
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Այսկապակցությամբբարձրացվումենայնպիսիհարցեր,ինչպիսիքենպետականտնօրինմանտակ
գտնվողտեղեկատվությանորակիևինքնուրույնությանմակարդակը,ինչպեսնաև«հակափաստարկ-
ների»ձեռքբերմանցանկալիլինելը,օրինակ՝որևէանկախռազմականինստիտուտիմիջոցով։Վերջա-
պես,շատենքննարկվումարդյունաբերողներիևլոբբիստականխմբերիունեցածդերակատարումըու
խորհրդարանիպաշտպանությանհարցերիհանձնաժողովիանդամներիհետնրանցշփվելուհնարա-
վորությունը։Այնուամենայնիվ,որևէլուրջմիջադեպայսառիթովդեռչիգրանցվել։

Աղբյուրը.ՅանՀուկեմա,Նիդեռլանդներիխորհրդարանինախկինպատգամավոր,2002թ.,մեջ
բերումը`ըստՀանսԲորնևմյուսները,«Խորհրդարանականվերահսկողությունըանվտանգության
ոլորտինկատմամբ»(2007թ.),էջ174,JanHoekema,formerMemberofParliament,theNetherlands,
2002,asquotedinHansBorn,etal.,ParliamentaryOversightoftheSecuritySector(2007),174:

Պատուհան7.5-ումներկայացվումէգնումներիգործընթացումիրավասություններիտարանջատ-
ման հարցում, ինչպես նաևդրա մասնակիցների հանդեպառկաայն մոտեցումը, որը բնորոշ է
պաշտպանությանոլորտիկառավարմանևպաշտպանությանոլորտինկատմամբժողովրդավա-
րականվերահսկողությանկայունհաստատվածպրակտիկաունեցողերկրներիհամար։Հետամ-
բողջատիրականպետություններիպաշտպանականգերատեսչություններիհամար,սակայն,հա-
ճախխնդրահարույց է լինումհամապատասխանիրավասություններիտարանջատումը, ինչպես
նաև անհրաժեշտ փորձագիտական կարողությունների համակարգումը՝ այն հաշվով, որպեսզի
որոշումկայացնողներըլինեննախապեսքաջհայտնի,իսկորոշումներիկայացմանգործընթացն
էլ՝թափանցիկ։

Պատուհան7.5.Իրավասություններիբաժանումըգնումներիգործընթացումևդրամաս
նակիցներիմիջև

Գոյություն ունի պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացում ներգրավված անձանց կամ
մասնակիցներիընդհանուրառմամբչորսխումբ։Առաջինխմբինենպատկանումայնմասնակիցնե-
րը,որոնքորոշումենկայացնումայսկամայնապրանքը/ծառայությունըգնելուանհրաժեշտության
մասին։Կարիքներիռացիոնալձևակերպումըտեղիչիունենումմեկակնթարթում,այլձևավորվում
է ժամանակի ընթացքումև համապատասխան ուսումնասիրությունների շնորհիվ, որոնցարդյուն-
քում բացահայտվածկարիքըաստիճանաբարավելի է հստակեցվում ու ստանում իր մանրամասն
նկարագրությունը։Օրինակ՝հավանականթշնամուհիմնականմարտականտանկերըշարքիցդուրս
բերելուկարողությանսկզբնականշրջանումտարածականձևակերպումունեցողկարիքըկարողէ,
առկա տարբերակների խորը ուսումնասիրության արդյունքում, նեղացվել մինչև հակատանկային
շարժականհրթիռայինհամակարգունենալուպահանջը,իսկհետագայում՝փոխակերպվելայդհա-
մակարգից պահանջվող գործողությունների հստակ նկարագրությունը պարունակող մանրամասն
տեխնիկականբնութագրի։Այսժամանակահատվածիևդրաընթացքումտեղիունեցողուսումնա-
սիրություններիիրականացմանևկառավարման, ուստիև՝առաջադրվելիքպահանջը ձևակերպե-
լուխնդիրըպարտադիրչէ,որդրվածլինիմիայնմեկգերատեսչությանառջև,այլհնարավորէ,որ
փոխանցվիմիխմբիցմյուսին՝ուսումնասիրություններըխորացնելունզուգընթաց։Այնուամենայնիվ,
անկախխնդիրըայսկամայնմասնակցինհասցեագրելուց,այսխմբումհատկապեսկարևորէ«շա-
հագործող»մասնակիցը,այսինքն՝զինվածուժերիայններկայացուցիչը,ովպատասխանատուէպա-
հանջըայնպեսնկարագրելու,բացահայտելուևձևակերպելուհամար,ինչպեսորդապատկերացնում
ենայնանձինք,ովքերհետագայումշահագործելուենգնվողապրանքըկամօգտվելուենգնվողծա-
ռայություններից։Պարզէ,որշահագործողնունիմասնագիտականգիտելիքներառայն,թեինչպես
ենշահագործվումռազմականհամակարգերըպրակտիկայում,ուստինաևգիտի,թեինչկարգիհնա-
րավորություններենպետքտվյալռազմականխնդրիլուծմանըհասնելուհամար։Այնուամենայնիվ,
ինչպեսներկայացվումէստորև,սրանիցպարտադիրչիբխում,որշահագործողըայնմիակևլավա-
գույնանձնէ,ովպետքէորոշումկայացնիհնարավորություններիպահանջըբավարարողլուծման
տարբերակի մասին, կամ ովպետք է կառավարի գնմանամբողջ գործընթացը։Շահագործողների
համայնքը՝զինվածուժերը,սովորաբարառաջատարդերակատարումունիպահանջներիձևակերպ-
մանսկզբնականշրջանում,սակայնհետագափուլերնավելիարդյունավետկերպովիրականացվում
ենգնումներիհարցերովորակավորվածմասնագետներիկողմից։Նրանքհանդիսանումենմասնա-
կիցներիերկրորդխումբը։
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Գնումներիհարցերովմասնագետներըսովորաբարպատասխանատուենգնմանգործընթացիփու-
լերիմեծմասիհամար,այնէ՝գնմանմանրամասնպահանջներընշելու,մատակարարներիհետպայ-
մանագրեր կնքելու, պահանջվող ապրանքի և/կամ ծառայության տրամադրումը երաշխավորելու,
շահագործմանժամկետիընթացքումսպասարկումիրականացնելուևվերջնականօտարումըկազ-
մակերպելու համար։Քանիորգնումըկարող է լինել միանգամայնբարդգործընթաց, շատպետու-
թյուններօգտակարենհամարելստեղծելհատուկգերատեսչություններկամծառայություններ,որոնց
վերապահվածեննշվածգործառույթները,ինչպեսնաև՝գնումներիգործընթացիկառավարումըներդ-
նելորպեսհատուկմասնագիտացում։Այսմոտեցումնունիմիշարքառավելություններ,որոնցիցեն
գնումներիգործընթացիվերաբերյալհատուկգիտելիքներիձեռքբերումնուփոխանակումը՝ինչպես
անհատական,այնպեսէլկազմակերպությանմակարդակով,միաժամանակթույլտալովշահագործո-
ղինկենտրոնանալբունռազմականխնդիրներիվրա։Սակայնբացիդրանից`գնմանգործընթացիկա-
ռավարումըպահանջումէ,որֆինանսականպատասխանատվությունը,այնէ՝պետականմիջոցները
խելամտորենօգտագործելուպարտականությունըպատվիրակվիգնումներիհարցերովկառավարչին
ևկատարվիտվյալ նախագծինհատկացվածմիջոցներըպատշաճկերպովսպառելու միջոցով։Սա
բարձրացնումէսկզբունքայինկարևորությունունեցողմիխնդիր,այնէ՝որշահագործողիևֆինան-
սականմիջոցներըտնօրինողիգործառույթներըլինենտարանջատված։Սաարվածէայնդիտարկում-
ներիցելնելով,որշահագործողը,հասկանալիումիանգամայնբացատրելիպատճառներով,ձգտումէ
ապահովելիրկոնկրետպահանջիլավագույնտեխնիկականլուծումը,մինչդեռպաշտպանականգե-
րատեսչությանավելիգլոբալշահերը,անգամչնշելովայստեղկառավարությունները,խորհրդարան-
ներնուհարկատուներին,պահանջումեն,որհավասարակշռվածլուծումգտնվիմիկողմից՝զինված
ուժերըհզորացնելուևմյուսկողմից՝պետականմիջոցներըռացիոնալկերպովծախսելումիջև։Սա,իր
հերթին,պահանջումէ,որլավագույն,նշվածերկուպահանջներիմիջևերբեմնառկալարվածությունը
վերացնող լուծումնընտրելուիրավասությամբօժտվածլինիառավել չեզոքմիդերակատար,այնէ՝
գնմանհարցերովկառավարիչը։
Մասնակիցներիերրորդխումբըկազմվածէայնանձանցից,ովքերվերահսկումևստուգումենգն-
մաննախագծիիրականացումը:Սովորաբարդապաշտպանականգերատեսչությանբարձրաստիճան
ղեկավարություննէ։Մասնակիցներիվերջինխումբնենկազմումարտաքինկազմակերպությունները,
որոնքունենգնմանենթակաապրանքըև/կամծառայությունըմատակարարելուհամարանհրաժեշտ
միջոցներ։Սովորաբարդրանքմասնավորբիզնեսներնեն,սակայնայսխմբումկարողենլինելնաևկա-
ռավարմանայլմարմիններըկամայլկառավարություններ։

     Աղբյուրը.Լոուրենս,«Գնմանգործընթացիկառավարում», 2009թ., էջ157-159, Lawrence,
«AcquisitionManagement»(2009),157–159:

ԱյսառումովհետաքրքրությունէներկայացնումԲուլղարիայիփորձը։2009թ.աշնանըԲուլղա-
րիայիպաշտպանության նախարարՆիկոլայՄլադենովըփոփոխություններառաջարկեց երկրի
«Պաշտպանությանևզինվածուժերիմասին»օրենքում,որոնցովսահմանափակվեցիննրասեփա-
կան լիազորություններըպաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացիառնչությամբ։Այդ
փոփոխություններիհամաձայն,նախարարըկարողէորոշումներկայացնելմինչև25միլիոնեվրո
արժողությամբգնումներիհամար։25-50միլիոնեվրոարժեքըգերազանցելուդեպքումպաշտպա-
նությաննախարարությունըպետքէնախապեսստանաՆախարարներիխորհրդի (Կաբինետի)
թույլտվությունը, իսկ 50 միլիոն եվրոյի շեմը գերազանցողգնումների դեպքումՆախարարների
խորհրդինարդենանհրաժեշտէխորհրդարանինախնականհամաձայնությունը։
Իրավասության տիրույթի անգամ այս բոլոր բաժանումները չանելու դեպքում կառավարու-

թյուններնիրենցտրամադրությանտակկունենանկառուցվածքայինբարեվարքություննամրապն-
դելուևգնումներիգործընթացինառնչվողկոռուպցիոնռիսկերընվազեցնելուհամար։Պատուհան
7.6-ում ներկայացված է Սիերա Լիոնեիփորձը, որը նույնպես դասվում է դրական օրինակների
շարքին։
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Սիերա Լիոնեի Հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի (ՀԿՀ,Anti Corruption Commission,ACC) հանձնա-
կատարԱբդուլԹեյջանՔոլը(AbdulTejanCole)սկսելէիրականացնելխիստհարձակողականմիօրա-
կարգ,որնուղղվածէՍիերաԼիոնեիբոլորնախարարությունների,դեպարտամենտներիուգործակա-
լություններիներսումթափանցիկությանուհաշվետվողականությանբարձրացմանը։ՀԿՀ-նհիմնադր-
վել է կոռուպցիայիդեմպայքարնառաջնորդելու նպատակով՝ ընդունելովայնփաստը, որճակատի
առաջինգծումենգտնվումհենցպաշտոնատարանձինքևգործադիրմարմինները։Սկզբումորպես
կոռուպցիոնորակվեցինըհանցագործություն,սակայն2008թ.սեպտեմբերին,նորհակակոռուպցի-
ոնօրենքիընդունմամբ,կոռուպցիոնհանցագործություններիցանկըհասավքսաներկուսի։Գնումների
հետկապվածհանցագործությունները,այդթվում՝մրցույթիընթացքումկատարվողարարքները,այժմ
ներառվածեն նոր հակակոռուպցիոն օրենսդրությանմեջ։Նախկինումգնումներ կատարելու մասին
կնքվողպայմանագրերըհաճախհանգեցնումէինանորակկամչհիմնավորվածգնումների,իսկգնում-
ներիոլորտիհամարպատասխանատուփոխնախարարներինհնարավորչէրլինումքրեորենհետապն-
դել։Գնումներիկոռուպցիոնգործընթացըամբողջաշխարհումդիտվումէորպեսլուրջհիմնախնդիր։
Շահերիբախումըայժմնույնպեսօրենքովնախատեսվածհանցագործությունէ։Բացիայդ,վարքագծի
կանոնագրքիցանկացածխախտումհանգեցնումէկարգապահականտույժի։Պաշտոնատարանձինք
պարտավորեննաևհայտարարագրելիրենցամբողջգույքը։
Նախապատվությունըայժմտրվումէպրոֆեսիոնալդատավորիկողմից,այլոչթեերդվյալներիմաս-
նակցությամբանցկացվողդատաքննություններին,քանիորհանձնակատարընշումէ,որավելիհեշտէ
կաշառքը«աշխատեցնել»տասներկուհոգուցբաղկացածխմբում,քանթեմիանձնյադատավորինկա-
շառելով։ՍիերաԼիոնեումայժմկակոռուպցիոնհանցագործություններիվերաբերյալքրեականգոր-
ծերովմասնագիտացածերկուդատավոր։Բացիայդ,այժմգործումեննաևնվազագույնպարտադիր
շեմինորմերը՝պատիժնշանակելիս։Սաթույլէտալիսխուսափելնախկինումգոյությունունեցածայն
խնդրից,երբքրեականպատիժըսահմանափակվումէրզուտնկատողությամբ։
Կոռուպցիայի դեմՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթները մտցվել են ներպետականօրենսդրության մեջ։
Սաուժեղացնումէկոռուպցիայիդեմպայքարը։Կոռուպցիոնդրսևորմանմասին«ահազանգողների»
պաշտպանությունըշեշտակիբարելավվելէնորօրենքիհամաձայն։Ահազանգողներնայժմգտնվում
ենօրենքիպաշտպանությաններքոևիրավունքունենստանալուիրենցհաղորդածտեղեկատվության
շնորհիվքրեորենհետապնդելուևդատապարտելուհետևանքովվերականգնվածգումարիընդհուպ
մինչև10%-ը։Գործումէթեժգիծ՝անվճարհեռախոսահամարով։Պոտենցիալահազանգողներինհի-
շեցվումէ,որշինծուհաղորդումներներկայացնողանձանցսպառնումէքրեականպատասխանատվու-
թյունկեղծմատնությանհամար։

ՀԿՀ-իաշխատանքներիմասինավելիմանրամասն,տես՝www.anticorruption.sl:

Մեկայլմիջոցէլ,որըկառավարություններիկողմիցկարողէկիրառվելգնումներիգործընթացի
բարեվարքություննամրապնդելու համար,պաշտպանության ոլորտի մատակարարների համար
էթիկայիպարտադիրկանոններսահմանելնէ։Պատուհան7.7-ումներկայացվածենԱՄՆպաշտ-
պանությանոլորտիպահանջները,որոնք2009թ.ենթարկվեցինզգալիխստացման։

Անհատականվարքագծիբարեվարքությունը
Գնումներիգործընթացումկոռուպցիայիդեմպայքարիևոչմիմիջոցլիարժեքորենարդյունավետ
չիլինի,եթեմասնակիցանհատներըզուրկլինենբարեվարքությունից։Պետություններըհաճախ
փորձենանումներդնելինչպես«կոշտ»,այնպեսէլ«փափուկ»միջոցներ՝ուղղվածպաշտպանու-
թյանոլորտումգնումներիգործընթացումկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմանը։
Կոշտմիջոցներնօգտագործվումենշահերիտարբերտեսակիբախումներըևկաշառքի՝անմի-

ջապեսկամմիջնորդիօգնությամբկատարվածբունգործողություններըքրեականացնելուհամար։
Շահերիբախման՝պաշտպանությանոլորտիպաշտոնյաներինվերաբերողնորմերըտարածվում
ենփաստացիգնմանժամանակահատվածինկատմամբ,ինչպեսնաևներառումենանհատների
նախկինշփումներըպաշտպանությանոլորտիմատակարարներիհետևհավանականշփումները
կոնկրետպայմանագրերըկատարողներիհետ։Այսնորմերըշարունակումենգործելնաևորոշժա-
մանականցայնպահիցհետո,երբկոնկրետանձըդադարեցնումէիրաշխատանքայինհարաբե-
րություններըպաշտպանության նախարարության կամ գնումների գործակալության հետ։Օրի-
նակ՝շատերկրներումորպեսշահերիբախումենորակվումայնդեպքերը,երբպաշտպանության
ոլորտիպաշտոնատարանձը՝քաղաքացիականկամզինվորական,պետականիրաշխատանքը



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու80

թողնելուցհետոմեկ,երկուկամմիքանիտարիանցսկսումէաշխատելպաշտպանությանոլորտի
որևէմատակարարկազմակերպությունումկամվերջինիցսստանումէայլեկամուտ52։Այսնորմը
սովորաբարկիրառվումէոչմիայնայնպաշտոնյաներինկատմամբ,ովքերգործենունեցելբուն
պայմանագրայինգործառույթներիիրականացմանհետ,այլնաևայնքաղաքացիականծառայող-
ներիևզինծառայողներինկատմամբ,ովքերորևէդերակատարումենունեցելգնմանամբողջգոր-
ծընթացիշրջանակներում՝սկսածպահանջներըսահմանելուփուլիցմինչևմատակարարվածապ-
րանքիկամծառայությանորակիգնահատմանփուլը։
Անհատական բարեվարքության վերաբերյալ «փափուկ» կարգավորումները նույնպես նպաս-

տումենկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմանը։Վարքագծիկանոնագրքերը,որոնքդասվումենայս
միջոցառումներիխմբին,կիրառվումենինչպեսպետականկառույցների,այնպեսէլպաշտպանու-
թյանոլորտիմատակարարներիկողմից։
«Կոշտ»և«փափուկ»միջոցներիսահմանագծումկարելիէնշելկոչըկամպահանջըառայն,որ

այնանձինք,ովքերտիրապետումենպայմանագրիկնքմանկամդրակատարմանգործընթացում
կոռուպցիոնվարքագծիդրսևորմանմասինորևէտեղեկատվության,այսմասինպետքէհաղոր-
դենհամապատասխանմարմիններին։Նմանկոչըլիովինհամահունչէայննորմերին,որոնքերաշ-
խավորումեն«ահազանգողների»պաշտպանությունը։
Պատուհան7.7-ումներկայացվումենտեղեկություններԱՄՆ-ումգործողայնկարգավորումնե-

րիմասին,որոնցովպաշտպանությանոլորտիբոլորմատակարարներիցպահանջվումէէթիկայի
կանոններիևհամապատասխանուսուցմաններդրումը,կոռուպցիոնդրսևորմանմասինիմանա-
լուդեպքումնշվածհաղորդումներիներկայացումը,ինչպեսնաև«ահազանգողների»պաշտպա-
նությունը։Հաղորդումներովդիմելունմանատիպպահանջներներկայացվումեննաևպետական
պաշտոնյաներին՝ապահովելով,որփոստով,առցանցթեհեռախոսովարվածնմանցանկացած
հաղորդում,այններկայացնողանձիցանկությամբ,մնաանանունևանվերահսկելի։ԱՄՆպաշտ-
պանությաննախարարությանպաստառները,որոնքգովազդումեննմանհաղորդումներիներկա-
յացմանհեռախոսահամարները,զետեղվածենստորև՝7.1-ում53։

Պատուհան7.7.ԱՄՆԴաշնայինօրենսդրությունըգնումներիվերաբերյալ՝կապվածմա
տակարարներիկողմիցէթիկայիհարցերովծրագրերիներդրմանհետ

Անգամմինչև2007թ.ԱՄՆպաշտպանությաննախարարությանկանոններըպահանջումէին,որմատա-
կարարներըհավատարիմլինենբարեվարքությանևազնվությանամենաբարձրչափանիշներին։Մաս-
նավորապես,պաշտպանությանոլորտիկարգավորումներըպահանջումէին,որմատակարարները՝ (1)
ընդունենէթիկայինվարքագծիգրվածկանոնագիրք, (2)ներդնենէթիկայիհարցերովդասընթացների
ծրագրերբոլորաշխատակիցներիհամար, (3)անցկացնենվարքագծիկանոնագրքիպահանջներիկա-
տարմանպարբերականստուգումներ,(4)անցկացնեններքինկամարտաքինաուդիտայինստուգումներ
կամերկուսըմիասին, (5)կարգապահականտույժերկիրառենոչպատշաճվարքագծիդրսևորումների
դեպքում,(6)ժամանակինիրավասուպետականմարմիններինհաղորդումներներկայացնենպետության
կողմիցկնքվողպայմանագրերիխախտմանվերաբերյալցանկացածկասկածունենալուդեպքումև(7)լի-
արժեքորենհամագործակցենպետականբոլորայնմարմիններիհետ,որոնքպատասխանատուենխախ-
տումներիդեպքերիվերաբերյալքննությունանցկացնելուևխախտումներիհետևանքներըվերացնելու
համար։Չնայածպաշտպանությանոլորտիկարգավորումներընախատեսումէին,որմատակարարները
պետքէնախատեսենայդմեխանիզմները,այնուամենայնիվ,դրանքկրումէինոչպարտադիրբնույթ։
2007և2008թթ.կատարվածփոփոխություններիարդյունքում,Գնումներիդաշնայինկանոնների
(ԳԴԿ,FederalAcquisitionRegulation,FAR)էթիկայիապահովմանծրագրինորմերըդարձանպարտադիր
ևավելիմանրամասնհստակեցված։Պաշտպանությանոլորտինառնչվողայսնորմերնայժմպահան-
ջումեն,որպետականմատակարարներնընդունենգործարարէթիկայիգրվածկանոնագրքերևմա-
տակարարկազմակերպություններիաշխատակիցներիհամարներդնենէթիկայիպահանջներիպահ-
պանմանհարցերովուսումնականդասընթացներ,ինչպեսնաևմատակարարկազմակերպությունների
գործունեությանվայրերումհիմնեն«կեղծիքներիթեժգծեր»՝քաջալերելովմատակարարկազմակեր-
պությունների աշխատակիցներին հաղորդումներ ներկայացնելու պետական պայմանագրերի տրա-
մադրմանևդրանցկատարմանառնչությամբցանկացածխարդախգործունեությանմասին։

52 Նման մեծ հնչեղություն ստացած գործերից մեկի, ինչպես նաև դրաառթիվ կապալառուի և կառավարության
արձագանքները տե՛ս www.iasa.com.au/folders/Publications/Legal_Issues/unethicalboeing.html  կամ www.huizenga.
nova.edu/6240/cases/Boeing_AirForceEthicsScandal.htm։ Կոնգրեսի ներսում հնչած արձագանքների համար տե՛ս
www.defense-aerospace.com/article-view/verbatim/49262/mccain-exposes-usaf-role-in-tanker-lease.html։

53 Տե՛սwww.dodig.mil։
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Բացիայդ,ԳԴԿէթիկայի լրացվածկանոններովայժմկարգավորվումենպետականպատվերների
հարցերընաևպատերազմականիրավիճակներում,օրինակ՝ԻրաքումևԱֆղանստանում,պահանջելով,
որմատակարարներըտեղեկատվությունտրամադրենքրեորենհետապնդելիայնպիսիարարքներիմա-
սին,ինչպիսիքեն՝կեղծիքը,շահերիբախումներիտարբերդրսևորումները,կաշառքը,հյուրասիրության
կանոնների խախտումները կամ քաղաքացիական համապատասխան օրենսդրության, մասնավորա-
պես՝Կեղծպահանջներիմասինօրենքի(FalseClaimsAct)դրույթներիխախտումները՝կապվածպետա-
կանպատվերներիապահովմանըվերաբերողկապալիևենթակապալիպայմանագրերիտրամադր-
մանևդրանցկատարմանհետ։Անհրաժեշտէնշել,որայսպահանջներըկատարվումէինորպեսպայմա-
նագրայինկետերովնախատեսվածպարտավորություններևկրումենպարտադիրբնույթ։Փոփոխված
կանոններովնաևսահմանվումէմատակարարներիգործունեությանկասեցումըկամդադարեցումըայն
դեպքերում,երբնրանքիմացաբարխուսափումեննմանխախտումների,ինչպեսնաևպետականպատ-
վերներիհետկապվածգերավճարներստանալուդեպքերիմասինժամանակինտեղեկացնելուց։
ԳԴԿ-ննաևպահանջումէ,որյուրաքանչյուրմատակարարստեղծիիրներքինվերահսկողությանհա-
մակարգը՝այնհաշվով,որպեսզի՝
• հեշտացվիոչպատշաճվարքագծիդրսևորումներիբացահայտումը.
• ապահովվիխախտումներիհետևանքներիվերացմաննուղղվածմիջոցառումներիանհապաղիրա-
կանացումը,
• այլկերպխթանվիայնպիսիկառուցակարգայինմշակույթը,որըքաջալերումէէթիկայինորմերին
համահունչվարքագիծըևօրենքիպահանջներինհետևելուպատրաստակամությունը։

2009թ.հունվարիցիվերպաշտպանությաննախարարությանկանոններըանդրադառնումեննաևմա-
տակարարկազմակերպությանայնաշխատակիցներիպաշտպանությանը,ովքերպետականպաշտո-
նյաներինկտեղեկացնենյուրացմանկամվատնմանդեպքերի,հանրայինառողջությաննուանվտան-
գությանըսպառնացողվտանգիկամպաշտպանությաննախարարությանպատվերիկամդրամաշնոր-
հիառնչությամբօրենքիպահանջներիկատարվածխախտումներիմասին։Մասնավորապես`աշխա-
տակիցըչիկարողազատվելաշխատանքից,փոխադրվելավելիցածրպաշտոնիկամավելիցածրվար-
ձատրվողաշխատանքիկամենթարկվելորևէայլտեսակիխտրականության՝որպեսվրեժխնդրություն
պետությանը՝պատվերիհետկապվածխախտումներիառնչությամբտեղեկատվությունտրամադրելու
համար։Բացիայդ,մատակարարկազմակերպություններըպարտավորեննաևգրավորկերպովիրենց
աշխատակիցներինծանոթացնելդաշնայինօրենսդրությամբսահմանված«ահազանգողների»նշված
իրավունքներիևնրանցհամարնախատեսվածպաշտպանությանմիջոցներիմասին։

Աղբյուրը.ՄիացյալՆահանգներիկառավարությանգլխավորվերահսկիչվարչություն,«Պաշտպա-
նականոլորտիպատվերներիտրամադրմանևկատարմանգործընթացիբարեվարքությունը.Գո-
յությունունենմատակարարկազմակերպություններումէթիկայիխթանմանծրագրերինկատմամբ
ՊՆվերահսկողությունըբարելավելուհնարավորություններ»,GAO09591(Վաշինգտոն,Միացյալ
Նահանգներիկառավարությանգլխավորվերահսկիչվարչություն,սեպտեմբեր,2009թ.),էջ6–7և
16,UnitedStatesGovernmentAccountabilityOffice,DefenseContractingIntegrity:Opportunities
ExisttoImproveDOD’sOversightofContractorEthicsPrograms,GAO09591(Washington,DC:
UnitedStatesGovernmentAccountabilityOffice,September2009),6–7and16:

Լեհաստանում՝ՆԱՏՕ-ինհամեմատաբարվերջերսանդամակցածպետությունում, բարձրաս-
տիճանյուրաքանչյուրպաշտոնյա՝բացառությամբզինվորականդատավորներիևդատախազնե-
րի,որոնցնկատմամբգործումենդատավորներիևդատախազներիվերաբերյալընդհանուրկար-
գավորումները,ինչպեսնաևկրտսերսպան,որըծառայումէֆինանսներիկամնյութատեխնիկա-
կան սպասարկման ստորաբաժանման մեջ, պարտավոր է լրացնել գույքի հայտարարագրի ձև։
Լրացվածձևերըհրապարակայինչեն,ևդրանցստուգումնիրականացվումէզինվորականդատա-
խազությանկողմից։Այնանձինք,ովքերիրենցզինվորականծառայությանվերջիներեքտարվա
ընթացքումմասնակցելենգնումներիորևէգործընթացի՝վերջինիսլայնիմաստով,այսինքն՝նկա-
տիունենալովպլանավորումը, մրցույթինախապատրաստումնուիրականացումըկամպայմա-
նագրիկատարումը,չենկարողաշխատանքիանցնելպաշտպանությանոլորտիորևէընկերությու-
նում.պաշտպանությանոլորտիընկերություններենհանդիսանումայնընկերությունները,որոնք
արտադրումկամիրացնումենռազմականարտադրանք,իրականացնումծառայություններ,այդ
թվում՝շինարարություն,ընդորում՝նշանակությունչունի,թեարդյոքայդընկերություններըմաս-
նակցելենՊՆմրցույթներին,թեոչ54։

54 ՄացեյՎնուկիհետանձնականհանդիպմաննյութերիհիմանվրա,2դեկտեմբերի,2008թ.։
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Բարեվարքությանդաշնագրեր
Գնումներիգործընթացումկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմաննուղղվածմիջոցներիպլանավորման
ընթացքումհիմնականուշադրությունըպետքէդարձվիվերահսկողությանմիջգերատեսչականև
միջազգայինմեխանիզմներին,ինչպեսնաևգնումներիգործընթացինկատմամբարտաքինհսկո-
ղությունիրականացնողդիտորդմարմիններիգործունեությանը։
Պետություն-արտադրողհարաբերությունները,ինչպեսնաևռազմականարտադրանքարդյու-

նաբերողներիմիջևմիջազգայինհամագործակցությունըանխուսափելիորենհանգեցնումենմի-
ջազգայինհակակոռուպցիոնմիավորումներիստեղծմանըևդրանզուգահեռ՝վարքագծիմիասնա-
կանկանոնագրքերիընդունմանը։Նմանմիավորումներըճնշումենգործադրում`ուղղվածհամաշ-
խարհային կարգավորիչ մեխանիզմների շրջանակներում ավելի խիստ հակակոռուպցիոն պա-
հանջների ամրագրմանը՝ նպատակ ունենալով սպառազինությունների շուկայում ապահովելու
այնպիսիմիջավայր,որտեղկաշառքիդերըկլինիզրոյական։

Գծապատկեր7.1.Անանունահազանգողներիհամարնախատեսվածցուցանակները

Սակայնքանիորցանկացածմեծճանապարհորդությունսկսվումէփոքրքայլերից,այնպետու-
թյունները,որոնքընտրելենբարեվարքությանամրապնդմանուղին,կարողենսկսելայնպիսիմի
հեռահարքայլից,ինչպիսինէ,օրինակ,պաշտպանությանոլորտումգնմանորևէմինախագիծար-
տաքինվերահսկողությանհամարմատչելիդարձնելը։Պատուհան7.8-ումներկայացվումէ«պաշտ-
պանությանոլորտումբարեվարքությանդաշնագրերի»փորձը՝միգործիք,որըմշակվելէ«Թրանս-
փարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպության կողմից՝ հատկապես գնումների գործընթացում կո-
ռուպցիոն ռիսկերի դեմպայքարելու համարև գնալովավելի մեծ հաջողությամբ կիրառվում է
ամբողջաշխարհում։

Պատուհան7.8.Խոշորգնումներիիրականացումը«Պաշտպանությանոլորտիբարեվար
քությանդաշնագրերի»օգնությամբ

1990-ականթթ.«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունըմշակեց«Բարեվարքությանդաշ-
նագիրը»՝նախատեսվածորպեսմիգործիք,որըկառավարություններիկողմիցկարողէրօգտագործվել
մրցութայինհարաբերություններումևպայամանագերիկատարմանգործընթացումկոռուպցիայիդեմ
պայքարելուհամար։«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանզինվորականհարցերիխում-
բըայդպահիցիվերայդգործիքըվերամշակելէ՝ապահովելուհամարդրակիրառելիությունըհատ-
կապեսպաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացինկատմամբ։«Պաշտպանությանոլորտում
գնումների բարեվարքության դաշնագիրը» (Defence Integrity Pact) իրենից ներկայացնում է միպայ-
մանագիր,որովպոտենցիալկապալառուներնուգնորդներըպարտավորվումենբացառելկաշառքի
երևույթըևխոստումներըկոնկերտգնմանգործընթացիընթացքում։«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»
կազմակերպությունըառաջիննէր,երբդեռևստասնհինգտարիառաջհասավայսդաշնագրերիկի-
րառմանըքաղաքացիականհատվածում,ևդրանցօգտագործումըկայունհաստատվածպրակտիկաէ
միշարքերկրներում,օրինակ՝Մեքսիկայում։
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Պաշտպանության ոլորտի բարեվարքության դաշնագրերըտվյալ հանրայինպատվերիառթիվան-
ցկացվողմրցույթիբոլորմասնակիցներինևպետությաններկայացուցիչներինստիպումեննվազեցնել
կոռուպցիոնդրսևորումներիհավանականությունը՝ նախքանմրցույթիհայտարարումը, մրցույթիըն-
թացքումևմրցույթնանցկացվելուցհետո։Սովորաբարդրանքներառումենմրցույթիմասնակիցների
խոստումներնուպարտավորությունները՝չառաջարկելևչընդունելկաշառք,ինչպեսնաև՝խոստումներ
ուպարտավորություններկառավարությանկողմից՝ներառելովբոլորխորհրդատուներինևխորհրդա-
կաններին։Մրցույթիմասնակիցներըհամաձայնությունենտալիս,որհետկվերցնենիրենցմրցութային
առաջարկը,եթեիհայտգաննշվածխոստումներնիրենցկողմիցդրժելուապացույցներ,ինչըկարող
էհանգեցնելնաևայլպատժամիջոցներիևս,մասնավորապես՝հետագապատվերներիմրցույթներին
մասնակցությանիրավունքիցզրկելը։Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերը,բացի
այդ,պետականպաշտոնյաներինևնրանցամուսիններինարգելումենաշխատանքիանցնելմրցույթին
մասնակցող ընկերություններում՝ մրցույթից հետո որոշակի սահմանված ժամանակահատվածի ըն-
թացքում,ևպահանջումենտվյալներհաղորդելբոլորներկայացուցիչներիևմիջնորդներիմասին։Մր-
ցութայինգործընթացիևպայմանագրերիկատարմանընթացքըհատկապեսթափանցիկէդառնում,
երբՊաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագիրընախատեսումէանկախվերահսկիչդի-
տորդիկամնրանցխմբիլիազորումը։Անկախվերահսկիչըիրավունքունիմասնակցելուբոլորհանդի-
պումներինևծանոթանալուբոլորփաստաթղթերին՝առանցորևէսահմանափակման։Արդյունավետև
վստահելիաշխատանքապահովելունկատառումներիցելնելով`որպեսանկախվերահսկիչներկարող
ենընտրվելբացառապեսմեծհարգանքվայելողանհատները,ովքերունենինչպեսներպետական,այն-
պեսէլմիջազգայինհամապատասխանաշխատանքիփորձ,իսկնրանցվարձատրությունըպետքէլի-
նիայնքան,որքանանհրաժեշտէնրանցերկարաժամկետներգրավվածություննապահովելուհամար։
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպության Պաշտպանության ոլորտի ծրագիրը համագոր-
ծակցելէԿոլումբիայիևԼեհաստանիկառավարություններիհետ՝նշվածդաշնագրերըպաշտպանու-
թյանոլորտիխոշորգնումներիգործընթացներումկիրառելուուղղությամբ։Պաշտպանությանոլորտի
բարեվարքությանդաշնագրերըպետքէգործարկվենկոնկրետգնմանգործընթացիորքանհնարավոր
էսկզբնականփուլում։Դրանքպարունակումենթափանցիկությանապահովմանշատմեծներուժ,քա-
նիորկատարելագործումենպայմանագրայինփաստաթղթերը,վերահսկողությունը,ինչպեսնաևգնա-
հատմանգործընթացը, կարող են հանգեցնելտեխնիկայիավելի կատարելագործվածբնութագրերի
մշակմանևնպաստելնրան,որնույն«դրամի»դիմացձեռքբերվիավելիլավ«արժեք»։Այնպիսիմիջոց-
ներիօգտագործումը,ինչպիսինպաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերնեն,կարողէ
նաևխթանհանդիսանալայլկազմակերպություններումևնախարարություններումփոփոխություններ
կատարելուհամար։
Կոլումբիայումպաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերիմասինավելիմանրամասն,
տե՛սՄարկՓայմեն,ԱլանՎոլդրոնևԼ.Ավելիա, «Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշ-
նագրերիգործնականնշանակությունը.Կոլումբիայիփորձը» (2006թ.),M. Pyman,A.Waldron and L.
Avelia, «Practical ImplicationofDefence IntegrityPacts.Experience inColumbia»,2006,Transparencia
porColombia,ևԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ(ՄԹ),«Ռազմականնշանակությանապրանքներիգնման
գործընթացիանկախտեսություն»(2006թ.),(TransparenciaporColombiaandTransparencyInternational
UK,«Anindependentreviewoftheprocurementofmilitaryitems»(2006))։Երկուհրապարակումներնէլ
կարելիէբեռնելwww.defenceagainstcorruption.orgկայքից։
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ԳԼՈՒԽ8.
ՕՖՍԵԹԱՅԻՆ(ՀԱԿԱԴԱՐՁ)ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ

  Պաշտպանությանոլորտիգնումներիգործընթացումբարեվարքությանամրապնդումնուկո-
ռուպցիայինվազեցումըընդգրկումէմիքանիմասնագիտացվածբնագավառ՝սկսածտեխնիկա-
կանպահանջներիձևակերպումիցմինչևգնահատմանգործընթացնուպաշտպանությաննախա-
րարության գնումների իրականացման գործառույթների կազմակերպումը։ Այս ուղղությունների
մեծմասովհետզհետեկուտակվելէբարեվարքությանամրապնդմանդրականօրինակներիբա-
վականինմեծփորձ։Մինչդեռուղղություններիցմեկով՝օֆսեթայինկամհակադարձգործարքների
հետկապված,վերահսկմանմակարդակըակնհայտորենցածրէ,ևչնայածպաշտպանությանոլոր-
տիգնումներիժամանակակիցհամակարգումօֆսեթներիունեցածմեծտեղինևէլավելիաճող
դերակատարմանը,համապատասխանառաջավորփորձըքննարկվումէշատքիչևշատդանդաղ
էլ՝կատարելագործվում։
«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանգնահատականնայնէ,որօֆսեթներըիրեն-

ցիցներկայացնումենխոշորկոռուպցիոնռիսկ, ընդորում՝ նույնիսկզարգացածերկրներիմեծ
մասիհամար։ԹԻ-իփորձըցույցէտալիս,որշատերկրներիզինվորականպաշտոնյաներկիսում
ենայդ կարծիքը, մինչդեռ կառավարությունների կողմիցայսխնդիրնայսօր համարժեքարձա-
գանք չիստանում։Ծայրաստիճանանհրաժեշտէ,որպաշտպանականարդյունաբերություննու
կառավարություններըմիջազգայինմակարդակովմիավորենևհամաձայնեցնենիրենցջանքերը՝
օֆսեթներիբնագավառումթափանցիկությանռեժիմիևբարեվարքությանչափանիշներիներդր-
մանևկիրարկմանուղղությամբ։
Այսգլուխըսկսվումէօֆսեթներիժամանակակիցկիրառմանփորձիհակիրճներկայացմամբ։

Այնուհետևլուսաբանվումենօֆսեթայինգործարքներիմինչօրսբացահայտվածկոռուպցիոնռիս-
կերնուդրանցառթիվկատարվածուսումնասիրություններիփորձը։Վերջինկետումներկայաց-
վումենառաջավորփորձինվազագույնհամարվողչափորոշիչները։

Օֆսեթներիկիրառմանժամանակակիցփորձը
Օֆսեթներըհաճախբնորոշվումենորպեսփոխհատուցմանպահանջներ,որոնքներկայացվումեն
որպես օտարերկրյա ընկերությունիցապրանքներ կամծառայություններգնելու նախապայման։
Օֆսեթներըդասակարգվումեներկուխմբի՝ուղղակիօֆսեթներ,որպիսիքհանդիսանումենայն
պայմանագրայինհամաձայնությունները,որոնքներառումենռազմականարտահանմաննպատա-
կով իրականացվող վաճառքի պայմանագրում նշված ապրանքներն ու ծառայությունները, և
անուղղակիօֆսեթներ,որոնքվերաբերումենվաճառքիպայմանագրումնշվածապրանքներիև
ծառայություններիհետկապչունեցողապրանքներիևծառայություններիհետադարձգնմանպա-
հանջին։
ՕֆսեթներիգործածումըԵվրոպայումսկսվելէ1945թ.՝որպեսԵրկրորդաշխարհամարտիցհե-

տոքայքայվածեվրոպականտնտեսություններըվերականգնելումիջոց։Դրանքկիրառվումենգրե-
թեբացառապեսպաշտպանությանոլորտինառնչվողգործարքներում։Այսօրերկրներիմեծմասը
պահանջումէ,որօֆսեթայինգործարքիգինըկազմիհիմնականգործարքիարժեքի100ևավելի
տոկոսը(այսինքն,որպեսզիվաճառողըգնորդիցգնիիրենտրվողգումարիկամավելիմեծգումա-
րիչափովապրանքներևծառայություններ.-թարգմ.ծանոթ.)։Նմաներկրներիցուցակըգլխավո-
րումենԱվստրիան՝174%օֆսեթայինպահանջով,ևՆիդեռլանդները՝118%-ով։Ցուցակիստորին
հորիզոնականներումենայներկրները,որոնքօֆսեթներիկիրառումըչենխրախուսում,մասնավո-
րապես̀ Թայվանը(20%)ևԹաիլանդը(27%):Աերո-տիեզերականարդյունաբերությանոլորտում
պետություններըորպեսուղղակիօֆսեթայինփոխհատուցումներկայացնումենընդամենըմինչև
20%-իպահանջ։Իսկօֆսեթներիմեծմասիհամար,համաշխարհայինմիջինմակարդակով,ուղ-
ղակիևանուղղակիօֆսեթայինգործարքներիարժեքներիհարաբերակցությունը1995թ-իցմինչև
2005թ.ընկածժամանակահատվածումկազմելէհամապատասխանաբար40/60%:
Օֆսեթներիօգտագործումըզգալիորենաճելէվերջինտասըտարվաընթացքում։2005թ.օֆ-

սեթայինգործարքներիմիջինգինըկազմելէհիմնականգործարքներիմիջինարժեքի103%-ը՝
1995թ.արձանագրված49%-իհամեմատ։Պաշտպանությանոլորտումաշխատողխոշորընկերու-
թյուններն իրենց հսկայական օֆսեթայինպարտավորությունների կատարումը հոգալու համար
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ունեն հատուկ առանձնացված օֆսեթային ստորաբաժանումներ։ Օրինակ՝ «Լոքհիդ Մարտին»
(LockheedMartin)ընկերությունը,որըհանդիսանումէպաշտպանությանբնագավառումաշխարհի
ամենամեծմատակարարներիցմեկը,ունիմոտ19միլիարդԱՄՆդոլարիընդհանուրօֆսեթային
պարտավորություննոր՝12երկրներինկատմամբ55:
Բացիայդ,որոշերկրներում,մասնավորապես՝ՀնդկաստանումևԲրազիլիայում,այժմտեղիեն

ունենումայնպիսիզարգացումներ,որոնքուղղվածենօֆսեթներիկիրառումը,պաշտպանության
ոլորտումիրականացվողգնումներիցբացի,նաևպետականգնումներիայլոլորտներումապահո-
վելուն։

Օֆսեթայինառաջարկներըհաշվիառնելըմատակարարներիընտրությանհարցում

Տարբերգնորդպետություններօֆսեթայինգործարքներիգնիվերաբերյալներկայացնումենմի-
անգամայնտարբերպահանջներ՝սկսած60%պահանջիցԹուրքիայում,40%-ից՝Կանադայում,
մինչև10–15%-իչափվպահանջները,որոնքներկայացվումենայներկրներիպաշտպանության
նախարարություններիկողմից,որոնքձգտումեննվազեցնելօֆսեթայինառաջարկներիգնիազդե-
ցությունըռազմականտեխնիկայիընտրությանվրա56:

Օֆսեթներիընդհանուրարժեքը

Օֆսեթայինառաջարկներիիրականգնիհաշվարկկատարելըտեղեկատվությանսակավության
պատճառովշատդժվարէ։Օֆսեթներիվերաբերյալմրցութայինպահանջներումօֆսեթներիգինը
չիտարանջատվումհիմնականգործարքիարժեքից,ևօֆսեթներիգնիկոնկրետցուցանիշներչեն
սահմանվում։ԹԻ-իդիտարկումներով,առանձինդեպքերումպաշտպանությաննախարարություն-
ներիկողմիցկնքվողգործարքներիընդհանուրգինըաճելէմիջինը5–8%-ով,իսկմյուսդեպքե-
րում,առանձինխոշորգործարքներիհետկապված,միջինը՝15–30%-ով։
Սրանպետքէավելացնելայնծախսերը,որոնքգնորդպետություններըկրումենօֆսեթային

գործարքների կատարման ընթացքը կառավարելու համար, օրինակ՝ օֆսեթային ստորաբաժա-
նումներիևդրանցաշխատակազմերիֆինանսականապահովմանուղղությամբ։

Օֆսեթներիառավելությունները

Պաշտպանությանոլորտիտնտեսագետները,օֆսեթներիիրականառավելություններիհետկապ-
ված, ունեն միանգամայն տարբեր կարծիքներ։ Համապատասխան քննարկումները մնում են
անարդյունք,քանիորիրականումգրեթեբացակայումէօֆսեթայինփաթեթներիազդեցության
մասինտնտեսագիտականորևէվերլուծություն,ևդրահետմեկտեղչկանօֆսեթայինգործարքնե-
րիկատարմանըվերաբերողհրապարակայինտվյալներ։ԻնչպեսվերջերսնշելէՋորջՎաշինգտոն
համալսարանի մատակարարման իրավունքի ֆակուլտետի դեկան Սթիվ Սկուները (Steve
Schooner)̀

«Ներկայումսգրեթեբոլորնենհամաձայնությանեկելայնպիսիհարցիշուրջ,ինչպիսինհանդիսանում
է պաշտպանության ոլորտում գնումների գործընթացում թափանցիկության, բարեվարքության և
հաշվետվողականությանապահովմանկարիքը։Մինչդեռօֆսեթներիհետկապված`նմանմիակար-
ծությունըշատհեռավորապագայումէ։Գոյությունչունիմիջազգայնորենընդունվածորևէպայմա-
նագիր,իսկպետություններնէլորևէքայլչենձեռնարկումայդուղղությամբ։Որպեսնմանհամաձայ-
նությանիսպառբացակայությանապացույց̀ կարելիէնշելայնփաստը,որԵվրոպականպաշտպա-
նականգործակալությանՎարքագծիկանոնագիրքը(EDACodeofConduct)զավեշտալիորենմիա-
ժամանակփորձումէավելացնելևպակասեցնելօֆսեթները։ՆմանապեսևԱռետրիհամաշխար-
հայինկազմակերպությունը(WorldTradeOrganisation)ասումէ,որօֆսեթներըվատենևարգելում
դրանցկիրառումըբոլորոլորտներում,բացիպաշտպանությանոլորտից,որտեղ,նշումէ,օֆսեթներն
ընդունելիեն։Պետություններիմակարդակով,նույնպեսորևէհամաձայնությունչկա։ԱՄՆ-իկառա-
վարությունըդատապարտումէօֆսեթները,սակայնմիևնույնժամանակպաշտպանությանոլորտում
հավատարիմէմնում«գնիրամերիկյանը»կարգախոսին...Հետևաբար,այն,ինչիրականումկարելիէ
անել,դամեծմասամբպարզապեսօֆսեթներիկառավարումըկատարելագործելուփորձերձեռնար-

55 «Բարեվարքությանամրապնդումըևպաշտպանականինստիտուտներիշինարարությունը»կոնֆերանսինյութերը,
Մոնտերեյ,Կալիֆոռնիա,ԱՄՆ(25-27փետրվարի,2009թ.),էջ91։

56 Նույնտեղում,էջ91–92: 
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կելնէ՝միաժամանակօֆսեթներիընդհանրապեսգոյությանհարցիշուրջդանդաղտեմպերովհամա-
ձայնությանգալով»57:

Հետզհետետարածվումէայնընկալումը,որանկախօֆսեթներիբովանդակությունից̀ նվազա-
գույնևանհրաժեշտառաջինքայլըպետքէլինիդրանցթափանցիկությանապահովումըևդրանք
բարեվարքությանբոլորողջամիտչափանիշներինհամահունչեղանակովկնքելը։

Օֆսեթներիքաղաքականչափումը

Կառավարություններիհամարօֆսեթներնօգտակարենայնառումով,որթույլենտալիսթուլաց-
նելպաշտպանության ոլորտումխոշոր ծախսերի իրականացմամբառաջացող լարվածությունը։
Համարվումէ,որօֆսեթներըհնարավորությունենտալիսիրականացնելտեխնոլոգիաներիփո-
խանակումը,ապահովելգիտականհետազոտություններիկատարումնուզարգացմանգործըն-
թացները,ինչպեսնաև՝ընդլայնելարդյունաբերականբազան̀ միաժամանակբերելովներդրումներ
ևաշխատատեղերբարձրմասնագիտականորակավորումունեցողներիհամար։Օֆսեթայինգն-
մանքաղաքականշարժառիթներըկարողենամբողջությամբստվերելընդհանրապեստվյալռազ-
մականգնումնիրականացնելուանհրաժեշտությունը։Սանաևլարվածությունէառաջացնումկա-
ռավարությաներկուառանձինգերատեսչություններիմիջև,որոնցիցառաջինը̀սովորաբարֆի-
նանսների կամ էկոնոմիկայի նախարարությունը, վերահսկում է օֆսեթային գնումը, իսկ մյուսը՝
պաշտպանությաննախարարությունը,ձեռքէբերումռազմականնշանակությանգույքը։

Օֆսեթներիկոռուպցիոնռիսկերը
Օֆսեթայինհամաձայնագրերիկոռուպցիոնռիսկերըներկայացվածենպաշտոնականզեկույց-
ներում,«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանկողմիցկատարվածգիտականհետա-
զոտություններումևհարցազրույցներումութերթերիհրապարակումներում։

Եվրոպականպաշտպանականգործակալությանզեկույցըօֆսեթներիմասին

Եվրոպականպաշտպանականգործակալությունըհրավիրելէրփորձագետներիմիթիմ,որիառջև
դրվածէրպաշտպանությանոլորտիօֆսեթներիերևույթիվերլուծությանխնդիրը՝հատուկուշադ-
րությունդարձնելովայնազդեցությանը,որոնքօֆսեթներնունենումենԵվրոպայիպաշտպանա-
կանարդյունաբերությանվրա։Արդյունքում2007թ.հուլիսինհրապարակվեցօֆսեթներիվերաբե-
րյալմիմեծզեկույց։Չնայածկոռուպցիանփաստաթղթիհիմնականառարկանչէրհանդիսանում,
հեղինակներնիրենցմտահոգությունըհայտնեցինօֆսեթայինփաթեթներիգաղտնիությամբպայ-
մանավորվածկոռուպցիոնհնարավորություններիմասին։Զեկույցումնշվումէ.

«Վերջապես, կա միասպեկտ, որն ի հայտ եկավ հարցազրույցներից մի քանիսի ընթացքում։ Սա
պաշտպանությանոլորտումկնքվողգործարքներինառնչվողկոռուպցիայիևօֆսեթներիհետվերջի-
նիսունեցածիրականկամենթադրյալկապիխնդիրնէ։Կոռուպցիան̀ որպեսայդպիսին,օֆսեթների
պարտադիրհատկանիշչիհանդիսանում,սակայնանվիճելիէ,որօֆսեթներիգաղտնիևոչպրոֆե-
սիոնալիրականացումըհնարավորություններէստեղծումկոռուպցիայիհամար,ևարդյունքումհնա-
րավորէ,որհանգեցնիոչայնհամակարգիընտրությանը,որըկգնվերբացևթափանցիկշուկայի
պայմաններում։Հարցազրույցներիընթացքումհաճախկրկնվումէր,որհինօֆսեթայինպրակտիկան
իրենցմոտդիտվելէոչարդյունավետևհետագայումփոխարինվելնորմեխանիզմներով։Սակայն
չնայածորԵՄորոշմասնակիցպետություններիներկայացուցիչներպնդումէին,որիրենցընթացիկ
օֆսեթայինպրակտիկանարդյունավետէ,մերտպավորություննայնէ,որթափանցիկությանևպրո-
ֆեսիոնալիզմիմակարդակըմասնակիցերկրներիշրջանումլրջորենտատանվումէ,ևառկաէկատա-
րելագործմանմեծանհրաժեշտություն»58:

57 Նույնտեղում,էջ97:
58 Ի.ԱնդերսԷրիքսոն,Մ.Աքսելսոնի,Ք.Հաթլիի,Մ.Մեյսոնի,Ա.Ս.ՍթեներուսիևՄ.Թրայբասիհամահեղինակ.,
«Ուսումնասիրություն՝ՕֆսեթներիազդեցությունըԵվրոպականպաշտպանականարդյունաբերությանևշուկայի
զարգացմանվրա»(Բրյուսել,Եվրոպականպաշտպանականգործակալություն,2007թ.),էջ46,E.AndersEriksson
withM.Axelson,K.Hartley,M.Mason,A.S.StenérusandM.Trybus,StudyontheeffectsofoffsetsontheDevelopment
ofaEuropeanDefence IndustryandMarket (Brussels:EuropeanDefenceAgency,2007),46, www.eda.europa.eu/
Default.aspx:
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Գիտականհետազոտություններ

Միջազգային համագործակցության և անվտանգության կենտրոնը (Centre for International
CooperationandSecurity)իրզեկույցում,որըվերնագրվածէ«Ռազմականտրանսֆերներիազդե-
ցությունըաղքատությանևզարգացմանվրա»,նշումէ.

«Կոռուպցիոն երևույթների դրսևորման մեկայլ հավանական ձև են հանդիսանում «օֆսեթները»։
Նախկինումօֆսեթներինշանակությունըդիտարկվումէրպաշտպանությանոլորտիծախսերիվրա
սպառազինություններիտրանսֆերներիազդեցությանտեսանկյունից։ Սակայն կարևոր է նաև ու-
սումնասիրել,թեարդյոքօֆսեթայինփաթեթներըչեննպաստումխոշորկաշառքներըկամկոմիսիոն
վճարներըպարտակելուն,կամարդյոքդրանքոչպատշաճազդեցությունչենունենումզենքիգնման
մասինտվյալերկրիկողմիցորոշումներիկայացմանվրա։Օֆսեթայինփաթեթները«հայտնիեննրա-
նով,որգործարքիգինըբարձրացնումենմոտավորապեսքսանտոկոսով,դժվարվերահսկելիենև
չենապահովումայնառավելությունները,որոնքխոստացվումենգործարքըկնքելիսևնպաստումեն
կոռուպցիային»։Օֆսեթներըկարողեննպաստելկոռուպցիայիտարածմանընաևերկրիներսում,
քանիորգործարքներըկարողեններգրավելտեղականայնֆիրմաներին,որոնքընտրվումենիրենց
ունեցածքաղաքականկապերիշնորհիվ։ՀարավայինԱֆրիկայումկնքվածմիպայմանագրովտեղա-
կանֆիրմաներիհետկնքվածենթակապալիպայմանագրերընորհնարավորություններէինտալիս
պաշտոնյաներինիրենցգրպաններըլցնելուհամար»59:

Գոյությունունենօֆսեթներիտնտեսականազդեցությանմասինմիշարքգիտականվերլուծու-
թյուններ,որոնցիցառնվազնմեկըհատուկուշադրությունէդարձնումդրանցհետկապվածկոռուպ-
ցիոնռիսկերիվրա60:ԹրևորԹեյլորի(TrevorTaylor)նպատակնէրուսումնասիրել,թեարդյոքգնում-
ներիոլորտի լիազորպաշտոնյաներիկողմիցկայացվածօֆսեթայինփաթեթներիանհրաժեշտու-
թյանևձևիմասինորոշումներիհիմքումընկածպատճառներըտնտեսականէին,թեքաղաքական։
Սափաստագրականմիաշխատանքէ,որիհիմքումընկածենտարբերմոդելներիգնահատման
նպատակովստացվածգործարքայինմակարդակիտեղեկություններ,ևայնուսումնասիրումէամ-
բողջաշխարհիկտրվածքովտարբերերկրներիփորձը։Հետազոտությանարդյունքներիհամաձայն̀ 
չնայածգնումներիոլորտումլիազորվածպաշտոնատարանձինքօֆսեթներիընտրությունըկատա-
րումենտնտեսականնկատառումներիցելնելով,այնուամենայնիվ,շատկարևորեննաևքաղաքա-
կան-տնտեսականփոփոխականները։Որոշօֆսեթայինհամաձայնություններումտնտեսականփո-
փոխականմեծությունները(օրինակ՝գինը,որակը,գործարքիկնքմանծախսերը,արդյունաբերական
զարգացմաննկատառումները)գերակայումենքաղաքականներինկատմամբ(որոնցիցեն,օրինակ,
ապարատիմեծացումը,ազգայինանվտանգությաննկատառումներըևշահագրգիռխմբերիմոտե-
ցումները)։Մյուսդեպքերում,սակայն,օֆսեթայինփաթեթըկարողէավելիցայտունարտահայտել
հենցքաղաքականգերակայությունները։Հեղինակըեզրափակումէհետևյալկերպ.

«Այստեսակկոռուպցիայիդեմպայքարելուհամարառաջարկըկլինիօֆսեթներիթափանցիկությու-
նըբաձրացնելուցսկսելը։Օրինակ̀ յուրաքանչյուրպետությունպետքէկիրառիանկախ,արտաքին
աուդիտորներիներգրավմանպրակտիկան,որոնքկգնահատենամենմիօֆսեթայինհամաձայնու-
թյանբովանդակությունըևայնուհետև̀գործարքիկատարումիցհետո,կտանդրատնտեսականար-
դյունավետության մանրամասն գնահատականը՝ ելնելով կատարված ծախսերի և ստացված ար-
դյունքներիչափից։Ծախսերիարդյունավետությանմասինայսգնահատումըպետքէհրապարակվի
ևենթակալինիարտաքինստուգման»։

ԹԻբացհարցազրույցներըպաշտպանությանոլորտիփորձագետներիհետ

ՖրանկԲոլանդ(FrankBoland)՝ՆԱՏՕ-իՈւժերիպլանավորման,ռազմականքաղաքականությանև
պլանավորմանվարչությանպետ.
59 ՄայքԲուրն,ՄալքոլմՃալմերս,ԹիմՀիթ,ՆիկՀուփերևՄենդիԹյորներ,«Ռազմականտրանսֆերներիազդեցությունը
աղքատության և զարգացման մակարդակի վրա», Միջազգային անվտանգության և համագործակցության
կենտրոն (Բրեդֆորդի համալսարան, սեպտեմբեր, 2004թ.), էջ 44,Mike Bourne,MalcolmChalmers, TimHeath,
NickHooperandMandyTurner,TheImpactofArmsTransfersonPovertyandDevelopment,CentreforInternational
CooperationandSecurity(UniversityofBradford,September2004),44,

 http://www.bradford.ac.uk/acad/cics/publications/AVPI/transfers/AVPI_Arms_Transfers_and_Poverty.pdf.
60 ԹրեվորՔ.Թեյլոր,«Օֆսեթայինքաղաքականությանմոդելավորումըհանրայինգնումներիընթացքում»,«Քաղա-
քականությանմոդելավորմանամսագիր»,Հ-25:9(2003թ.),էջ985–98,TrevorK.Taylor,«ModellingOffsetPolicyin
GovernmentProcurement»JournalofPolicyModelling25:9(2003):985–98։
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«Օֆսեթներըլայնտարածումենստացել,քանիորառաջինհայացքիցդրանքլավլուծումենկառավա-
րություններիհամար։Եթեկառավարություններըգումարենծախսումներմուծմանվրա,ապաօֆսեթ-
ներընրանցհնարավորությունենտալիսինչ-որչափովվերականգնելիրենցարտարժութայինֆոնդե-
րը.այսպիսով,դրանքունենիրենցգրավչությունը։…[Այնուամենայնիվ]փորձըցույցէտալիս,որշատ
օֆսեթայինպարտավորություններպարզապեսչենիրացվում։Իրականխնդիրնայնէ,որօֆսեթները
խեղաթյուրումենորոշումներիկայացմանգործընթացը։Զինվածուժերինպատակըկարողէլինելորո-
շակիտեխնիկանորոշակինպատակներիհամարգնելը,մինչդեռօֆսեթներըթույլենտալիս,որգնում-
ներըբխենոչթեիրականկարիքներից,այլպայմանավորվածլինենկողմնակինկատառումներով»61:

ՂանիմԱլՆաջար(GhanimAlNajjar)՝Քուվեյթիհամալսարանիքաղաքագիտությանավագդա-
սախոս.

«Քուվեյթում օֆսեթային ծրագրերի նպատակն է վերափոխել նորպայմանագրերը, որպեսզի նրանք
նպաստենծախսվածմիջոցներիմասնակիվերականգնմանը։Օֆսեթներըգրեթեչենէլգործում։Իրակա-
նումոչոքչգիտի,թեինչէտեղիունենումօֆսեթներիհետ։Հատկացվածգումարիմիմասնայնուհետև
չիէլծախսվում։Արդյո՞քորևէմեկըհետևումէօֆսեթայինպարտավորություններիկատարմանը։Ես
այդպեսչէիասի.մինչևհիմածախսվածգումարնայնքանէլմեծչէ։Չեմկարծում,որորևէնորմալվե-
րահսկողությունկադրանկատմամբ։Մարդիկակնկալումենտեսնել,թեորքանովարդյունավետկլինի
օֆսեթայինծրագիրըտեղականնախագծերիտեսանկյունից,սակայնհաճախայնպեսէլինում,որկա՛մ
ընթացակարգերնենշատբարդացվում,կա՛մէլօֆսեթայինծրագրիապահովածհատուցումնայդքանէլ
մեծչիլինում։Որոշդեպքերումնախատեսվածգումարըիրոքհատկացվումէ,բայցչիվերահսկվում»։

Անգամեթեչկանկոռուպցիայիմասինկասկածներ,այնուամենայնիվ,օֆսեթներիկիրառման
պրակտիկանառաջացնումէմիշարքմտահոգություններ,որոնցիցեն,օրինակ՝

• օֆսեթայինառաջարկներիգնահատմանեղանակներըհստակչեն.

• բացակայում է պետական հստակ ռազմավարությունը՝ կապված նրա հետ, թե ինչ ար-
դյունքներենակնկալվումօֆսեթներիկիրառումից.

• օֆսեթներիկիրառմամբպայմանավորվածգործընթացումմեկիցավելինախարարության
ներգրավվածությունը լուրջվտանգ էստեղծումգնումներիգործընթացինկատմամբվե-
րահսկողությունըկորցնելուևպատշաճգնահատումիրականացնելուհամար.

• մրցույթիմասնակիցներիհետբանակցություններըսկսվումենհիմնականպայմանագրի
կնքումիցհետո.

• պայմանագրիկնքմանընախորդողևդրանհաջորդողշրջանումիրականացվողվերահսկո-
ղությանմեխանիզմներըհամարժեքչեն(սաներառումէօֆսեթայինպայմանագրերիկեն-
սականամբողջցիկլըևվերաբերումէինչպեսհիմնականկապալառուին,այնպեսէլենթա-
կապալառուներին).

• համարժեքչեն,իսկերբեմնընդհանրապեսբացակայումենստանձնածօֆսեթայինպար-
տավորություններըչկատարելուհամարնախատեսվածպատասխանատվությանմիջոցնե-
րիկիրառմանմեխանիզմները.

• համարժեքչենիրավականվերահսկողության,միջնորդականգործունեությանիրականաց-
մանևդատականվիճարկմանմեխանիզմները.

• համարժեքչենայնժամկետները,որոնցընթացքումմրցույթիմասնակիցներըպետքէներ-
կայացնենիրենցունեցածօֆսեթայինառաջարկները.

• օֆսեթայինտարբերակներըմիանգամայնտարբերենևոչհամադրելի,հստակպահանջ-
ներևընտրությանչափանիշներգոյությունչունեն.

• օֆսեթայինփաթեթներիշատբաղադրիչներգտնվումենմրցույթիհավանականմասնա-
կիցներիմասնագիտականոլորտիցդուրս.

• չկանօֆսեթայինտարբերակներըգնահատելուհամարանհրաժեշտփորձևգիտելիքներ
ունեցողմասնագետներ.

61 Հարցազրույցըհրապարակվելէ«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպության«Պաշտպանականհակակո-
ռուպցիոնժողովածու»-իմեջ,Հ-17(June2007),www.defenceagainstcorruption.orgհասցեով։
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• վերահսկիչմարմիններիանդամներըչունենօֆսեթայինառաջարկներըևօֆսեթայինպար-
տավորություններիկատարումըգնահատելուհամարանհրաժեշտգիտելիքներևփորձ։

Պատուհան8.1.Օֆսեթներիկիրառմանընթացքումարձանագրվածկոռուպցիայիմասին
թերթերիհնչեցրածմեղադրանքները

Պորտուգալիա.Հետաքննություններիևհարկադրանքիմիջոցներիգլխավորվարչությունըքննումէր
օֆսեթայինմիգործարք,որովնախատեսվածէր«ԳերմանականՍուզանավերիկոնսորցիում»-իցեր-
կուսուզանավիգնում։Մեկմիլիարդևերկուհարյուրտասըմիլիոնեվրոարժողությամբօֆսեթային
պայմանագիրը,որինպատակնէր,որպեսհատուցում,ապահովելՊորտուգալիայիտնտեսությանմեջ
ներդրումներիիրականացումը,բանակցվելէր«Էսկոմ»(Escom)ընկերությանկողմից,որըհանդիսա-
նումէրհետաքննությանմեջգտնվող«ԷսպիրիտոՍանտո»խմբի(GroupEspíritoSanto,GES)անդամ։
ՀարավայինԱֆրիկա.1999թ. կնքվածսպառազինություններիհարավ-աֆրիկյանգործարքըվիճա-
հարույցէրեվրոպականառանձինֆիրմաներիևհարավ-աֆրիկյանբարձրաստիճանպաշտոնյաների
կողմիցդրսևորվածկոռուպցիայիմասինզանազանմեղադրանքներիտեսանկյունից։Չնայածայնհան-
գամանքին,որՀարավայինԱֆրիկայիկառավարությունըշարունակաբարտեղեկացնումէրիրկողմից
կնքվողռազմականտեխնիկայիգնմանպայմանագրերիօֆսեթայինբաղադրիչներիմասին,ԶԼՄ-ները
շատավելիթերահավատէին։Մասնավորապես,2008թ.փետրվարին«Բիզնեսդեյ» (BusinessDay)
պարբերականը գանգատվեց, որ օֆսեթային պայմանագրերի հաջող իրականացման որևէ անկախ
գնահատումկատարելըշատդժվարէ,քանիորտեղեկատվությունտրամադրելումասինիրենցհար-
ցումներըմերժվումենհարցմանառարկատեղեկատվությունըառևտրայինգաղտնիքպարունակելու
հիմքով։«ԹիսսենԳրուպ»(ThyssenKrupp)ընկերությունը,որիգործունեությունը՝միքանիռազմանա-
վերիվաճառքիընթացքումթույլտրվածկոռուպցիայիմեղադրանքով,հետաքննվումէրՀարավային
Աֆրիկայիկարևորագույնգործերիքննաչականվարչությանկողմից,հաշվետվություններիհամաձայն,
թերացելէրիրօֆսեթայինպարտավորություններիկատարմանմեջ։Բացիայդ,օֆսեթներիևկոռուպ-
ցիոնդրսևորումներիմիջևհստակպատճառահետևանքայինկապէրարձանագրվել«BAE»և«SAAB»
ընկերություններից«Գրիպեն» (Gripen)տեսակիկործանիչներիվաճառքիընթացքում։Հարավ-աֆրի-
կյան«ՄեյլենդԳարդիան»(Mail&Guardian)պարբերականը2008թ.մարտի20-ինգրեց,որպաշտ-
պանությաննախարարՋոՄոդիսը(JoeModise)գնմանգործընթացիժամանակգաղտնիաբարստացել
էր«Քոնլոգ/Լոգ-Թեքէլեկտրոնիքս»(Conlog/Log-Tekelectronics)խմբիբաժնետոմսեր,որըպետքէմեծ
շահույթներստանարզենքիվաճառքիհետկապվածօֆսեթայինպայմանագրերից։

 ՉեխիայիՀանրապետություն.Չեխիայումնույնպեսքննվումէր«Գրիպեն»տեսակիկործանիչներիգն-
մանընթացքումկաշառքներիվճարմանփաստիառթիվմիգործ,որտեղդարձյալհարցերկային`կապ-
վածգործարքիմասկազմողօֆսեթայինպայմանագրերիհետ։Քննությունըհիմնականուշադրությունը
բևեռեցբարձրաստիճանչեխպաշտոնյաներինենթադրաբար2001թ.տրվածվճարների,ինչպեսնաև
մրցույթիկառուցվածքիվրա,որիընթացքումմրցակիցներըհետվերցրինիրենցհայտերը՝պնդելով,որ
կառավարությանկողմիցմշակվելէինպայամանգրայինայնպիսիպահանջներ,որոնքերաշխավորում
էին«Գրիպեն»-իհաղթանակը։Պայմանագրայինփաթեթիմասկազմողօֆսեթայինհամաձայնություն-
ներընույնպեսքննադատությանարժանացանիբրևանիրագործելիպարտավորություններնախատե-
սող,որիպատճառովէլխնդրոառարկաժամանակահատվածումֆինանսներինախարարհանդիսա-
ցածերկուանձ,մեկըմյուսիետևից,հրաժարականտվեց։

ՄԹևՍաուդյանԱրաբիա.«ԱլՅամամահ»(AlYamamah)ռազմականինքնաթիռներիվաճառքիպայմա-
նագիրը,որը1980-ականնթթ.բանակցվելէր«BAE»ընկերությանանունիցհանդեսեկածՄԹկառավա-
րությանևՍաուդյանԱրաբիայիկողմից,հանդիսանումէՄԹպատմությանմեջարձանագրվածամենա-
խոշորգործարքըևմինչօրսսուրբանավեճերհարուցում։Այսպայամանագրիտեքստումնախատեսված
էրօֆսեթայինհայտնիմիկետ,որովնախատեսվումէր,որ«BAE»ընկերությանստացածեկամուտների
միմասըներդրվելու էրՄԹպաշտպանությանոլորտում։Այնուամենայնիվ,օֆսեթայինպարտավորու-
թյուններիիրացումիցհետոպարզդարձավ,որստացվածարդյունքներըսպասվածիցշատավելիքիչ
էին։ԱՄՆԱրդարադատությանդեպարտամենտիկողմիցայսառթիվանցկացվածսեփականհետաքն-
նությանհիմնականուղղություններիցմեկնէլհենցօֆսեթայիննշվածկետիպահանջնէր։

Իսրայել.2005թ.սեպտեբերին«ԴիֆենսՆյուզ»(DefenseNews)պարբերականըգրեց,որիսրայելական
ոստիկանությունը,արտերկրումկատարվածկոռուպցիոնվճարներիառթիվհարուցվածլայնածավալ
քննության շրջանակներում,խուզարկություններ է իրականացրելԻսրայելիխոշորագույն ռազմաար-
դյունաբերականընկերության՝«ԻսրայելԷյրքրաֆթԻնդասթրիզ»-ի(IsraelAircraftIndustries)գլխավոր
գրասենյակում։Քննությանհիմնականառարկանէրհանդիսանումպատվերներիտրամադրմանդիմաց
օտարերկրյապաշտոնատարանձանցկաշառելուևնրանցփայհանումներտալու,ինչպեսպնդվումէր,
տասնամյապրակտիկան,ինչպեսնաև՝արտահանմանգործարքներիևդրանցհետզուգորդվածօֆսե-
թայինհամաձայնություններիիրականացումը։
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Ռումինիա.2003թ.Ռումինիայիկողմիցերկուռազմանավգնելուգործարքիհետկապվածհրապա-
րակվեցին կոմիսիոն վճարների տրամադրման մեղադրանքներ։ Քննությունն իր հսկայական մասով
կենտրոնացավգործարքիկնքմանընթացքումթույլտրվածխախտումների,ինչպեսնաևօֆսեթային
պարտավորություններիկատարմանընթացքումպետականմիջոցներըվատնելուփաստիվրա։2006
թ.հունիսին«ԲուխարեստԴեյլիՆյուզ»(BucharestDailyNews)պարբերականըհաղորդեց,որ«այսգոր-
ծարքիիրականնպատակըօֆսեթայինպայմանագրիիրականացումնէ»։Այսգործարքիհամաձայն`
«BAEհամակարգեր» (BAESystems)ընկերությունըպարտավորվումէրգնմանհամարստացածգու-
մարի 80%-ի չափով, ի իրացումն ուղղակի ևանուղղակի մի քանի օֆսեթների, Ռումինիայից գնել
ապրանքներ և ծառայություններ։ Այս օֆսեթների վիճահարույց բնույթը գնալով հաստատվում էր,
և2003թ.սեպտեմբերին«ԺուռնալուլՆեշնլ» (JurnalulNational)պարբերականըգրեց,որՌումինիայի
պաշտպանությաննախարարությունըմտադիրէդատիտալ«BAEհամակարգեր»ընկերությանը,եթե
վերջինսչկատարիօֆսեթայինհամաձայնություններիներքոիրստացածպարտավորությունները։Այ-
նուհետևնշվումէր,որայսգործարքըքննվումէՄԹԽոշորչարաշահումներիվերաբերյալգործերով
գրասենյակի(ԽՉԳ,UKSeriousFraudOffice,SFO)կողմից։

 Թայվան. «Դիֆենս Նյուզ» (Defense News) պարբերականը Թայվանի  պաշտպանության ոլորտում
գնումներիգործընթացիհետկապվածԱՄՆունեցածմտահոգություններիննվիրվածիրհոդվածում,
որպեսայսոլորտումկնքվողգործարքներիլրջագույնխնդիր,նշեցկոռուպցիանևպաշտոնատարան-
ձանցտրվողկաշառքները։Նշվածգործընթացներիբարելավմաննուղղվածառաջարկներիթվումնշ-
վումէինընդհանուրմոտեցմանորդեգրումը՝այնառթիվ,որհակակոռուպցիոնմիջոցառումներըպետք
էպարտադիրներառենկոմիսիոնվճարներիևօֆսեթներինկատմամբխիստհսկողությունըկամընդ-
հանրապեսնախատեսենդրանցալգելումը։

Աղբյուրները. «Զենքի առևտրական խաչակիրը նորից դատարանում», «Բիզնես դեյ» (25 փետր
վարի,2008թ.),«Armsdealcrusader isbackincourt»,BusinessDay(25February2008),http://
www.armsdealvpo.co.za/articles12/ crusader.html, «Զենքի գործարքի քննությունը վերսկսվեց»,
«ՄեյլանդԳարդիան», (20մարտի,2008թ.),“Armsprobereopened,”Mail&Guardian (20March
2008),www.mg.co.za/article/20080320armsprobereopened,ՋերեմիԴրաքեր,«ՉեխիաBAEկո
ռուպցիայիհետաքննություննանհանգստացնումէՊրահային»,«ԱյԷսԵնանվտանգությանտեսու
թյուն»(27փետրվարի,2007թ.),JeremyDruker,“CzechBAEcorruptionprobeworriesPrague,”ISN
SecurityWatch(27February2007),«Իսրայելիոստիկանությունըխուզարկումէ«ԻսրայելԷյրքրաֆթ
Ինդասթրիզ»ը»,«ԴիֆենսՆյուզ»(30սեպտեմբերի,2005թ.),“IsraelPoliceRaidIAI,”DefenseNews
(30September2005),«Ռումինիանդատիկտա«BAEհամակարգերին»պայմանագիրըչկատարե
լու համար», «ԺուռնալուլՆեշնլ» (3սեպտեմբերի,2007թ.), “RomaniaWillSueBAESystems for
BreachofContract,”JurnalulNational(03September2007),«ԱՄՆընախազգուշացնումէԹայվա
նին.կարգավորեքպաշտպանականգնումները»,«ԴիֆենսՆյուզ»(11սեպտեբերի,2006թ),“U.S.
WarnsTaiwan:CleanUpDefenseProcurement,”DefenseNews(11September2006)։

Օֆսեթներիններհատուկկոռուպցիոնռիսկերը
Գոյությունունիօֆսեթներիններհատուկերեքտեսակիկոռուպցիոնռիսկ։

Ոչիրավաչափազդեցությունըհզորություններիկարիքըգնահատելուվրա

Կառավարությանկողմիցանհրաժեշտհզորություններըպարզելումասինորոշմանվրակարողեն
ազդելնաևայլգրավիչառաջարկներ,որոնքներկայացվումենպաշտպանությանոլորտիգործար-
քիհետկապված։Սովորաբարայդառաջարկներըունենմիջազգայինքաղաքականդրդապատ-
ճառներ,որոնցիցելնելով`գնորդպետությունընաևցանկանումէխորացնելիրքաղաքականհա-
րաբերություններըվաճառողպետությանհետ։Հաճախայդգործարքներիարժեքնայնքանմեծէ,
որազդումէերկրինաևներքաղաքականօրակարգիվրա։Նմանդեպքերումմեծքանակությամբ,
առաջինհայացքիցգրեթեանվճարապրանքներիտրամադրմանառաջարկըկարողէազդելտեղի
քաղաքականգործիչներիկողմիցկայացվողորոշումներիվրա։Բացիայդ,հարակիցօգուտները
կարողենգրավիչդարձնելնաևայլհիմնականգործարքիառարկանհանդիսացողայլոչգրավիչ
ապրանքը։Սահենցայնմեղադրանքնէր,որըհնչեցվումէրչեխականօրինակիդեպքում,երբշա-
րունակաբարհարցականիտակէրդրվումինքնաթիռներիգնմանանհրաժեշտությունը,ինչպես
նաև՝հարավ-աֆրիկյանգործարքներիօրինակում,երբպաշտպանությաննախարարությունըմե-
ղադրվումէրորոշակիպահանջներինչհամապատասխանողտեխնիկագնելուևայդընթացքում
օրինականությանպահանջներըխախտելումեջ։
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Ոչթափանցիկբնույթիազդեցություններըմատակարարներիընտրությանհարցում

Երբեմնկարողէայնքանէլհստակկամընդհանրապեսհասկանալիչլինել,թեինչպեսէմրցույթի
մասնակիցներիկողմիցներկայացվածօֆսեթայինփաթեթներիհարաբերականորենհամադրելի
բովանդակությունըհավասարակշռվումորոշմանհիմքումդրվելիքայլ չափանիշներիհետ։Պար-
զապես՝ ինչպե՞ս են օֆսեթային փաթեթների առաջարկած հնարավորությունները համադրվում
տնտեսական,տեխնիկականևայլբնույթիչափանիշներին։Հենցբունչափանիշներիխիստբազ-
մազանլինելուհանգամանքըհաշվիառնելով՝նմանգնահատումանցկացնելըդժվարէ։Եղելեն
դեպքեր,երբմեղադրանքներենհնչեցվելայդպիսիգնահատումներիոչիրավաչափբնույթիվերա-
բերյալ,ինչըտեղիունեցավ,օրինակ,հարավ-աֆրիկյանգործարքներիպարագայում։

«Լավության»համարփոխհատուցմանհնարավորությունընձեռելը

Օֆսեթայինհամաձայնություններըհաճախայնպիսիպարտավորություններեն,որոնքստանձն-
վումևսկսումենկատարվելհիմնականգործարքիկնքումիցհետո։Հաճախտարիներենտևում,
մինչևայսբոլորհարակիցպարտավորություններըհստակեցվումեն։Այսձգձգումներիպատճա-
ռովևորպեսկանոն՝հենցդրանցովպայմանավորվածքաղաքականևլրագրողականհետաքրք-
րությաննվազմանարդյունքումառաջանումէգաղտնինորգործարքներիևհիմնականգործարքի
կնքմանգործումցուցաբերվածաջակցությանհամարփոխհատուցումներտրամադրելուհնարա-
վորությունը։Նաևօֆսեթայինպայմանագրերիկատարումըհաճախշատվատէվերահսկվում,
ինչիհետևանքովէլցածրէայդպիսիկոռուպցիոնդրսևորումներիբացահայտմանհավանականու-
թյունը։

Օֆսեթներինառնչվողկոռուպցիոնռիսկերինվազեցումը
Այսռիսկերըվերացնելուգործումգոյությունունիընտրությաներկուհիմնականտարբերակ.1)ամ-
բողջովինհրաժարվելպաշտպանությանոլորտումկնքվողգործարքներումօֆսեթներիկիրառման
ինստիտուտից,կամ2)պահպանելովօֆսեթները՝մեծապեսխստացնելդրանցհետկապվածվե-
րահսկողությանևհսկողությանռեժիմը։Նմանմեխանիզմներըպետքէգործենօֆսեթայինփաթե-
թիամբողջկենսականցիկլիընթացքում,անգամայնդեպքերում,երբդատևումէ20ևավելիտարի։
Գոյությունունենորոշակիազդակներառայն,որօֆսեթներիհետկապվածկոռուպցիոնխն-

դիրներիուղղությամբփորձէարվումլուծումներգտնել,ևստորևբերվածօրինակներըվկայում
են,որ՝

• վերջիներկու-երեքտարվաընթացքումշեշտակիորենփոխվելէհիմնականպայմանագրի
կնքումից հետո օֆսեթային բանակցությունների մեջ մտնելու պրակտիկան։ Հետզհետե
շատևշատերկրներպահանջումեն,որօֆսեթայինպայմանագրերըբանակցվենևվերջ-
նականտեսքիբերվեննախքանհիմնականգործարքիստորագրումը։Արդյունաբերական
ոլորտիփորձագետներըկանխատեսումեն,որայստենդենցըշարունակվելուէևարդյուն-
քումդառնալուէպետություններիկողմիցիրականացվողօֆսեթայինհարցերովքաղաքա-
կանությանոչթեբացառություն,այլընդհանուրկանոն.

• ավելիէխստացվումպարտավորություններիչկատարմանդեպքումգործարկվողպատաս-
խանատվության ռեժիմը։ Պետությունների գերակշռող մեծամասնությունը սահմանել է
պատժամիջոցներ, որոնց համաձայն, օֆսեթային չկատարված պարտավորությունների
հաշվեկշռիցելնելով`կիրառվումեն3–10%-իչափովտուգանքներ,ընդորում`այդհաշվեկ-
շիռըգնահատվումէկա՛մելնելովօֆսեթայինպայմանագրիկատարմանհիմնականփուլե-
րիավարտին, կա՛մամբողջ օֆսեթայինպայմանագրիավարտին չկատարված մնացած
պարտավորություններից։Որոշպետություններկիրառումենայդերկուչափանիշներըմի-
աժամանակ,իսկերբեմնէլտուգանքըհաշվարկվումէ`ելնելովհիմնականգործարքիար-
ժեքիչափից։Փոփոխվումէնաևայսպատժամիջոցներիկիրառմանձևը։Սովորաբար,տու-
գանքներըգանձվումենորպեսվնասիվերականգնում,այսինքն՝վճարվածտուգանքըհան-
դիսանումէչկատարվածպարտավորությանվերացումկամկատարում։Առավելվերջերս,
արդյունաբերականօֆսեթներիհարցերովփորձագետներիվկայությամբ, շատերկրների
կողմիցարդենկիրառվումէվերականգնված,բայցչվերացվածվնասներիմոտեցումը,այ-
սինքն՝դուպետքէվճարեստուգանքըևբացիայդ՝կատարեսնաևքոպայմանագրային
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պարտավորությունը,իսկհակառակդեպքում՝կարողեսհայտնվելհանրայինպատվերնե-
րի«սևցուցակում»ևմնասայնտեղայնքանժամանակ,քանիդեռ չեսկատարելօֆսե-
թայինպարտավորությունը։Բացիայդ,պաշտպանությանոլորտիկապալառուներիցսովո-
րաբարպահանջվումէնախապեսերաշխիքայինվճարկատարել՝հնարավորտուգանքնե-
րիգանձումըապահովելուհամար։Այսվճարիչափընվազումէտվյալկապալառուիկողմից
իկատարումնիրօֆսեթայինպարտավորություններիստացածվարկանիշայինմիավորնե-
րինհամաչափ.

• 2008թ.մայիսինիրգլխավորտարեկաննստաշրջանումՀամաշխարհայինարդյունաբերա-
կան համագործակցության կոնֆերանսը (Global Industry Cooperation Conference), որը
կազմակերպվելէրխոշորագույնօֆսեթայինընկերակցություններիկողմից,քննարկումնա-
խաձեռնեցօֆսեթներիհետկապվածկոռուպցիոնռիսկերիևդրանցհաղթահարմանուղի-
ներիշուրջ.

• 2009թ.փետրվարիվերջինԱՄՆԿալիֆոռնիանահանգիՄոնտերեյքաղաքումտեղիունե-
ցած վերը նշված մեծ կոնֆերանսի շրջանակներումանցկացված օֆսեթների հարցերով
աշխատանքայինքննարկմանըընդհանուրսեղանիշուրջհավաքվեցինԵվրոպայիևԱՄՆ-ի
բարձրաստիճան զինվորականպաշտոնյաներն ու պաշտպանականարդյունաբերության
ներկայացուցիչները։ Նրանց կողմից ՆԱՏՕ-ին ներկայացվեցին մի շարք առաջարկներ,
որոնքայժմքննարկմանփուլումեն։

Սրանքբոլորըկարևորքայլերեն՝ուղղվածօֆսեթներիկոռուպցիոնռիսկերինկատմամբայն-
պիսիհամապարփակմոտեցումձևավորելուն,որըհիմնվածկլինիհետևյալսկզբունքներիվրա՝

• թափանցիկությանմակարդակիբարձրացումևհաշվետվություններիներկայացմանբարե-
լավում.

• հաշվետվողականությանևբարեվարքությանամրապնդում.

• գործառնականընթացակարգերիօպտիմալացում.

• շահերիբախումներիառկայությանբացահայտում.

• հիմնականդերակատարներինախահարձակմասնակցությանապահովում։

Այսոլորտներիցամենմեկիշրջանակներումներկայացվողառաջարկներնուբարեփոխումները,
միասինվերցրած,կհանդիսանանառաջավորփորձ։Ընթերցողը,սակայն,պետքէլավիմանա,որ
օֆսեթների հետ կապված մրցութային գործընթացներում բարեվարքության ապահովման հի-
մախնդիրըայնքաննորթեմաէ,որարվածառաջարկություններիցշատերը,չնայածառաջինհա-
յացքիցմիանգամայնօգտակարևկառուցողականլինելուն,դեռևսկարիքունենիրականացմանև
գործնականկյանքումհետևողականհաստատման։

Թափանցիկությունևհաշվետվություններիներկայացում

Մրցույթիհայտարարությամբպետքէպահանջվի,որհայտերըներկայացվեներկուգնայինառա-
ջարկով՝մեկըօֆսեթայինփաթեթիհետմիասին,իսկմյուսը՝առանցդրա։Այսառաջարկըհամա-
հունչ էՄոնտերեյի կոնֆերանսիարդյունքում ձևակերպված հետևյալ երաշխավորության նա-
խագծին.

«Խթանելևբարձրացնելօֆսեթայինծրագրերիմշակման,իրականացմանևկառավարմանգործըն-
թացներիթափանցիկությունը՝վերջինիստակնկատիունենալովնաևկառավարություններիկողմից
օֆսեթներիիրականգնիդիտարկումը,ինչպեսնաև՝կառավարություններիկողմիցայնպիսիմրցու-
թայինպահանջներնախատեսելը,որոնքթույլկտան,օֆսեթայինփաթեթներիգնայինառաջարկնե-
րըպատշաճգնահատելունպատակով,դրանքգնահատելինչպեսառանձին,այնպեսէլընդհանուր
հայտիկազմում,ևորոնքհաշվիկառնենայննպատակներնուխնդիրները,որոնքտվյալպետության
կողմիցիրականացնումենիրօֆսեթայինծրագրերիուղղությամբ62:

Կառավարությանկողմիցպետքէպահանջներկայացվի,որպեսզիամենտարիմանրամասն
հաշվետվություններտրվենյուրաքանչյուրհիմնականգործարքինառնչվողբոլորօֆսեթայինպայ-

62 «Բարեվարքությանամրապնդումըևպաշտպանականինստիտուտներիշինարարությունը»կոնֆերանսինյութերը,
(2009թ.),էջ101:
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մանագրերիկատարմանընթացքիմասին։Այսհաշվետվություններըպետքէհրապարակվեն,ինչը
այսօրտեղիչիունենում։
Կառավարություններըպետքէհրապարակենհիմնականգործարքներիևդրանցառնչվողօֆ-

սեթայինփաթեթներիգնահատմանչափանիշները,այդթվում՝այնմանրամասնգնահատականնե-
րը,որոնքտրվելենհայտերիցյուրաքանչյուրին,ևայնգնահատականները,որոնքստացելենեզ-
րափակիչփուլդուրսեկածմասնակիցները։Սանույնպեստարածվածպրակտիկաչէայսօր։
Պետքէներկայացվիմիանշանակպահանջայնմասին,որպետքէանցկացվիօֆսեթայինյու-

րաքանչյուր փաթեթի արժեքի և ակնկալվող արդյունքների անկախ գնահատում, որը պետք է
ավարտվիոչուշ,քանպայմանագիրըստորագրելուցհետո2-3տարվաընթացքում։Այսգնահատ-
մանարդյունքներըպետքէհրապարակվեն,ինչըգրեթեերբեքտեղիչիունենում։
Քաղաքացիականհասարակությանվերահսկողությունընույնպեսարդյունավետմիջոցկարող

էհանդիսանալառաջարկներիստվերայինբաղադրիչներըհանրայինքննարկմանլույսիտակբերե-
լուհամար։Կառավարությունըպետքէակտիվորենձգտիներգրավելուքաղաքացիականհասա-
րակությանըներկայացվածօֆսեթայինփաթեթներիքննարկումներում։

Հաշվետվողականությանևբարեվարքությանամրապնդում

Պետություններիմեծմասումռազմականբյուջենևկատարվողծախսերըուսումնասիրվումենազ-
գայինաուդիտայինմարմիններիկողմիցևներկայացվումխորհրդարաններինկամորոշումների
կայացմանհամար լիազորվածբարձրագույն մարմնին։Նույնպիսիանկախուսումնասիրություն
պետքէապահովելնաևբոլորօֆսեթայինգործարքներիմասով։
Հաշվիառնելովընկերություններիհետկնքվողպայմանագրերիդիմացմերձավորանձանցտր-

վողհատուցումներիկապակցությամբառաջացողկոռուպցիոնռիսկերը̀անհրաժեշտէ,որավելի
խիստկերպովսահմանվիշահերիբախմանփաստիմասինհայտնելուպարտականությունը,ընդ
որում՝գնմանգործընթացինառնչվողբոլորանձանցկողմից,ևորամրագրվիգործընթացինմաս-
նակցողբոլորգործակալներիևօֆսեթներիմիջնորդանձանցևկազմակերպություններիկողմից
ավելիմեծջանասիրությունդրսևորելուպահանջը։Պաշտպանականարդյունաբերությանմիավո-
րումներըկարողենօգնելայսգործընթացին՝համապատասխանուղեցույցներմշակելումիջոցով
(տե՛սնաևստորևբերվածառաջարկություններըարդյունաբերականհամայնքիցևմիավորում-
ներիցակնկալվողգործողություններիվերաբերյալ)։
Մրցութայինգործընթացիբոլորմասնակիցները,այդթվում՝մրցույթիհաձնաժողովներիան-

դամներնուհամապատասխաննախարարները,պետքէպարտավորեցվածլինեններկայացնե-
լուշահերիբախմանվերաբերյալտարեկանհայտարարագրեր։

Պատուհան8.2.Անուղղակիօֆսեթներիկառավարմանթափանցիկությունը

2006թ.Բուլղարիայիկառավարությունը,պաշտպանությանոլորտիխոշորգնումներիարժեքիորոշ
մասը օֆսեթայինպայմանագրերի միջոցով հատուցելու պահանջ սահմանելուց հետո, տնտեսական
հարցերիևէներգետիկայինախարարությանկազմումստեղծեցօֆսեթայինծրագերիվարչությունը,
որըպատասխանատուէանուղղակիօֆսեթներիկառավարմանհամար։Վարչությանկողմիցնախա-
րարությանպաշտոնականկայքում ստեղծվեցևգործարկվեց վարչության ինտերնետային էջը (տե՛ս
www.mee.government.bg/offsetp/offsetp.html)։Այնմանրամասնտեղեկատվությունէտրամադրումհետ-
ևյալհարցերիշուրջ՝

• Օֆսեթներինվերաբերողիրավակարգավորումներ:

• Տնտեսության այն գերակա ճյուղերը, որոնցում կառավարությունը խրախուսում  է օֆսե-
թայիններդրումներիկատարումը:

• Օֆսեթային նախագծերի ուսումնասիրության մեթոդիկան (որը կիրառվում է օֆսեթների
ներդրումը,այնէ՝օֆսեթայինօգուտներըօֆսեթայինպարտավորություններիհետհամեմա-
տելիս)՝ելնելովտնտեսությանտվյալճյուղիպահանջներիցևտեխնոլոգիականհագեցվածու-
թյանառկամակարդակից:

• Այնընկերություններիռեգիստրը,որոնքհայտնելենիրենցշահագրռվածությունըևբավա-
րարումեն«օֆսեթներստացողների»համարմշակվածչափանիշները։2009թ.հուլիսիդրու-
թյամբռեգիստրումգրանցվածէ64բուլղարականընկերություն:
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• Տնտեսականհարցերիևէներգետիկայինախարարությանկողմիցհաստատվածօֆսեթային
առաջարկներիցանկը։2009թ.հուլիսիդրությամբցանկումընդգրկվածէօֆսեթայիններդ-
րումների24առաջարկ։Հրապարակայինէնաևներդրումներիհավանականգնիմասինտե-
ղեկատվությունը։Պաշտպանությանոլորտումաշխատողկապալառուներըկարողենընտրել
այսառաջարկներիցմեկըկամմիքանիսըիրենցօֆսեթայինպարտավորություններըկատա-
րելուհամար:

• Ընթացքիմեջգտնվողօֆսեթայինծրագրերը՝դրանցմաքուրարժեքիևակնկալվողտնտե-
սականարդյունքների մատնանշմամբ (2009 թ. հուլիսի դրությամբ օֆսեթային ծրագրերի
տնտեսականարդյունավետությանգործակիցընրանցմաքուրարժեքիմեկմիավորիհամե-
մատկազմումէմիջինը3միավոր):

• Բուլղարիայիզինվածուժերիհամարսպառազինություններիհամակարգերևտեխնիկամա-
տակարարողպաշտպանությանոլորտիկապալառուների հետկնքվածօֆսեթային համա-
ձայնություններիևհամապատասխանօֆսեթայինծրագրերիցանկը։Յուրաքանչյուրայդպի-
սիծրագրիհամարնշվումեն՝ծրագրիմաքուրարժեքը,տնտեսականարդյունավետության
գործակիցը,օֆսեթներիցակնկալվողարդյունքները,իրացմանժամկետները,իրացմանմի-
ջանկյալփուլերըևհամառոտնկարագրությունը։

Բացիայդ,ինտերնետայինկայքումհղումներկանդեպիկարևորհաշվետվություններըևհաղոր-
դումները,ինչպեսնաև՝այսհարցերովանցկացվածկոնֆերանսներինյութերը։Ինտերնետայինկայքի
տեղեկատվություննամբողջությամբմատչելիէբուլղարերենլեզվով։Առավելկարևորտեղեկություն-
ներըտեղադրվածեննաևանգլերենլեզվով՝www.mee.government.bg/eng/offsetp/offsetp.htmlհասցեով։

Գործառնականընթացակարգերիօպտիմալացում

Որքանցածրէգնահատվումհիմնականգործարքիկազմումօֆսեթայինպայմանագրերիտեսա-
կարարկշիռը,այնքանավելիցածրենկոռուպցիոնռիսկերը։Ողջամտորենընդունելիէ10–15%-ը
չգերազանցողհարաբերակցությունը։Եթեվերջինսավելիմեծէ,ապահամապատասխանաբար̀
ավելիբարձրենկոռուպցիոնռիսկերը,ևանհրաժեշտէձեռնարկելայսկարգիավելիինտենսիվ
միջոցներ։
Պետական գնումներով զբաղվող գործակալություններըպետք է հասկանան, որ օֆսեթային

գործարքներըհանդիսանումենիրենցգործունեությանհիմնականուղղություններիցմեկը։Դրանք
պարզապեսհիմնականգործարքի«կիցհավելվածները»չեն։Անհրաժեշտէձևավորելառանձնաց-
վածմիստորաբաժանում,որըպատասխանատուկլինիօֆսեթայինգործարքներիհամարևկե-
րաշխավորի,որօֆսեթայինպայմանագրերինախապատրաստականփուլիննույնքանկարևորու-
թյունևուշադրությունհատկացվի,որքանդաարվումէհիմնականգործարքինախապատրաստ-
ման համար։ Բացի այդ, պատասխանատու նախարարությունը, նախքան գնման գործընթացի
սկսվելը,պետքէպարզորոշկերպովևգրավորձևովներկայացնիգործընթացումներգրավված
բոլորնախարարություններիմիջևառկալիազորություններիբաշխումը(եթեմասնակցումէմեկից
ավելինախարարություն)։Պատասխանատունախարարությունըպետքէնաևպնդի,որնախքան
պայմանագրիկնքումըպատշաճկերպովստանձնվենորոշակիպարտավորություններ։

Նախահարձակմասնակցությունպաշտպանությանոլորտիընկերություններիկողմից

Պաշտպանությանոլորտիառանձինընկերություններիկողմիցիրենցգործունեությանօրինականու-
թյանապահովմաննուղղվածմիջոցառումներըպետքէլիարժեքորենվերաբերեննաևօֆսեթային
պայմանագրերիներքոնրանցստանձնածպարտավորություններին,ինչպեսնաևընդգրկենդրանց
կատարմանըմասնակցողաշխատակիցներինուխորհրդատուներին։Ներկայումսդաայդպեսչէ։
Երկրորդ,պաշտպանությանոլորտիընկերությանգործարարվարքագծիևգործարարէթիկայի

չափանիշներըպետքէուղղակիորենտարածվեննաևօֆսեթներիևդրանցվերահսկմանմեխա-
նիզմներիվրա։
Պետքէխրախուսվիընկերություններիկողմիցապագագործարքներիհետկապվածռիսկերի

մասինբարձրաձայնելը։Մերփորձիցելնելով,կարողենքասել,որգնորդպետություններըավելի
հակվածկլինենսահմանելուօֆսեթներիթափանցիկությանվերաբերյալպահանջները,եթեիմա-
նան,որայդհարցումնրանցկաջակցենմրցույթիառնվազնմիքանիմասնակիցներ։



Գլուխ8.Օֆսեթային(հակադարձ)գործարքներ 95

Նախահարձակմասնակցությունարդյունաբերությանևվերազգային
կազմակերպություններիկողմից

ԹԻ-նարելէզարմանալիմիդիտարկում.այնընկերությունները,որոնքունենկաշառատվության
դեմուղղվածհրաշալիծրագրեր,շատավելիչեզոքենգտնվում,երբխոսքըօֆսեթայինծրագրերի
մասինէ։Նույնըկարելիէասելնաևպաշտպանականարդյունաբերությանոլորտիընկերություն-
ներիմիավորումներիմասին։Հետևյալկառուցողականքայլերըկարողենհանդիսանալարդյունա-
բերականընկերություններիայսոլորտիհետկապվածմտահոգվածությանվառապացույցը.

• Պաշտպանականարդյունաբերությանմիավորումներըպետքէպատրաստլինենհաստա-
տելուպատշաճկերպովվերահսկվողիրենցօֆսեթայինծրագրերիչափորոշիչներըևակն-
կալեն,որիրենցանդամներըհետևենդրանց:

• Նրանքկարողեննաևմշակելպատշաճջանասիրությանպահանջներըմանրամասնպար-
զաբանողուղեցույցներ, որոնքպետք էպարտադիր լինեննաևօֆսեթայինբրոքերների
համար։Սակարողէներառելընկերություններիևբրոքերներիհամարայնպիսիպահանջի
նախատեսում, ըստ որի վերջիններս պետք է ապահովեն, որ օֆսեթային պատվերների
պայմանագրերստացողընկերություններըոչիրավաչափկապվածություն չունենանկա-
ռավարությանկամքաղաքականկուսակցություններիներկայացուցիչներիհետ:

• Սա,մասնավորապեսկիրառելիէԵվրոպականպաշտպանականընկերակցության(ԱՊԱՄ,
European Defence Association, ASD) և Աերո-տիեզերականարդյունաբերության Ամերի-
կյանընկերակցության(ԱԱԱ,USAerospace IndustryAssociation,AIA)նկատմամբ̀հաշվի
առնելովայնաշխատանքները, որոնցնրանքարդենիսկմասնակցումենսպառազինու-
թյունների միջազգային վաճառքների շրջանակներում հակակոռուպցիոն չափորոշիչները
խթանելուուղղությամբ:

• Եվրոպականպաշտպանական միավորումը հրաշալի գործունեություն է իրականացնում
ամբողջԵվրոպայիտարածքումպաշտպանությանոլորտնավելիբացդարձնելուուղղու-
թյամբ։Այնուամենայնիվ,օֆսեթներիհանդեպայսմիավորմանորդեգրածմոտեցումըհա-
կասականէ, շփոթեցնողևոչհիմնավոր։Նրանցներկայումսգործողկանոնագիրքըայս
ոլորտումհատկապեսթույլէևզարմանալիորենորևէկերպչիանդրադառնումկոռուպցի-
ոնռիսկերիառկայությանը։Միավորումըպետքէվերսկսիօֆսեթներիհարցերովհանձ-
նախմբիգործունեությունը,որըստեղծվելէրհենցօֆսեթայինփաթեթներիհետկապված
մրցութայինգործընթացներիևպայմանագրերիկատարմանբարեվարքությունըխթանող
եղանակներըբացահայտելունպատակով։

ՆախահարձակմասնակցությունքաղաքացիականհասարակությանևԶԼՄկազմակերպու
թյուններիկողմից

Չնայածվերընկարագրվածռիսկերին̀ օֆսեթներըշարունակումենլինել«փակ»թեմա։Ակնհայտ
է,որլավկառավարումնութափանցիկությանապահովումըխթանողքաղաքացիականհասարա-
կությանկազմակերպություններըպետքէավելիակտիվգտնվենայսոլորտումևս։Անհրաժեշտէ
քաջալերելայնկառավարություններին,որոնքօֆսեթներիվերաբերյալբացքննարկումներըդարձ-
րելենայսբնագավառումծավալվողհանրայինքննարկումներիմիմասը։
Հաշվիառնելովօֆսեթներիհետզհետեաճողկշիռը,ինչպեսնաևդրանցօգտագործմանփորձի

տարածումըդեպիպաշտպանությանոլորտիցդուրսգտնվողտնտեսականգործունեությանհատ-
վածներ,լավկառավարմանշահերիցելնելով`միանշանականհրաժեշտէ,որտվյալառարկանավե-
լիլայնքննարկմանարժանանատարբերպետություններում։

Հետևություններ
Օֆսեթներնիրենցիցմեծկոռուպցիոնռիսկեններկայացնում։Նրանքիզորուենխեղաթյուրելու
պաշտպանականկարիքներիառթիվկայացվողորոշումներըևհանդիսանումենկոնկրետիրավա-
բանական և ֆիզիկական անձանց օգտին ոչ իրավաչափ որոշումներ կայացնելու հեշտ միջոց։
Նրանցկարգավորվածությանմակարդակըզգալիորենթերիէևգրեթեամբողջությամբ՝ոչթա-
փանցիկ։
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Արդյունաբերությանևկառավարություններիկողմիցկոռուպցիոնայսռիսկիդեմպայքարելու
պատրաստակամությանաստիճաննայժմփոխվում էդեպի լավը։Այնուամենայնիվ, օֆսեթային
գործարքներիկոռուպցիոնհիմնախնդիրըմեծչափովմնումէանգամչլուսաբանված։Կառավա-
րությունների կողմիցայս ռիսկիցամբողջությամբ ձերբազատվելու և, հնարավոր է, պետական
«դրամի»դիմացավելիշատ«արժեք»ձեռքբերելուհամարլավագույնլուծումըկլիներօֆսեթների
օգտագործումիցընդհանրապեսհրաժարվելը։Եթեդա,այնուամենայնիվ,հնարավորչէ,ապակա-
ռավարություններն ու ընկերությունները, համեմատաբար հեշտ իրագործվող միջոցների օգնու-
թյամբ,կարողենայսգործարքներըդարձնելավելիթափանցիկ,հետևաբար՝նաևկոռուպցիայի
համարնվազխոցելի։
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ԳԼՈՒԽ9.

ԱՐՏԱՊԱՏՎԻՐՄԱՆ,ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆևՀԱՆՐԱՅԻՆՄԱՍՆԱՎՈՐ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՎԱՆԱԿԱՆԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ

ՈՒՌԻՍԿԵՐԸՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ

Ներածություն
Պաշտպանությանոլորտումգնումներիսովորականգործընթացինկատմամբկիրառվողհակակո-
ռուպցիոն միջոցառումներիառաջավորփորձի շատ օրինակներ կարևոր են նաևավանդաբար
ավելիքիչօգտագործվողպայմանագրայինհարաբերություններինկատմամբ,ինչպիսիքեն՝ար-
տապատվիրումը(«փորձարկումներազատշուկայիպայմաններում»և«աղբյուրներիընտրության
մրցակցային գործընթաց»), մասնավորեցումը և հանրային-մասնավոր գործընկերությունները
(ՀՄԳ,public-privatepartnerships,PPP)։Այսբոլորեղանակներիհետկապված`կարևորվումէերկու
մոտեցում՝շարունակականմրցակցությանևանկախվերահսկողությանապահովումը։Այսերկու
պահանջներիիրականացումը, բարեվարքության,թափանցիկությանևհաշվետվողականության
ապահովմանգործիքների՝երկրիառանձնահատկություններովպայմանավորվածհամադրության
հետմեկտեղ,կարողէնվազեցնելկոռուպցիան՝առիթիցօգտվողպաշտոնյաներիհամարկոռուպ-
ցիոնվարքագծիհետևանքներիգինըբարձրացնելումիջոցով63։
Ժամանակակիցպաշտպանությաննախարարություններինմտահոգումէերկուհարց՝

•արդյունավետություն,այնէ՝հնարավորինս լավագույնզինվածուժերունենալըինչպեսազ-
գային,այնպեսէլկոլեկտիվանվտանգությանպահանջներիկատարումըապահովելուհամար,

• ռացիոնալություն,այնէ՝առկասահմանափակբյուջետայինմիջոցներիլավագույնիրացման
ապահովում։

Հաշվիառնելովբյուջետավորմանժամանակակիցպայմանները̀նշվածըներառումէնաևայն
եղանակներիվերանայումը, որոնցովաշխատում էպաշտպանությանոլորտը։Կառավարության
գործունեության արդյունավետությունն ու ռացիոնալությունը բարելավելու միջոցների ընտրու-
թյանհարցըլուծվելէմասնավորհատվածըհամապատասխանտեսանկյունիցուսումնասիրելու
շնորհիվ։
ՆԱՏՕ-իանդամևգործընկերպետություններըհետզհետեավելիշատենանդրադառնումմաս-

նավորհատվածին,ընդորում՝հետևյալերեքուղղություններով՝

1. զենքիմատակարարումզինվածուժերինևռազմականտեխնիկայիուենթակառուցված-
ների նյութատեխնիկական շահագործման ուղղությամբ ծառայությունների ստացման
ապահովում(արտապատվիրում).

2. լրացուցիչմուտքերիապահովումայլևսոչանհրաժեշտավելցուկայինգույքնուենթակա-
ռուցվածքներըօտարելումիջոցով (մասնավորեցում),հատկապես՝սուղբյուջետավորման
պայմաններում.

3. մասնավորհատվածիմասնակցայիններդրմանապահովում՝ռազմականգործողություննե-
րիևծրագրերիիրականացմանուղղությամբ(հանրային-մասնավորգործընկերություններ)։

63 ՍիմենոնՋանկովևՊիտերՄյուրել,«Ձեռնարկություններիվերակառուցումըանցումայինշրջանումևքանակական
վերլուծություն», «Տնտեսական գրականության ամսագիր», Հ-40:3 (սեպտեմբեր, 2002 թ.), էջ 739–92, Simeon
DjankovandPeterMurrell,«EnterpriseRestructuringinTransition:AQuantitativeSurvey»,JournalofEconomicLiterature
40:3(September2002):739–92։
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Պատուհան9.1.Աղբյուրներիընտրությանտարբերակները

Արտապատվիրում. Կազմակերպական գործունեության առանձին տեսակներ պայմանագրային հի-
մունքներով(սովորաբար,համապատասխանմրցույթներիմիջոցով)փոխանցվումենգործունեության
այդտեսակներիմեջմասնագիտացածարտադրողներինկամմատակարարներին։

Աղբյուրներիընտրությանմրցակցայինգործընթաց.Պետականկազմակերպություններըմրցակցումեն
մասնավոր կառույցների հետպետականպատվերը իրականացնելու համար (նաև հայտնի է որպես
«մասնավորհանրայինմրցակցություն»կամ«փորձարկումներազատշուկայիպայմաններում»)։

Մասնավորեցում.Պետականսեփականությաններքոգտնվողարտադրականհզորությունները,ենթա-
կառուցվածքները,ինչպեսնաևդրանցումներգրավվածաշխատողներըանցնումենմասնավորհատ-
ված՝մրցակցայինկամոչայլընտրանքայինհիմունքներով։

Հանրային-մասնավորգործընկերություններ(ՀՄԳ).Համատեղհանրային-մասնավորձեռնարկություն-
ներ, որոնքհիմնվածենգործընկերներից յուրաքանչյուրի ունեցածմասնագիտացմանվրաևորոնք
համապատասխանմիջոցների,ռիսկերիևեկամուտներիհամարժեքբաշխվածությանշնորհիվլավա-
գույնսենլուծումհստակսահմանվածհանրայինպահանջներիբավարարմանխնդիրը։Ընդորում,փորձ
էարվումներգրավելմասնավորևհանրայինհատվածներիլավագույնռեսուրսները՝թե՛մրցակցային
ևթե՛ոչայլընտրանքայինհիմունքներով։Հանրային-մասնավորգործընկերությանտեսակներիցմեկը
մասնավորֆինանսավորմաննախաձեռնությունների(ՄՖՆ)ծրագրերնեն։Այսծրագրերիպայմաննե-
րում, իտարբերությունպետականֆինանսավորմամբ իրականացվող հանրային ծրագրերի,աշխա-
տանքըփաստացիֆինանսավորվումէմասնավորհատվածիկողմից,որիփոխարենվերջինսստանում
էխնայվածբյուջետայինմիջոցներիմիմասըկամպետականգնումներինմասնակցելուերաշխիքներ։

Պետականձեռնարկատիրություն («ֆրենչայզինգ»).Պետականմիմարմինմասնագիտացածէտվյալ
գործառույթիիրականացմանուղղությամբևիրականացնումէայնայլպետականմարմիններիկամ
անգամմասնավորհատվածիպատվերով(մրցակցայինկամոչայլընտրանքայինհիմունքներով):

Աղբյուրները.ԺակՍ.ԳանսլերևՌոջերԿ.Լիպից,«Անցումդեպիշուկայիվրահիմնվածկառա
վարություն. Կառավարության` որպես մատակարարի նոր դերակատարումը», «Կառավարման
նոր եղանակներ» շարքից (Առլինգտոն, Վիրջինիա, Կառավարության բիզնես գործունեության
«IBMEndowment»կենտրոն,2003թ.),էջ10, JacquesS.GanslerandRogerC.Lipitz,Moving
TowardMarket-Based Government: The Changing Role of Government as the Provider, New
WaystoManageSeries(Arlington,VA:IBMEndowmentfortheBusinessofGovernment,2003),
10, http://www.businessofgovernment.org/pdfs/Gansler_Report.pdf, Հանրայինմասնավոր գոր
ծընկերությունների հարցերովԿանադականխորհուրդ,TheCanadianCouncil forPublicPrivate
Partnerships,www.pppcouncil.ca։

Չնայածարտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳ-ներիկողմիցզինվածուժերիարդյունա-
վետությանևռացիոնալությանզարգացմանտեսանկյունիցառաջարկածնշանակալիառավելու-
թյուններին̀ գոյությունունինաևհարցիմութկողմը՝կոռուպցիան։Արտապատվիրման,մասնավո-
րեցմանևՀՄԳ-ներիկիրառմամբլավագույնարդյունքներինհասնելուհամարանհրաժեշտէնուրբ
հավասարակշռություն գտնել լուսավորված և բարոյական ղեկավարության, կայացած ինստի-
տուտների(մրցակցայինշուկաներ,հստակկանոններևկանոնակարգումներ,ձեռնահասիրավա-
պահ/դատականհամակարգ)ևարդյունավետվերահսկողությանմիջև(ցուցիչներիևցուցանիշնե-
րիհամադրմանևմոնիթորինգի/աուդիտիանհրաժեշտկարողություններ)՝այնհաշվով,որպեսզի
հնարավորլինիզսպելկոռուպցիանառանցզինվածուժերիարդյունավետևռացիոնալգործունե-
ությանըվնասելու։Հիմնականգործընթացներիբարեվարքությանևինստիտուտներիարդյունա-
վետությանհամադրումըերաշխավորումէարտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳ-ներիկի-
րառմամբհնարավորլավագույնարդյունքներիհասնելը։
Իդեալականկլինի,եթեՆԱՏՕ-իանդամկամգործընկերյուրաքանչյուրպետությունգտնիբա-

րեվարքությանամրապնդման,թափանցիկությանբարձրացմանևհաշվետվողականությանկա-
տարելագործմանիրայննախաձեռնություններիօպտիմալհամադրությունը,որոնցիրականաց-
մամբ,ՆԱՏՕ-իանդամկամգործընկերայլ երկրներիհետհամատեղ, կկարողանա  նվազեցնել
արտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳ-ներիկիրառմանգործընթացներիկոռուպցիոնռիս-
կերը։Համակարգվածհակակոռուպցիոննախաձեռնությունները,ինչպիսիքեն«Թրանսփարենսի
Ինթերնեշնլ» կազմակերպության «Պաշտպանության ոլորտի բարեվարքության դաշնագրերը»
(օրինակներիհամար̀տե՛սԳլուխ7-րդևԳլուխ17-րդ)հիմնականդերակատարներինմղումենակ-
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տիվգործողությունների,որոնքուղղվածենպետություններիկողմիցազգայինկամկոլեկտիվան-
վտանգությանոլորտումստանձնածիրենցպարտավորություններիկատարմանարդյունավետու-
թյանևռացիոնալությանբարձրացմանը։

Կոռուպցիոնռիսկերը«Պատրաստե՞լ,թե՞գնել»ընտրությունը
կատարելիս
Միմարտահրավեր,որիառաջկանգէառնումցանկացածպաշտպանությաննախարարություն,
դաարդյոք «պատրաստել,թեգնել»ռազմականայս կամայնտեխնիկան, ենթակառուցվածքը,
նյութատեխնիկականապահովմանև շահագործման միջոցներն ու ծառայությունները, երկընտ-
րանքնէ։Արդյո՞քՊՆ-նպետքէավելիշատներգրավվածլինիպաշտպանականոլորտիբիզնես
գործունեությանմեջ(այսինքն՝պատրաստի),թե՞պաշտպանականոլորտիբիզնեսգործունեության
ավելիշատտեսակներպետքէթողնիմասնավորհատվածին(այսինքն՝գնի)։
«Պատրաստե՞լ,թե՞գնել»որոշումըկայացնելուցառաջանհրաժեշտէկատարելերկուքայլ.այն

է՝ ստուգելառաջինհերթին̀  «արդյունավետությունը»ևապա՝«ռացիոնալությունը»։Արդյունավե-
տությանստուգմանօրինակներներկայացվածենԱՄՆ«Պաշտպանականքառամյատեսություն»
ռազմավարականփաստաթղթում(QuadrennialDefenseReview,QDR)ևվերջինիս«Բազաներիվե-
րապրոֆիլավորումնուփակումը»գործընթացիննվիրվածվերլուծությանմեջ (BaseRealignment
andClosure,BRAC)։Արդյունավետությանստուգմամբգնահատվումենպաշտպանությանոլորտի
ենթակառուցվածներիևսպասարկողծառայություններիանհրաժեշտչափերնուկազմը՝գոյություն
ունեցողկամնործագողսպառնալիքներիցևԴաշինքիանդամևնրանցգործընկերպետություն-
ներիհետհամագործակցությանշահերիցելնելով։Հաստատվածանհրաժեշտկարողություններնու
ուժերիկառուցվածքըհաշվիառնելով`ռացիոնալությանստուգումըվերէհանումայնհնարավորու-
թյունները,որոնքթույլկտանպակասեցնելծախսերըև/կամբարելավելգործունեությունը։
Արդյունավետությանստուգումներըհանգումենգույքըևգործողություններըերկուխմբիդասա-

կարգելուն՝«անհրաժեշտ»և«ոչանհրաժեշտ»։Ոչանհրաժեշտենթակառուցվածքներնուդրանք
սպասարկողծառայություններըկարողեններկայացվելօգտահանմանկամմասնավորեցման։Անհ-
րաժեշտգույքնուծառայություններըկարողենդասակարգվելնորենթախմբերի՝«բացառիկպե-
տականնշանակության»ևիրենցբնույթովավելի«առևտրային»ապրանքներևծառայություններ։

Պատուհան9.2.Զինվածուժերի«ենթակառուցվածքը»ևաղբյուրներիընտրությանտար
բերակները
Զինվածուժերի«ենթակառուցվածքը»սովորաբարընդգրկումէ՝
• թիկունքիգլխավործառայություն.
• գնումներիրականացնողկազմակերպություններ.
• գլխավորկադրայինծառայություն.
• կապիծառայություն.
• բանակայինշինարարությանևզարգացմանկառավարմանհարցերովծառայություն.
• ենթակառուցվածքայինօբյեկտներ.
• բժշկականապահովմանծառայություն.
• գիտականևտեխնոլոգիականապահովմանծառայություն.
• ուսուցման,վերապատրաստմանևմարտականպատրաստությանծառայություն։

Աղբյուրներիընտրությանսույնգլխումքննարկվողբոլորերեքտեսակներնէլօգտագործվումենամ-
բողջաշխարհիզինվածուժերիկողմից։Օրինակ՝
• արտապատվիրումը օգտագործվում է թիկունքային կամ նյութատեխնիկականապահովման

ոլորտում.
• հանրային-մասնավորգործընկերությունները՝զինվածուժերիբնակարանային
բավարարման(ենթակառուցվածքայինօբյեկտների)ոլորտում,
• մասնավորեցումը՝բժշկականապահովմանմիշարքծառայություններիոլորտում։

ԱՄՆնախագահինկիցՎարչարարությանևբյուջեիհարցերովվարչության(ՎԲՎ)Հ-A-76շրջա-
բերականում(CircularA-76)«բացառիկպետականգործունեությունը»բնորոշվումէորպես՝

«…գործունեություն, որնայնքան սերտորեն է կապված հանրային շահերի հետ, որպարտադիր է
դարձնումպետականծառայությաններկայացուցիչներիկողմիցդրաիրականացումը։Գործունեու-
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թյանայստեսակըպահանջումէնշանակալիչափովհայեցողությանիրացում՝պետականիշխանու-
թյուննիրականացնելիսև/կամպետությանանունիցորոշումներկայացնելիս»64։

Առևտրայինբնույթիենթակառուցվածքներնուսպասարկողծառայություններըկարողենճանաչ-
վելորպեսարտապատվիրմանթեկնածուներ՝«ազատշուկայիպայմաններումփորձարկումների»և
«աղբյուրներիընտրությանմրցակցայինգործընթացի»միջոցով։Այնդեպքերում,երբբյուջետայինսուղ
պայմաններիհետևանքովպաշտպանությանոլորտումարվողներդրումներըկրումենսահմանափակ
բնույթ,հանրային-մասնավորգործընկերությունները (ՀՄԳ)կառավարությանըհնարավորությունեն
տալիսօգտվելմասնավորսեփականությաններքոգտնվողենթակառուցվածքներից,տեխնոլոգիանե-
րից,կարողություններիցկամմասնավորներդրումներից՝այնհաշվով,որպեսզիբարելավեն«բացա-
ռիկպետականգործունեության»կամ«իրբնույթովառետրայինհանդիսացողգործունեության»իրա-
կանացումը(տե՛սԳծապատկեր9.1.)։Օրինակ̀ՄիացյալԹագավորությունումօգտագործվումէ«մաս-
նավորֆինանսավորմաննախաձեռնություն»հասկացությունը(ՄՖՆ,privatefinanceinitiative,PFI)։

Գծապատկեր9.1.Պաշտպանությանոլորտումկայացվողորոշումներիփուլայինքարտեզը։

Ռացիոնալությանգնահատումըպահանջումէ,որկառավարությանկողմիցկիրառությանմեջ
դրվածլինիներքինվերահսկողությաններքինցուցիչներիմիայնպիսիհամակարգ,որըկառավա-
րությանը թույլ կտա համեմատել անհրաժեշտ պաշտպանական կարողությունների և ծառայու-
թյուններիարժեքը՝դրանքառևտրայինհատվածիմատակարարներիցկամսեփականմիջոցներից
ստանալուտարբերակներիհետ։Սաենթադրումէանցումըգնիպարզման«գործառնական»մեթո-
դին,որինպատակնէպարզելհանրայինայսկամայնգործառույթիցբխողբոլործախսերիգինը։
Այս «ընդհանուրարժեքը»պետք է ներառի բոլոր «անուղղակի» ծախսերը, որոնք ուղեկցում են
տվյալպետականգործառույթիիրականացմանգործընթացը,այդթվում՝շատծախսեր,որոնքհաշ-
վարկիպահինտվյալգործառույթինչենվերագրվում,օրինակ՝ֆինանսականևիրավապահապա-
հովման,կադրերիկառավարմանծառայություններըևայլն65։Միաժամանակ,արտապատվիրման
ևՀՄԳ-ների կիրառմանարժեքը հաշվարկելիսանհրաժեշտ է հաշվիառնել կառավարությանոչ
միայնայնծախսերը,որոնքկատարվումենպայմանագրովնախատեսվածապրանքներնուծառա-
յություններըձեռքբերելուհամար,այլևբոլորայն«ուղեկցող»ծախսերը,որոնքպետությունըկրում
էպայմանագիրըկազմելու,կատարումըվերահսկելուևկառավարելուհամար,ներառյալ՝ծախսերի
ավելանալուռիսկըհետագայում,երբպետությունըսկսիավելիշատհենվելհաղթողկապալառուի
վրա։Վերջապես,կոռուպցիոնռիսկերըպետքէուսումնասիրվենգնահատմանգործընթացիամե-
նասկզբից,քանիորդրանքկարողենէապեսբարձրացնելգործարքայինգներըևխաթարելհասա-
րակությանվստահությունըարտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳ-ներիհանդեպ66։

64 ՄիտչելԴենիելսկրտսեր,«A-76Շրջաբերականինորխմբագրությունը»,Revised(Վաշինգտոն,ԱՄՆՎարչարարու-
թյանևբյուջեիհարցերովվարչություն,29մայիսի,2003թ.),Jr.,CircularA-76Revised(Washington,DC:USOfficeof
ManagementandBudget,May29,2003),www.whitehouse.gov/omb/circulars/a076/a76_rev2003.pdf։

65 ԳանսլերևԼիպից,«Անցումդեպիշուկայիվրահիմնվածկառավարություն»,(2003թ.),էջ11։
66 ՖրանսուաՄելե,ՌայմոնդՖրանկ,ԴայանաԷնջելսևՋոնԴիկար,«Գործարքայինծախսերիտեսությանարդյունքերի
կիրառումը հանրային գնումների արժեքային վերլուծության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով.
ԱՄՆկառավարությանռազմականգնումների օրինակիվրա», «Պետականկառավարմանհարցերի միջազգային
ամսագիր»,Հ-10:4(հոկտեմբեր,2007թ.),էջ357–85,FrancoisMelese,RaymondFranck,DianaAngelisandJohnDillard,
“ApplyingInsightsfromTransactionCostEconomicstoImproveCostEstimatesforPublicSectorPurchases:TheCase
ofU.S.MilitaryAcquisition,”InternationalPublicManagementJournal10:4(October2007):357–85։



Գլուխ9.Արտապատվիրման,մասնավորեցմանևհանրային-մասնավորգործընկերություններիհավանականառավելություններնուռիսկերը...101

Պատուհան 9.3. Հանրայինմասնավոր մրցակցությանառավելություններըարտապատ
վիրումիրականացնելիս

ՄԹՊՆ«Փորձարկումներազատշուկայիպայմաններում».
• 1987-1992ֆինանսականտարիներիընթացքումՊՆ-իկողմիցիրականացվելենթվով246գործու-
նեությանհամարմրցույթներ,որոնցշնորհիվյուրաքանչյուրծրագրիառաջինտարվախնայողու-
թյուններիմիջինչափըկազմելէ24%:

1966թ.ԱՄՆՎարչարարությանևբյուջեիհարցերովվարչության (ՎԲՎ)կողմիցընդունվեց«Առևտ-
րայինգործունեությանիրականացմանմասին»Հ-A-76շրջաբերականը,որովսահմանվումէրառևտ-
րայինգործունեությունհանդիսացողծառայություններիգնմանուղղությամբքաղաքականությունը։
1979թ.ՎԲՎ-նհաստատեցՀ-A-76շրջաբերականիհամաձայնիրականացվողհամեմատականգնային
վերլուծություններիանցկացմանկարգը,որինպատակնէրօգնելպարզելու,թե յուրաքանչյուրդեպ-
քումումկողմիցպետքէմատուցվիառևտրայինբնույթիծառայությունը՝կառավարությա՞ն,մեկայլ
դաշնայինգործակալությա՞ն,թե՞մասնավորհատվածի։Հ-A-76շրջաբերականիխնդիրնէապահովել
մատակարարմանհանրայինևմասնավորաղբյուրներիմրցակցային«արդար»գործընթաց՝ձգտելով
վերհանել առևտրային շուկայում առկա ծառայությունների գնման ծախսային տեսանկյունից ամե-
նաարդյունավետձևը։
• 1979-1996ֆինանսականտարիներիընթացքումԱՄՆցամաքայինզորքերիկողմիցիրականաց-
վելէթվով486գնայինհամեմատություն։Ցամաքայինզորքերիենթակառուցվածներըհաղթելեն
դրանցից240-ում,իսկմասնավորկապալառուները՝228դեպքում։Խնայողությունները,նախքան
մրցութայինկարգըներդնելըգործողգներիհամեմատ,կազմելեն28%,ինչիշնորհիվնշվածհաշ-
վետուժամանակահատվածումարձանագրվելէ4միլիարդԱՄՆդոլարիխնայողություն։
• 1978-1992ֆինանսականտարիներիընթացքումԱՄՆպաշտպանությանդեպարտամենտիկողմից
անցկացվելէթվով2000մրցույթ,որոնցարդյունքումխնայողություններիմիջինծավալըկազմելէ
30%:

Ներկայումս Հ-A-76 շրջաբերականի համաձայն իրականացվող ցանկացած համեմատական գնային
վերլուծությունպահանջումէ,որյուրաքանչյուրպետականմարմինմշակի«Աշխատանքայինգործու-
նեությաննկարագրություն»(PerformanceWorkStatement)՝կատարվելիքբոլորաշխատանքներիներ-
կայացմամբ,ներկայացնիծրագրիարժեքիսեփականգնահատումը՝նշելովայնկազմակերպությունը,
որըկարողէայդաշխատանքներըկատարելառավելռացիոնալգնով,հայտարարիմրցույթ՝մասնավոր
հատվածիցգնայինառաջարկներստանալունպատակով,ևիրսեփականգնահատականըհամեմատի
մասնավորհատվածիցստացվածամենացածրգնայինառաջարկիհետ։Պետությունըմասնավորհատ-
վածիծառայություններինէդիմումայնդեպքում,երբմասնավորհատվածիառաջարկածգինըպետա-
կանլավագույնգնիհամեմատկա՛մառնվազն10%-ովպակասէանձնակազմիհետկապվածուղղակի
ծախսերիծավալիկտրվածքով,կա՛մ10միլիոնԱՄՆդոլարովցածրէգործունեությանկոնկրետորևէ
փուլիհամարնախատեսվածգնից։Գնայինհամեմատություններիանցկացմանհամարսահմանված
առավելագույնժամկետըկազմումէ24ամիս՝միանվագգործառույթիհամար,և48ամիս՝միքանի
գործառույթներառողմրցույթներիհամար։
1990-ականներիավարտինՀ-A-76շրջաբերականիհամաձայնիրականացվածհամեմատականգնային
վերլուծություններիշնորհիվ,1997-2005թթ.ընթացքումՊՆշահագործմանուղղությամբհատկացված
բյուջետայինմիջոցներիընդհանուրխնայողությունը,ՎԲՎմոտավորհաշվարկներով,կարողէկազմել
9.2միլիարդԱՄՆդոլար,իսկ2005թ.հետո՝2.8միլիարդԱՄՆդոլարտարեկան։

Աղբյուրը.ԳանսլերևԼիպից,«Անցումդեպիշուկայիվրահիմնվածկառավարություն»,2003թ.։

Պատուհան9.4.Արտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳներիկիրառմանառանձին
օրինակներ

Ավստրալիայիպաշտպանությանուժերիգործունեությանուղղություններիկառավարմանկենտրոնա-
կանգործադիրմարմիննէհանդիսանում«Զինվորականգույքիկառավարմանկազմակերպությունը»
(ՌԳԿ,EstateOrganization,DEO)։ՌԳԿ-իառաքելություննէկառավարելայդգույքըգործարարգործու-
նեությանսկզբունքներինհամապատասխան՝պետականեկամուտներիհոսքըօպտիմալացնելուհա-
մար։Զինվածուժերըհանդիսանումենանշարժգույքիվարձակալներ,ևշատշինություններ,վարձա-
կալվելուցառաջ,ենթարկվելենմասնավորեցման։Ավելորդկամոչբավարարչափովօգտագործվող
զինվորականգույքիմասնավորեցումիցկամօտարումիցստացվողգումարներըգնումենպետական
բյուջե։
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Լեհաստանիպաշտպանությանուժերիդեպքումնմանատիպաշխատանքներըկենտրոնացածկար-
գովիրականացնումէ«Զինվորականգույքիկառավարմանգործակալությունը»։Այսգործակալության
առաքելություննէավելորդզինվորականգույքիվաճառքը՝տեխնիկայիցսկսածմինչևնախկինռազ-
մականօբյեկտներ։ՎաճառքներիցգոյացածբոլորեկամուտներըանմիջապեսանցնումենՊՆ-ին,որը
դրանքօգտագործում է Լեհաստանիզինվածուժերըժամանակակիցպահանջներին համապատաս-
խանեցնելուծրագրերիրագործելուհամար։

Աղբյուրը.«ԿոնվերտացմանհարցերիԲոննիմիջազգայինկենտրոն»(ԿԲՄԿ),Կոնվերսիոնգործու
նեության2001թ.տեսություն.Համաշխարհայինզինաթափում,ապառազմականացումևզորաց
րում,(Գերմանիա.ՆՈՄՈՍ,2001թ.),BonnInternationalCentreforConversion(BICC),Conversion
Survey2001—GlobalDisarmament,DemilitarizationandDemobilization(Germany:NOMOS,2001)։

Հանրային-մասնավոր մրցույթներըպետք էայնպես կազմակերպված լինեն, որպեսզի հաշվի
առնենբարձրորակ,հուսալիևշարունակականծառայություններձեռքբերելուկառավարության
կարիքները,ինչպեսնաևխնայողություններկատարելուհնարավորությունըևկոռուպցիոնռիսկե-
րը։Ռացիոնալությանգնահատումներըկարողենգրավիչլինելնորարարմոտեցումներևներդ-
րումներպարունակողառաջարկներիհամար։Պաշտպանությաննախարարություններիներկայա-
ցուցիչներընկատելեն,որանկախայնհանգամանքից,թեովէհաղթումգնայինհամեմատության
ընթացքում՝հանրայինհատվածը,թեմասնավոր,20%-իցավելիխնայողություններըհազվադեպ
երևույթեն։Սրապատճառնայնէ,որպատշաճկերպովանցկացվողմրցույթըարդենիսկխթա-
նումէռացիոնալությունը,նվազեցնումկոռուպցիանևբարելավումպաշտպանությանոլորտիաշ-
խատանքները67։

Կոռուպցիոնռիսկերըարտապատվիրման,մասնավորեցման
ևՀՄԳներիկիրառմանընթացքում
Ոչանհրաժեշտգույքիվաճառքը(մասնավորեցումը/օտարումը)կառավարություններինթույլէտա-
լիս կենտրոնանալ հիմնականգործառույթների վրաև նվազեցնել չօգտագործվող գույքի սպա-
սարկմանծախսերնութեթևացնելհարկատուներիվրաընկածբեռը։Աճուրդիմիջոցովոչանհրա-
ժեշտգույքիվաճառքըկարողէնորգործարարհնարավորություններստեղծելմասնավորհատ-
վածիհամար։Այննպաստումէնաևբյուջետայինմուտքերիավելացմանը,որոնքկարողենօգտա-
գործվելզինվածուժերիգույքըթարմացնելուևբյուջեիպակասուրդընվազեցնելուհամար։Որպես
այլընտրանք,վաուչերայինմասնավորեցումներընպաստումենբաժնետիրականսեփականության
ևձեռնարկատիրականնախաձեռնությանզարգացմանը՝ուղղվածգույքիևծառայություններիշա-
հագործմանըևբաժնետերերիշահերիցելնելով։
Արտապատվիրման,մասնավորեցմանևհանրային-մասնավորգործընկերություններիկիրառ-

մանծրագրերիցշատերիօգնությամբլուծվումենհետևյալխնդիրները.

• ռացիոնալությանբարելավումևպետականգույքայինպարտավորություններինվազեցում
(ծախսերիխնայողություն).

• արդյունավետությանբարձրացում(գործունեությանակտիվացում).

• բաժնետիրականսեփականությանտարածմանխթանում.

• պաշտպանությանոլորտիզարգացմանկամպարտքերիմարմաննպատակովաճուրդային
մուտքերիապահովում,

• կենտրոնացումհիմնականգործառույթներիվրա։

Չնայած արտապատվիրման, մասնավորեցման և ՀՄԳ-ների կիրառման մրցակցային և թա-
փանցիկգործընթացներիշնորհիվհանրությունըէապեսշահումէ,այնուամենայնիվ,մեծեննաև
սրանցհետկապվածռիսկերը։

67 Առևտրային գործունեության հարցերի հանձնախումբ, «Մատակարարման աղբյուրների ընտրության առթիվ
կառավարման մարմինների որոշումների կատարելագործումը» (Վաշինգտոն,Վերահսկիչ-բյուջետային գլխավոր
վարչություն,2002թ.),CommercialActivitiesPanel,ImprovingtheSourcingDecisionsoftheGovernment(Washington,
DC:GovernmentAccountingOffice,2002)։
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Դրանցիցառաջիննայնէ,որեթեորոշակիգույքը,գործառույթներըկամռեսուրսները(հող,աշ-
խատանք,կապիտալևայլն)մեծհետաքրքրությունեններկայացնումմասնավորհատվածիհա-
մար,ապաառանձինմասնավորշահերկարողենփորձելոչպատշաճազդեցությունգործադրել
պետականմարմիններիվրա՝արտապատվիրման,մասնավորեցմանկամՀՄԳ-իառթիվիրենցհա-
մարբարենպաստորոշումկայացնելուհամար։Վտանգըկայանումէնրանում,որիրավաչափլոբ-
բիստական գործունեության և ապօրինի կաշառքների կամ առավելությունների միջոցով շա-
հագրգռվածանձինքկարողենփորձելազդեցությունգործելքաղաքականևվարչականգործըն-
թացներիվրա՝այնհաշվով,որպեսզիիրականումարժեքավորգույքըգնահատվիորպեսապագա
զինվածուժերիհամար«ոչանհրաժեշտ»,ինչիշնորհիվ,մասնավորեցմանմիջոցով,այնկհայտնվի
մասնավորձեռքերում։Կամէլիրավաչափևոչիրավաչափքաղաքականուվարչականազդեցու-
թյունըկարողէօգտագործվելարտապատվիրմանկամհանրային-մասնավորգործընկերություն-
ներիառթիվնպաստավորորոշումներ«գնելու»համար։
Իրենիցէականռիսկէներկայացնումմեկայլգործոնևս։Պաշտպանությաննախարարություն-

ներըհաճախհայտնվումենհանրայինհզորճնշմանտակևդառնումպետությունների,տեղական
իշխանությանմարմինների,տեղականհամայնքներիևառանձինբիզնեսհետաքրքրությունների
լոբբիստական(իրավաչափևոչիրավաչափ)գործունեությանթիրախը,որոնցնպատակնէկան-
խելռազմականբազաներիփակումըկամարտապատվիրման,մասնավորեցմանկամՀՄԳ-ների
միջոցովգույքիօտարումը,որոնքկարողենհանգեցնելաշխատատեղերիևեկամուտներիկորս-
տի,անգամեթեայդգույքըկամաշխատանքներըայլևսանհրաժեշտչենազգայինանվտանգու-
թյանտեսանկյունից։
ՎերջինտասնամյակներիընթացքումԱՄՆ-ըհարաբերականորենհաջողակէգտնվելայդմր-

ցակցողշահերըհավասարակշռելուգործում։Պաշտպանությանոլորտիենթակառուցվածքներիև
սպասարկողծառայություններիառթիվիր«արդյունավետության»գնահատումներիընթացքում
ԱՄՆ-ըգործիդրեց«Բազաներիվերապրոֆիլավորմանուփակմանհարցերով»հանձնաժողովը
(BaseRealignmentandClosure,BRAC,մանրամասներիհամար̀տե՛սՊատուհան9.6-ը)։Հիմնական
նորամուծություններիցմեկիշնորհիվնվազագույնիհասցվեցինիրավաչափլոբբիստականգործու-
նեություննուոչիրավաչափազդեցությանգործադրումը։Հանձնաժողովիկողմիցարվածառա-
ջարկներըփոփոխությանկամհետագաբանակցմանենթակաչէին։ՆախագահինևԿոնգրեսին
ներկայացվելուպահիցդրանքկարողէինմիայնամբողջությամբմերժվելկամհաստատվել։
Արտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳ-ներիկիրառումըկարողէտեղիունենալմիքանի

եղանակներով՝

1. մատակարարիընտրությունըառանցմրցույթանցկացնելուկամռազմավարականներդրո-
ղիհետհամատեղձեռնարկությանստեղծումկամուղղակիվաճառքիիրականացում.

2. փակկամէլեկտրոնայինմրցակցայինաճուրդներ,որոնցարդյունքումտեղիէունենումգույ-
քի վաճառքը կամ պայմանագրի կնքումը համապատասխանաբար ամենաբարձր կամ
ամենացածրգիննառաջարկածմասնակցիկողմից.

3. մասնավորեցման պարագայում՝ բաժնետոմսերի սկզբնական հրապարակային տեղադ-
րում,վաուչերայինկամայլեղանակովբաժնետոմսերիուղղակիվաճառքհասարակությա-
նը, ընկերության աշխատակիցների շրջանում բաժնետոմսերի բաշխման ծրագրեր կամ
բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթի գնում ընկերության ղեկավարության կողմից կամ
մասնավորեցմանայսեղանակներիորոշակիհամադրում։

Այսմեթոդներիցյուրաքանչյուրըխոցելիէկոռուպցիոնտեսանկյունից։
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Պատուհան9.5.ԱՄՆի «Բազաներիվերապրոֆիլավորումն ուփակումը»գործընթացի
շրջանակներումզինվորականգույքիանհրաժեշտությանառթիվկայացվողորոշումների
առանձինչափանիշներ

ԱՄՆ-ի«Բազաներիվերապրոֆիլավորմանուփակմանհարցերով»հանձնաժողովը(BaseRealignment
andClosure,BRAC)կիրառելէայնպիսիչափանիշներ,որոնքհավասարապեսմատչելիենշահագրգիռ
բոլորկողմերի,ինչպեսնաևհասարակությանհամար։Մասնավորապես,հանձնաժողովիկողմիցհաշ-
վիենառնվել՝

• ընթացիկ ևապագա ռազմականառաջադրանքների իրագործման համարանհրաժեշտ հզորու-
թյուններըևազդեցությունըՊաշտպանությանդեպարտամենտիբոլորուժերիմարտունակության
վրա.

• հողատարածքների,ենթակառուցվածքայինօբյեկտներիևդրանցառնչվողօդայինտարածքների
առկայություննուվիճակը՝տեղակայմանինչպեսառկա,այնպեսէլհնարավորայլընդունողվայ-
րերում.

• պահուստային,մոբիլիզացիոնևնախատեսվածբոլորուժերիևմիջոցներիտեղակայմանհնարա-
վորություններըայնտարածքներում,որոնքօգտագործվումենզինվածուժերիկողմիցկամհնա-
րավորէ,որօգտագործվենապագայում.

• գնայինևանհրաժեշտմարդկայինռեսուրսներիվերաբերյալնկատառումներևայլն։

Պատուհան9.6.Կոռուպցիոնվարքագիծըբաժնեմասայինմասնավորեցմանընթացքում

Վաուչերայինմասնավորեցմանծրագրերիավարտիցհետոմիշարքերկրներումընկերություններիկա-
ռավարիչներըկամդրանցբաժնետոմսերիվերահսկիչփաթեթնունեցողանձինքփորձեցինտարբեր
միջոցներովհսկողությունհաստատելայդընկերություններիվրա։Սկզբնականկամիրականբաժնետե-
րերիհաշվինընկերությանվրավերահսկողությունհաստատելուեղանակներիցմեկըկոչվումէ«փոշի-
ացում»։Սրաէություննկայանումէնրանում,որարհեստականճանապարհովթողարկվումենայնպիսի
քանակությամբնորբաժնետոմսեր,որոնքնվազեցնումենշրջանառությանմեջգտնվողյուրաքանչյուր
բաժնետոմսիանվանականարժեքը։ «Փոշիացման» որոշ եղանակներտարածված են երկրների մեծ
մասում։Օրինակ՝բաժնետիրականկապիտալիփոշիացումէտեղիունենումցանկացածդեպքում,երբ
ընկերությաններսումղեկավարությունըհնարավորությունէստանումգնելապագայումբացթողնվող
բաժնետոմսերըդրանցշուկայականարժեքիցզգալիորենցածրգնով։

Մասնավորեցման գործակալությունների և բաժնետիրական/նպատակային հիմնադրամների կառա-
վարմանմարմիններիղեկավարներինտրվողխորհուրդներ՝աշխատակիցներիշրջանումկոռուպցիան
նվազեցնելուվերաբերյալ՝

• ապահովել,որպեսզիմասնավորեցմանգործակալությանկամբաժնետիրական/նպատակայինհիմ-
նադրամիկառավարմանմարմնիաշխատակիցներըանցնենլիարժեքևանհրաժեշտվերապատրաս-
տում,ընդորում՝ինչպեսաշխատանքիընդունվելուցառաջ,այնպեսէլհետագայումորոշակիպար-
բերականություն պահպանելով, ինչպես նաև՝ որպեսզի աշխատակիցները գտնվեն արդյունավետ
վերահսկողությանտակևհամարժեքորենապահովագրվածլինենկոռուպցիոնազդեցություններից.

• ապահովել,որպեսզիմասնավորեցմանգործակալությանկամբաժնետիրական/նպատակայինհիմ-
նադրամիկառավարմանմարմնիբոլորղեկավարներնուաշխատակիցներըկանոնավորկերպով
հրապարակենիրենցունեցածգույքին,ստացածեկամուտներինևշահերիհնարավորցանկացած
բախմանըառնչվողտեղեկատվություն.

• ապահովել,որպեսզիմասնավորեցմանգործակալությանկամբաժնետիրական/նպատակայինհիմ-
նադրամիկառավարմանմարմնիղեկավարներնուաշխատակիցներըստանանհամարժեքաշխա-
տավարձ.

• ապահովել,որպեսզիառկա լինեննշվածկառույցներիբոլորաշխատակիցներինվերաբերողշա-
հերիբախումներիմասինհստակկանոններ։Հատկապեսանհրաժեշտէխուսափելայնդեպքերից,
երբաշխատանքիընդունելըպայմանավորված է լինում ոչթեարժանիքներով (գիտելիքներովև
փորձով),այլքաղաքականկապերով.

• պահանջելէթիկականպարտավորություններիստանձնումղեկավարությանևպատասխանատու
դիրքզբաղեցնողայնաշխատակիցներիկողմից,ովքերմասնակցումենմասնավորեցմանգործըն-
թացինառնչվողորոշումներիկայացմանը(օրինակ՝«Եսչեմընդունիևչեմպահանջիորևէտեսակի
կաշառքևոչէլկհանդուրժեմ,որդաարվիմյուսներիկողմից,ևեսկամովինկբացահայտեմշահերի
ցանկացածհնարավորբախում»).
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• ապահովել,որպեսզիմասնավորեցմանհարցերիկազմակերպությունըներգրավիանկախփորձա-
գետների՝այնպիսիորոշումներկայացնելիս,որոնցտեխնիկականառանձինտարրերդուրսենգտն-
վումտվյալկազմակերպությանմասնագիտականձեռնահասությանշրջանակներից.

• ներդնելևամրապնդելռոտացիոնհամարժեքմեխանիզմներ(ոչմիղեկավարանձչպետքէիրպաշ-
տոնումմնաայնքանժամանակ,որհասցնիոչիրավաչափկապերհաստատելմրցույթներիհավա-
նականմասնակիցներիհետկամկախվածությանմեջընկնելնրանցից),

• նախատեսելևկիրարկելպարտականությունառայն,որնշվածերկուկառույցներիբոլորղեկավար
անձինքևաշխատակիցները, ինչպես նաևմասնավորեցմանգործընթացում ներգրավված բոլոր
պաշտոնատարանձինք,իրավասումարմիններինհաղորդումներկայացնենկոռուպցիոնվարքագ-
ծիվերաբերյալ իրենցկասկածներիկամիրենցունեցածտեղեկություններիմասին՝անկախայն
հանգամանքից,թեարդյոքկաշառքտվողըպաշտոնատարանձէ,թեոչ,ևիերաշխավորումնայդ
պարտականությանկատարման՝պաշտպանությանհամարժեքմիջոցներապահովելահազանգող
անձանցհամար։

 

Այնդեպքերում,երբմասնավորեցմանհարցերըկարգավորվումենճյուղայիննախարարության,այլ
ոչթեմասնավորեցմանհարցերովհատուկգերատեսչությանկողմից,անհրաժեշտէապահովել,որպես-
զիվերըառաջարկվածերաշխիքներըկիրառվեննաևհամապատասխանճյուղայիննախարարության
համապատասխանպաշտոնյաներիևայլաշխատակիցներինկատմամբ։

Աղբյուրները.ՄայքլՀ.Վիեհեն,«Կոռուպցիայիկանխումըմասնավորեցմանընթացքում.գործնա
կանուղեցույց»,(Գերմանիա,ՋԹԶ,2004թ.),MichaelH.Wiehen,AvoidingCorruptioninPrivatization:
APracticalGuide(Germany:GTZ,2004),Քաղվածքներ«42ոլորտինախագիծ»ծրագրից.Կոռուպ
ցիայիկանխարգելմանռազմավարություններիևգործիքներիմշակումըևփորձարկումը,էջ20–25,
ExcerptsfromDivision42SectorProject:DevelopmentandTestingofStrategiesandInstrumentsfor
thePreventionofCorruption,20–25,www.u4.no/document/literature/gtzcorruptionandprivatization.
pdf, Ջեֆրի Միլլեր, «Բուլղարիայի զանգվածային մասնավորեցման գնահատումը», Վիլյամ Դեյ
վիդսոնինստիտուտ,Աշխատանքայինզեկույց,Հ814(մարտ,2006թ.),JeffreyMiller,“Evaluationof
MassPrivatizationinBulgaria,”WilliamDavidsonInstituteWorkingPaper#814(March2006)։

Կոռուպցիոնռիսկըհաճախիրացմանհնարավորությունէստանումկա՛մշահագրգռվածմա-
տակարարի(ովառաջարկումէանօրինականվճարումտրամադրելիրհամարբարենպաստլու-
ծումապահովելունպատակով,այսինքն՝կաշառքտալ),կա՛մպետականպաշտոնյայինախաձեռ-
նությամբ(ովպահանջումէիրենգումարտալմատակարարիհամարբարենպաստլուծումապա-
հովելունպատակով,այսինքն՝շորթումէկատարում)։ԻնչպեսնշումէՌոուզ-Աքքերմանը,«…ֆիր-
մանկարողէվճարելորակավորմանմրցույթիփուլնանցածմասնակիցներիցանկումհայտնվելու
կամայդցանկըկրճատելուդիմաց։Այնկարողէվճարել,որպեսզիվարձակալությանկամվաճառ-
քիենթակագույքըգնահատվիցածրարժեքով,կամորպեսզիընտրությանընթացքումինքնար-
ժանանաբարեհաճվերաբերմունքի…Ֆիրմաները,որոնքփայհանումներենվճարում,ակնկալում
ենոչմիայնհաղթանակտանելտվյալմրցույթումկամաճուրդում,այլևհույսունենապագայումէլ
ստանալգործարքիգիննիրականումբարձրացնողֆինանսականորոշակիաջակցություն,մենաշ-
նորհայինդիրքիցբխողառավելություններևկանոնակարգայինբնույթիորոշմեղմացումներ»68։
Բացիայդ,ինչքանմեծէկոռուպցիոնռիսկը,այնքանավելիդժվարէարտասահմանյաններդրում-
ներևնորտեխնոլոգիաներբերելը,այնքանավելիքիչենմրցակիցները,ևայնքանավելիվատ՝
ընդհանուրարդյունքները։
Կարողէօգտակարլինելհակակոռուպցիոնայնպիսիկենտրոնացվածևանկախմարմինունե-

նալը,որըվերահսկողությունկիրականացնիհանրայինգնումներիիրականացմանոչավանդա-
կանձևերինկատմամբ,ներառյալ՝արտապատվիրումը,մասնավորեցումնուՀՄԳ-ներիներգրա-
վումը։Պետականիշխանությանօրենսդիր,գործադիրևդատականիշխանություններիանվերա-
պահաջակցությունիցօգտվելուդեպքումայսինստիտուտըիզորուկլինիհետաքննելուկոռուպցի-
այիցանկացածդեպքևդրաառթիվիրականացնելուքրեականհետապնդում։

68 ՍյուզանՌոուզԱքքերման,«Երբկոռուպցիանդառնումէվնասաբեր»(Վաշինգտոն,Համաշխարհայինբանկ,1996թ.),
SusanRose-Ackerman,WhenisկոռուպցիHarmful(Washington,DC:WorldBank,1996)։
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Հետևություններ
Կոռուպցիոնռիսկերիմակարդակըկախվածէոչմիայնմրցակցայինմիջավայրիևարտապատ-
վիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳ-ներիօգտագործմանուղղությամբընտրվածմեթոդներից,այլև
պետականպաշտոնյաներիևմասնավորկապալառուներիբարեվարքությունից,ինչպեսնաևկա-
ռավարմանմեխանիզմներիևմարմիններիթափանցիկությանևհաշվետվողականությանաստի-
ճանից։
 

Պատուհան9.7.Արտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳներիկիրառմանշուկայա
կանսկզբունքները

ԳանսլերնուԼիպիցը2003թ.ձևակերպեցինարտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳ-ներիկի-
րառմանհանդեպշուկայականտնտեսությանվրահիմնվածմոտեցմանհետևյալչորսսկզբունքները՝

1. հաջողությանհասնելուբանալինանցումնէմենաշնորհներիցդեպիմրցակցայինմիջավայր.

2. մրցակցայինգործընթացըպետքէնպատակաուղղվածլինի«լավագույնարժեքը»,այլոչթեպար-
զապես«ցածրգինը»ապահովելուն.

3. անգամեթեկառավարությունըգնումէորոշակիաշխատանքդրսից,այնչիհրաժարվումկառա-
վարմանուղղությամբիրունեցածպարտավորություններից.

4. ծայրահեղանհրաժեշտէ,որգործունեությանկատարողականիևգնիգնահատմանցուցանիշները
շարունակաբարվերահսկվենևհաղորդվենկառավարությանը։

 

Աղբյուրը.ԳանսլերևԼիպից,«Անցումդեպիշուկայիվրահիմնվածկառավարություն»,(2003թ.),

էջ9–11։

Կոռուպցիոն ռիսկերի մակարդակը կարող է էապես նվազել «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ»
կազմակերպությանկողմիցմշակված«բարեվարքությանդաշնագրերի»օգնությամբ։«Բարեվար-
քությանդաշնագրերը»պահանջումեն,որբոլորմասնակիցներըներգրավվածլինենպայմանագ-
րայինթափանցիկգործընթացներում,որոնքընդգրկումեննաևքաղաքացիականհասարակու-
թյանմոնիթորինգիուվերահսկողությանմեխանիզմները։
Վարքագծիկանոնագրքերիվերաբերյալհամաձայնագրերնանգամէլավելիմեծհնարավորու-

թյուններենտալիս՝պահանջելով,որպետականպաշտոնյաներնումասնավորկապալառուները
խոստանան,որձեռնպահենմնալուորևէտեսակիկոռուպցիոնգործողություններիցև,ինչնավե-
լիկարևորէ,որխախտումթույլտալուդեպքումիրենքպետքէհաշիվտանդրահամարևկանչ-
վենպատասխանատվության։Համաձայնագրերիմասնակիցկողմերըվաղօրոքտալիսենիրենց
համաձայնությունը որոշակիպատժամիջոցների ենթարկվելու համար, որոնցթվում են՝ կնքված
պայմանագրից զրկվելը, վճարված երաշխիքային վճարի բռնագրավումը, վնաս պատճառելուց
բխողպարտավորություններիկատարումըևապագայումհայտարարվելիքհանրայինմրցույթնե-
րի«սևցուցակում»հայտնվելը։Այնպիսիկազմակերպություններ,ինչպիսիքենՏՀԶԿ-ն,ԵԱՀԿ-ն,
ԵՄ-նևՀամաշխարհայինբանկըառաջարկումենհակակոռուպցիոնկարգավորիչմեխանիզմներ,
որոնքկարողեննորուժհաղորդել«բարեվարքությանդաշնագրերին»ևհստակկանոններնա-
խատեսելքաղաքականգործիչներիևպետականպաշտոնյաներիկողմիցգույքի,եկամուտներիև
շահերիհնարավորբախումներիմասինհրապարակայինհայտարարագրերներկայացնելուվերա-
բերյալ։
Եզրափակելով`պետքէասել,որպաշտպանությանոլորտիռեսուրսներըլավագույնսօգտագոր-

ծելուհամարհաճախանհրաժեշտէդիմելարտապատվիրման,մասնավորեցմանևՀՄԳ-ներիկի-
րառման։Կոռուպցիայիդեմուղղվածայնառաջավորփորձը,որըկիրառվումէպաշտպանության
ոլորտում իրականացվող սովորական գնումների գործընթացում, կիրառելի է նաևպայմանագ-
րայինպարտավորություններիծագմանվերըքննարկված«ոչավանդական»եղանակներինկատ-
մամբ։Ընդհանուրմոտեցմաննույնբաղադրիչներիցեն՝իրականևկայունմրցակցությունը,պայ-
մանագրայինգործընթացիթափանցիկություննուանկախվերահսկողությունը։Այսմոտեցումնե-
րի իրականացումը, բարեվարքության, թափանցիկության և հաշվետվողականությանապահով-
մանգործիքների՝երկրիառանձնահատկություններովպայմանավորվածհամադրությանհետհա-
մատեղ,կարողէնվազեցնելկոռուպցիան՝նմանվարքագիծդրսևորողանձանցհամարկոռուպցի-
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ոնվարքագծիհետևանքներիգինըբարձրացնելուևակնկալվողօգուտներիչափըպակասեցնելու
միջոցով։

Պատուհան9.8.Կոռուպցիայիկանխումըմասնավորեցմանընթացքում

Կոռուպցիոնռիսկերիցուցիչները՝

• խորհրդարանի/օրենսդրի՝մասնավորհատվածիոչպատշաճազդեցությաններքոգտնվելը,որին
նպաստումէընտրարշավներիֆինանսավորումըկարգավորողօրենսդրությանևընթացակարգե-
րիթերիությունը.

• հանրայինկառավարմանոչթափանցիկբնույթը,ինչպեսնաևկառավարությանկողմիցորոշումնե-
րիկայացմանգործընթացիոչհրապարակայինուոչթափանցիկլինելը.

• ընդհանուրհասարակության (այդթվում՝քաղաքացիականհասարակության)կողմիցպետական
ծրագրերի,գործընթացներիևորոշումներիմասինտեղեկատվությունստանալուհամարժեքհնա-
րավորությունների բացակայությունը, պետական ծրագրերի և որոշումների կայացման առթիվ
հանրայինքննարկումներին մասնակցելու, ինչպես նաևհանրությանևքաղաքացիականհասա-
րակությանկողմիցմասնավորեցմանռազմավարությանևքաղաքականության,մասնավորեցումը
կարգավորողօրենսդրության,ինստիտուտներիևծրագրերիմշակմանըմասնակցելուհնարավո-
րությանբացակայությունը.

• մասնավորեցմանգործընթացինկատմամբ(խորհրդարանի,ադմինիստրացիայիև/կամարտաքին,
անկախինստիտուտների կողմից իրականացվող) վերահսկողությանարդյունավետհամակարգի
բացակայությունը.

• մասնավորեցմանգործընթացինմասնակցողքաղաքականգործիչներիևպաշտոնյաներիհաշվետ-
վողականությանևնրանցնկատմամբվերահսկողությանհամակարգիևմեխանիզմներիբացակա-
յությունը.

• հանրությանևպաշտոնատարանձանցկողմիցկոռուպցիայիառթիվիրենցկասկածներըխորհր-
դապահությանևանանունությանհիմունքներովիրավասումարմիններինհայտնելուհնարավորու-
թյանբացակայությունը.

• այնքաղաքականգործիչներիևպետականպաշտոնյաներիվերաբերյալքրեական,քաղաքացիա-
կանկամկարգապահականվարույթներիբացակայությունը,ովքեր«անցելեն»նախկինումքնն-
վածգործերովկամայլկերպկասկածվելկոռուպցիոնվարքագիծդրսևորելումեջ.

• արդյունավետքրեականսանկցիաներիևինստիտուտներիբացակայությունը,ինչպեսնաևառկա
պատժամիջոցներիոչարդյունավետկիրառումը.

• մասնավորեցման գործընթացներում ընդունվող որոշումների կայացմանը մասնակցող քաղա-
քականգործիչներիևպետականպաշտոնյաներիկողմիցիրենցգույքը,եկամուտներըևշահերի
հնարավոր բախումներիփաստերի հրապարակային հայտարարագրումը նախատեսողազգային
օրենսդրությանբացակայությունը.

• անկախևխիզախԶԼՄ-ներիբացակայությունը.

• կորպորատիվկառավարմանգործիքներիևինստիտուտներիբացակայությունը.

• կարևորագույնպաշտոններումնույնքաղաքականգործիչներիևպետականպաշտոնյաներիտա-
րիներ շարունակաշխատելը՝ չնայած շահերի բախմանակնհայտփաստերի (հնարավոր է նաև՝
անկախնախկինում կոռուպցիոն հանցագործությունների մեջ մեղադրվելու կամանգամդատա-
պարտվելուհանգամանքից)։

Կոռուպցիայիդեմպայքարիաուդիտայինստուգմանևվերահսկողությանհամակարգերը՝

• ներդնելևզարգացնելաուդիտիևվերահսկմանարդյունավետհամակարգեր(ներքինաուդիտ,
խորհրդարանականվերահսկողությունևայլն)ևգործառույթներ՝մասնավորեցմանգործակալու-
թյանկամբաժնետիրական/նպատակայինհիմնադրամիկողմիցկայացվողբոլոր,այդթվում՝մաս-
նավորեցմանհայեցակարգայինևկոնկրետիրավաբանականանձանցմասինորոշումներինկատ-
մամբվերահսկողությունիրականացնելուհամար՝

o աուդիտևվերահսկողությունիրականացնողհամապատասխանինստիտուտներըպետքէ
իրավազորությունունենանստուգելուևվերահսկելումասնավորեցմանառթիվցանկացած,
այդթվում՝մասնավորեցմանկազմակերպությանկողմից կայացվածորոշումները,ինչպես
նաևպետքէիրացնենայդիրավազորությունը.
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o աուդիտայինևվերահսկիչմարմիններիգնահատումներըպետքէլինենամբողջությամբթա-
փանցիկ.

o ապահովել,որխախտումներիկամպահանջներիոչպատշաճկատարմանմասինցանկացած
հաղորդումպատշաճընթացքստանաևհանգեցնիշտկումներիուբարեփոխման.

o մասնավորեցմանգործընթացինկատմամբմոնիթորինգևվերահսկողությունիրականացնող
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներինտրամադրել վերաբերելի ցանկա-
ցածտեղեկատվությանըծանոթանալուհնարավորություն,ներառյալ՝սովորաբարգաղտնի
համարվողփաստաթղթերը,սակայնպայմանով,որնրանքկպարտավորվեն չբացահայտել
իրենցհայտնիդարձածտեղեկատվությունըևվարվելդրահետդրագաղտնիությանկարգա-
վիճակինհամապատասխան՝բացառությամբայնդեպքերի,երբմատնանշվածխախտումնե-
րըվերացվածչեն։

• ապահովելևդիտարկելհամապատասխանաուդիտայինևվերահսկիչինստիտուտներիևմեխա-
նիզմներիարդյունավետաշխատանքը։Բացիայդ,անհրաժեշտէապահովելքրեական,քաղաքա-
ցիական և կարգապահականպատասխանատվության միջոցների կիրառումըայն քաղաքական
գործիչների ևպետականպաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր մերկացվել են օրենսրական ևայլ
նորմերիխախտմանմեջ,ներառյալ՝

o կարգապահականտույժերիկիրառումը,այդթվում՝տվյալգործառույթներիիրականացման
իրավունքիցևպետականորևէգործառույթստանձնելունհավակնելուհնարավորությունից
զրկելը.

o ապաօրինիճանապարհովձեռքբերվածգույքիբռնագրավումը.
o պատասխանատվությունըվնասպատճառելուհամար.
o ազատազրկումըևտուգանքները։

    

Աղբյուրը.ՄայքլՀ.Վիեհեն,«Կոռուպցիայիկանխումըմասնավորեցմանընթացքում.գործնականուղե
ցույց»,(Գերմանիա,ՋԹԶ,2004թ.),www.u4.no/document/literature/gtzcorruptionandprivatization.pdf:

Առաջարկություններ.
• Ձևակերպելպաշտպանությանոլորտինառնչվողհստակևթափանցիկուղեցույցներ,քա-
ղաքականություններ, բյուջեներ, որոշումների կայացման գործընթացներ և գերծունեու-
թյանարդյունավետությանցուցիչներ:

• Անցկացնել պաշտպանական գերատեսչության կողմից ռազմական կարողությունների
ապահովման ուղղությամբ իր գործառույթների իրականացման արդյունավետության
կանոնավորգնահատումներ՝սկսածսպասարկմանծառայություններիկարողություննե-
րից,մասնավորապես՝ենթակառուցվածքներիզարգացումիցևշահագործումից,բժշկա-
կանապահովումիցևայլն,ևվերջացրածմարտականսպասարկմանծառայություննե-
րով,օրինակ՝օդումվերալիցքավորումը,մարտականդիրքերումգտնվողզորքերիսպա-
սարկումըևայլն։Այսգնահատումներիարդյունքներըհաշվիառնելպաշտպանության
ոլորտի ռազմավարական վերլուծությունների և նմանատիպ այլ գործընթացների ըն-
թացքում:

• Անցկացնել պաշտպանական գերատեսչության կողմից ռազմական կարողությունների
ապահովմանուղղությամբիրգործառույթներիիրականացմանարդյունավետությանկա-
նոնավորգնահատումներ,այդթվում`այլընտրանքայինաղբյուրներիօգտագործման,մաս-
նավորապես՝արտապատվիրմանկամհանրային-մասնավորգործընկերություններիմիջո-
ցով,հաշվիառնելովծախսերիռացիոնալլինելը,ինչպեսնաևբարձրորակ,հուսալիևշա-
րունակականծառայություններձեռքբերելուկառավարությանկարիքը:

• Նախատեսելարտապատվիրման,մասնավորեցմանուհանրային-մասնավորգործընկերու-
թյուններիկիրառումըկարգավորողիրավականևտնտեսականհստակևարդյունավետ
կիրարկվողմեխանիզմներ:

• Ապահովելօրենսդիր,դատականևգործադիրկառույցներիարդյունավետևթափանցիկ
գործունեությունը, ներառյալ՝ ներքինևարտաքինաուդիտները,խորհրդարանական վե-
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րահսկողությունըևտեղեկատվությանմատչելիությունըհասարակությանհամար(պատ-
շաճուշադրությունդարձնելովորոշակիտեղեկատվությանխորհրդապահականբնույթին)։

Պատուհան9.9.ՀՄԳներիթափանցիկությունը

Հանրային-մասնավոր գործընկերությունների հարցերովԿանադականխորհուրդը (CanadianCouncil
forPublic-PrivatePartnerships,http://www.pppcouncil.ca)հիմնադրվելէ1993թ.,որպեսիրանդամների
ֆինանսականաջակցությամբ գործող կազմակերպություն, որը ներառում է ինչպես հանրային,այն-
պես էլ մասնավորհատվածիներկայացուցիչներին։Որպեսհանրային-մասնավորգործընկերություն-
ներիգաղափարիջատագով`Խորհուրդըկատարումէհետազոտություններ,հրապարակումեզրակա-
ցություններ,խթանումտարբերձևաչափիքննարկումներևտարեկանմեկանգամֆինանսավորում
ազգային և միջազգային ՀՄԳ-ներինառնչվող թեմաներով կոնֆերանսիանցկացումը, ինչպես նաև՝
«Ազգայինմրցանակ»նախաձեռնությանմիջոցովգնահատումհանրային-մասնավորգործընկերության
լավագույնդրսևորումները։
Հանդես գալով որպես հանրային-մասնավոր գործընկերությունների հարցերով հեղինակություն

վայելող համապետական կառույց` Խորհուրդը աջակցում է պետական պաշտոնյաներին և որոշում
կայացնողներին՝մասնավորհատվածիհետգործընկերություններհաստատելուգործում։Բացիայդ,
Խորհուրդըձգտումէհնարավորություններստեղծելմասնավորհատվածիհամար,որպեսզիվերջինս
կարողանակառավարություններիհետհամատեղաշխատելհանրային-մասնավորնախագծերիվրա՝
սովորականգործարքներիցսկսած`մինչևամբողջականմասնավորեցմանգործընթացները։
Հանրային-մասնավոր գործընկերությունները քաջալերելուց ու նրանց վերաբերյալտեղեկատվու-

թյունտրամադրելուցբացի`Խորհուրդընաևնպաստումէհանրայինևմասնավորհատվածներիպա-
տասխանատուներիմիջևհանրայինծառայություններիմաատուցմանևֆինանսավորմանհարցերով
երկխոսության իրականացմանը, կրթում հանրությանը,անցկացնում գործընկերություններիարդյու-
նավետությանվրաազդողհիմնականգործոններիօբյեկտիվհետազոտություններևհրապարակում
վերլուծականնյութեր,առանձինգործերիուսումնասիրություններ, ուղեցույցներ, կարծիքիհարցում-
ներ,ազգայինտեղեկատվական հարցաթերթիկներ՝ հանրային-մասնավորգործընկերության կարևո-
րագույնհարցերիվերաբերյալ։
Որպեսթափանցիկությանապահովմաննուղղվածմիջոցառում,Խորհուրդըվարում է հանրային-

մասնավորգործընկերություններիոլորտումբոլործրագրերիտվյալներիշտեմարանը,որըբացէբո-
լորիհամարևկոչվումէ«PPPProjectTracker»(տե՛սwww.pppcouncil.ca/resources_project_tracker.asp)։
Այս շտեմարաննընդգրկումէիրականացվող,ինչպեսնաևդեռևսներկայացմանփուլումգտնվողև
ավարտվածբոլործրագրերը։Ընթացքիմեջգտնվող յուրաքանչյուրծրագրիհետկապված`հանրու-
թյունըկարողէծանոթանալհետևյալտեղեկատվությանը.ծրագրիանվանումը,համառոտնկարագ-
րությունը,ընդհանուրարժեքը,հանրային-մասնավորգործընկերությանտեսակը,ծրագրիտևողությու-
նը,ծրագրիընթացիկևհաջորդփուլինկարագրությունը,լրացուցիչտեղեկություններստանալուհա-
մար՝ինտերնետայինկայքիհասցենևպատասխանատուանձիտվյալները։
2009թ.մայիսինԿանադայիպաշտպանությաննախարարըհայտարարեց,որանվտանգությանեն-

թակառուցվածքներիվերաբերյալգնմանխոշործրագրերիցմեկըիրականացվելուէհանրային-մաս-
նավորգործընկերությանմիջոցով։Չնայածմատակարարներիցկպահանջվիանցնելանվտանգության
ստուգում,այնուամենայնիվ,գնմանայսծրագրիմասինտեղեկատվությունըտեղադրվածէԽորհրդի
կայքում։

 Հանրայինմասնավորգործընկերություններիտեսակներիհամար`տե՛ս
http://www.pppcouncil.ca/aboutPPP_definition.asp։
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ԳԼՈՒԽ10.

ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆԳՈՒՅՔԻԵՎԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՕԳՏԱՀԱՆՈՒՄԸ(ՈՒՏԻԼԻԶԱՑԻԱՆ)

Սառըպատերազմիավարտիցհետոձևավորվածանվտանգությաննորմիջավայրինհարմարվելու
գործընթացումերբեմնիբաժանարարգծիհակառակկողմերումգտնվածպետություններըմեծա-
պեսկրճատեցինիրենցզինվածուժերը։Խոշոր չափերիհասնողսպառազինություններիհամա-
կարգեր, ռազմականտեխնիկա,զինամթերքևօբյեկտներդարձանավելորդ։Բաժանարարայդ
գծիարևմտյանկողմումգտնվողերկրներումպաշտպանականգերատեսչություններըկանգնած
էինորոշակիհիմնախնդիրներլուծելումարտահրավերներիառջև,սակայնպաշտպանականոլոր-
տիկառավարմանարդյունավետմեխանիզմները,խորհրդարանականվերահսկողությանևհա-
սարակականշահագրգռվածությանհետմիասին,ապահովումէինայդխնդիրներիիրագործելիու-
թյունըևս։Նշվածբաժանարարգծիցդեպիարևելքընկածպետությունները,սակայն,պաշտպա-
նությանոլորտումառաջացածավելցուկներիխնդիրըլուծելուհետմիասինպետքէնաևվերա-
դառնայինազատշուկայականտնտեսությանևժողովրդավարականկառավարմանսկզբունքնե-
րին̀ միաժամանակիրենցպետությանկամհարակիցտարածքներումունենալովդեռևսընթացող
հակամարտություններ, շատսահմանափակթափանցիկությունևբավականինթույլժողովրդա-
վարականինստիտուտներ։
Զարմանալիչէ,բայց,ԱրևելյանևՀարավարևելյանԵվրոպայիպաշտպանականգերատեսչու-

թյուններնիզորուչէինարդյունավետորենպայքարելուայսժառանգությանհետևանքներիդեմև
մինչայժմբազմաթիվխնդիրներունեն։Առաջինհերթին,ավելցուկներինյութատեխնիկականսպա-
սարկումը շատթանկ է։Երկրորդ, դրանցպահպանության,պահեստավորմանևսպասարկման
վատպայմաններըանմիջականվտանգեն ստեղծում զինվորների,աշխատակիցների, մոտակա
համայնքներումապրողմարդկանցկյանքիևշրջակամիջավայրիհամար,ինչպեսնաև՝մեծացնում
ավելցուկներիապօրինիշրջանառությանևարդյունքումհանցագործներիևանգամահաբեկիչնե-
րիմոտդրանցհայտնվելուվտանգը։Եվերրորդ,ավելցուկներիոչթափանցիկևոչհաշվետուկա-
ռավարումըպարունակումէշատմեծկոռուպցիոնռիսկեր։
Այսգլխումքննարկվումեննշվածերեքխումբհիմնահարցերըևներկայացվումդրանցլուծմանուղ-

ղությամբարձանագրվածառաջավորփորձիօրինակներ։Վերջինկետումամփոփվածենայնառաջար-
կությունները,որոնցիրագործումընվազեցնումէօգտահանմանգործընթացիկոռուպցիոնռիսկերը69։

Միջոցներիվատնում
Ավելորդդարձածզինվորականգույքիօգտահանումըկարողէշատբարձրարժենալ։Սակայնմյուս
կողմից,ավելցուկայինհամակարգերը,տեխնիկան,զինամթերքնուենթակառուցվածքներըպահե-
լըարժեքավորմարդկայինևֆինանսականռեսուրսներըշեղումէպաշտպանականոլորտիհա-
մարանհրաժեշտկարողություններըզարգացնելուցևզինվածուժերըայնպիսիգործողություննե-
րումներգրավելուց,որոնքկարողէինբարձրացնելերկրի,նրադաշնակիցներիևգործընկերների
անվտանգությանմակարդակը։ԻնչպեսցույցէտալիսՊատուհան10.1-ումներկայացվածօրինա-
կը,ոչարդյունավետօգտահանումընաևխաթարումէպետականռազմականկարողությունների
երկարաժամկետզարգացումը։

Պատուհան10.1.Ուշացվածօգտահանմանանուղղակիծախսերը

Բուլղարիան,հանդիսանալով2004թ-իցՆԱՏՕ-ի,իսկ2007-ից՝ԵվրոպականՄիությանանդամ,շարու-
նակումէպայքարելզինվածուժերի«Սառըպատերազմից»իրենժառանգությունհասածմեծաքանա-
կությանհետ։«Բեռլինիպատի»`արդենքսանտարիառաջտեղիունեցածփլուզումիցիվերայսերկ-
րիպաշտպանականգերատեսչությունըդեռևսչիկարողանումձերբազատվելսպառազինությունների

69 Տվյալ համատեքստում «օգտահանում» կամ «ուտիլիզացիա» հասկացությունը օգտագործվում է ավելցուկային
զինվորական գույքը և ենթակառուցվածքները վաճառքի, փոխանակման, նվիրատվության, փոխակերպման,
ոչնչացմանկամորևէայլիրավաչափեղանակովպաշտպանականգերատեսչությանտիրապետումիցդուրսբերելը։
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բազմաթիվհամակարգերից,տասնյակհազարավորտոննաներկշռողզինամթերքիցևհարյուրավոր
զինվորականօբյեկտներից,որոնքբոլորնէլիրենայլևսպետքչենգալու։Միջինհաշվով,ավելցուկային
զինվորական գույքի օգտահանման տեմպերը հազիվ թե գերազանցում են այն տեմպերը, որոնցով
ավելցուկայինզենք-զինամթերքիպահեստներումդրանցփոխարենհայտնվումենավելիժամանակա-
կիցտեսակներևստեղծվումեննորենթակառուցվածքներ։

Մյուսկողմից,երկիրը ջանում էկատարելԴաշինքիներքոստանձնածիրպարտավորությունները,
որոնքվերաբերումենմիջազգայինգործողություններինմասնակցելունևօպերատիվհամատեղելիու-
թյանպահանջներըբավարարողռազմականկարողություններունենալուն։Այսպիսով,ավելցուկների
սպասարկմանծախսերըմեծմասամբփակվումեներկարաժամկետներդրումներըսահմանափակելու
հաշվին։Օրինակ`ավելորդենթակառուցվածքներիպահակայինպահպանությանհամարիրականաց-
վողարտապատվիրմանմիջոցովվճարվողգումարներըմշտապեսգերազանցումենայններդրումների
ծավալը,որոնքԲուլղարիանկատարումէռազմականհետազոտություններիևտեխնոլոգիաներիզար-
գացմանոլորտում։

Անվտանգությանևապահովությանհետկապվածռիսկեր
Զինամթերքի,պայթուցիկնյութերիևպայթեցմանսարքավորումներիցանկացածպահեստավո-
րումանվտանգությանվտանգներէպարունակումդրանցպահպանությանևսպասարկմանհա-
մարպատասխանատուանձանց,հարևանությամբապրողհամայնքներիևշրջականմիջավայրի
համար։Սակայներբայդպահուստներիսպասարկումըկատարվումէգործողզինվորականստո-
րաբաժանումներիկողմից,այդգործունեությունըկարգավորողնորմերիևընթացակարգերիխս-
տիվպահպանմանպայմաններում,ապաայդվտանգներըվերենածվումպարզապեսանվտան-
գությանապահովմանառօրյաաշխատանքայինխնդիրների։
Իրավիճակըկարողէշեշտակիորենփոխվել,երբզինվածուժերըհրաժարվումենայդզինամ-

թերքիցևայդպիսով՝ավելցուկայինհանդիսացողգույքիպահպանությանխնդիրըթողնումմիայն
սահմանափակթվովանձնակազմիուսերին։Հաճախայսաշխատանքներնիրականացնելուհա-
մարդիմումենարտապատվիրման,ևպահուստներիպահպանություննիրականացվումէմասնա-
վորընկերություններիկողմից,իսկսպասարկումըկարողէվերապահվելտեխնիկականանձնա-
կազմին,որիհամապատասխանմասնագիտականորակավորումնուկարգապահությունըկարող
ենգտնվելավելիցածրմակարդակիվրա։Այսռիսկերըավելիենահագնանում,երբլքվածկամ
վնասվածզինամթերքնուպայթուցիկներըգտնվումենհետկոնֆլիկտայինտարածքներում։Պա-
տուհան10.1-ումտրվումէայդսպառնալիքիպատկերըևներկայացվումվնասակարհետևանքնե-
րիառանձինօրինակներ՝ներառելովայնմահերիևվիրավորվածություններիդեպքերը,որոնքտե-
ղիենունեցելզինամթերքիպահմանվայրերումարձանագրվածբռնկումներիպատճառով։
Բունմարդկանցևշրջակամիջավայրիհամարգոյությունունեցողսպառնալիքիցբացի̀ ավել-

ցուկայինզինամթերքիևսպառազինություններիհամակարգերիոչպատշաճպահպանությունը
վտանգներէպարունակումնաևազգայինանվտանգությանտեսանկյունից։ԵվրոպականՄիու-
թյունը,օրինակ,հետևողականորենարտահայտումէայնհամոզմունքը,որպահուստներիպատ-
շաճկառավարումըկարևորմիջոցէապօրինիզենք-զինամթերքիձեռքբերմանառավելվտանգա-
վորճանապարհներիցմեկըփակելուհամար։«Սպառազինություններիկառավարման»տակԵՄ-ն
ինկատիունիմիշարքխնդիրներիիրագործում,այդթվում՝պահուստներիկառավարումը,զենք-
զինամթերքիդրոշմավորումնուհաշվառումը,ավելցուկայինզենք-զինամթերքի̀ որպեսայդպիսին
ճանաչումն ու հաշվառումը, դրանց օտարումն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Հակամարտու-
թյուններիինտենսիվությունըկարողէէապեսնվազել,եթեդադարեցվիզինամթերքիհոսքը,և
փակվենդրաապօրինիառաքմանուղիները։Ավելցուկայինզինամթերքը,պահեստներիցհանվե-
լով,տեղափոխվում էանկայունության օջախներ, որտեղ նպաստում է հակամարտությունների
հետագաթեժացմանը։Բացիայդ,այնհայտնվումէնաևհանցավորխմբերիևահաբեկիչների
ձեռքերում70։

70 Շարունակվում են քննարկումները հրազենի վերաբերյալ կոնֆերանսի առաջարկությունների շուրջ, ՄԱԿ-ի
Գլխավորվեհաժողով,DC/3008,Հրազենիապօրինիվաճառքիվերաբերյալկոնֆերանսինախապատրաստական
հանձնաժողով(16հունվարի,2006թ.),DebateContinuesonSmallArmsConferenceRecommendations,UNGeneral
AssemblyDC/3008,PreparatoryCommitteeforReviewConferenceonIllicitSmallArmsTrade(16January2006),www.
un.org/News/Press/docs/2006/dc3008.doc.htm։
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Պատուհան10.2.Զինամթերքիպահուստներումպայթյուններիհետկապվածսպառնա
լիքները

Զինամթերքներիպահեստներումտեղիունեցածխոշորվթարներիմասինպատմողնորություններըյու-
րաքանչյուրտարվաընթացքումմիքանիանգամհայտնվումենԶԼՄ-ներիխորագրերիներքո,սակայն
մեծթվովնվազծանրաղետներմնումենչլուսաբանված։Այսբոլորիրադարձություններըհաճախկործա-
նարարհետևանքներենունենումտեղիբնակչությանհամար.մեծթվովզոհերուվիրավորներ,ենթակա-
ռուցվածքներիլայնածավալոչնչացում,ամբողջբնակավայրերիկյանքիբնականոնընթացքիխաթարում
ևայլն։Բացիանմիջապեսմարդկանցվրատառապալիցազդեցությունգործելուց̀ այսվթարներըկարող
ենբացասականներգործությունունենալնաևշրջակամիջավայրիվրա,ևայնպիսիերկրներում,որոնք
չունենայդտեխնոլոգիականտեսակետիցհաճախմեծդժվարություններկայացնողվթարներիհետևանք-
ներըվերացնելուուղղությամբհամարժեքգործողություններըֆինանսավորելուհնարավորություն,տե-
ղականբնակչությունը,հատկապես՝երեխաները,կանգնումենմահվանկամառողջությունըքայքայելու
վտանգիառջև,որըկարողէվրահասնելպահուստներիսկզբնականպայթյուններիցհետոերկարժամա-
նակհարակիցտարածքներումպահպանվողչպայթածզինամթերքիհետշփվելուընթացքում։
Ստորևներկայացվողաղյուսակըտվյալներէպարունակումզինամթերքներիպահուստների1990-ական-
ներիկեսիցիվերտեղիունեցածառանձինպայթյուններիմասին։

Ամսաթիվը Պետությունը Վայրը Զոհված Վիրավոր Հնարավորպատճառը

մարտ,1997թ. Ալբանիա 15վայր 56 59
Մարդկայինգործոնև
անվտանգություն

6մայիսի,2004թ. Ուկրաինա Նովոբոգդանովկա 5 10
Հրդեհ(Մարդկային
գործոն՝ծխելը)

31մարտի,2005թ. Կամբոջա ԱնդոնգՉեն 6 20 Բարձրջերմաստիճան

8դեկտ,2005թ. Պակիստան Ջհանդոլա 12 50 Ոչպատշաճսպասարկում

8հուլիսի,2006թ. Մոնտենեգրո Վիր 0 32 Կայծակահարություն

19հոկտ,2006թ. Սերբիա Պարացին 0 10 Անհայտ

2մարտի,2007թ. Սլովակիա Նովակի 8 45 Անհայտ

26հուլիսի,2007թ. Սիրիա Հալեպ 15 50
Հրթիռային

վառելիքիբռնկում

9հուլիսի,2008թ. Ուզբեկստան Կագան 3 21 Հրդեհ

4դեկտ,2008թ. Հնդկաստան Գանդիդամ 2 6 Հրդեհ

19մարտի,2009թ. Ղազախստան Դարբազա(Արիս) 4 16 Հրդեհ

Աղբյուրը.«Բռնկմանմիջադեպերիսպառնալիքըզինամթերքիպահեստավայրերում»,(Քենթ,Մի
ացյալԹագավորություն, 15 հուլիսի, 2009 թ.)The Threat from Explosive Events inAmmunition
StorageAreas(Kent,UK:ECAOExplosiveCapabilitiesLimited,15July2009),www.iansa.org/un/
documents/ExplosiveEvents19952009.pdf։

Շատ միջազգային կազմակերպություններ ընդունում են այս սպառնալիքների առկայության
փաստըևպայմաններստեղծումավելցուկայինզենք-զինամթերքիպահուստներիվերացմանուղ-
ղությամբաջակցությանևհամագործակցությանծրագրերիհամար։Պատուհան10.3-ումհամա-
ռոտներկայացվումենմիջազգայինաջակցությանայնմեխանիզմները,որոնցառթիվհամաձայ-
նություններենձեռքբերվելԵվրոպայումանվտանգությանևհամագործակցությանկազմակեր-
պության(ԵԱՀԿ)շրջանակներում։
Դարասկզբիցսկսած`ՆԱՏՕ-նկարևորդերակատարումէունեցելզենքիևզինամթերքիխոշոր

պահուստներիհետկապվածխնդիրներըհանգուցալուծելուգործում։«Գործընկերությունհանուն
խաղաղության»նախաձեռնությաննպատակայինհիմնադրամներիմիջոցովՆԱՏՕ-նիրականաց-
նում է դոնորային աջակցության «համակարգող կենտրոնի» դերը, մինչդեռ ՆԱՄՍԱ-ն՝ ՆԱՏՕ-ի
Տեխնիկականապահովությանևմատակարարմանհարցերիգործակալությունը(Maintenanceand
SupplyAgency,NAMSA)հանդիսանումէայնհասցեատերը,որինգործադիրներիներկայացուցիչ-
ներընշվածհարցերովդիմումենառաջինհերթին։Պատուհան10.4-ըՆԱՏՕ-իայսդերակատար-
մանմասինտալիսէլրացուցիչտեղեկություններ։
Զենքերի ոչնչացման հարցերով նպատակային հիմնադրամիարձանագրած հաջողությունները

տպավորիչեն։Իրգործունեությանմիայնառաջինհինգտարվաընթացքումայսհիմնադրամըհա-
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վաքելէ16միլիոնեվրոյիցավելիկամավորհանգանակություններ՝Եվրաատլանտյանամբողջտա-
րածաշրջանումմիշարքծրագրերիրականացնելուհամար,ևապահովելմոտ2.5միլիոնհակահետ-
ևակայինականների,325բարձրթռչքայնությանզենիթայինհրթիռների,320տոննահրթիռայինվա-
ռելիքի,28,000միավորհրազենիևթեթևզենքերիև1,800տոննազինամթերքիոչնչացում71։

Պատուհան10.3.Միջազգայինաջակցությունըսովորականզենքերիպահուստներիկա
ռավարմանգործում

ԵԱՀԿմասնակիցպետություններնընդունումեն,որավելցուկայինսովորականզինամթերքի,պայթու-
ցիկնյութերիևպայթեցմանսարքավորումներիպահուստներիվտանգըհաճախպայմանավորվածէ
լինումդրանցպահեստավորմանևպահպանությանոչհամարժեքևշրջահայացպայմաններով։Հետ-
ևաբար,նրանքհամաձայնեն,որպետքէուշադրությունդարձնելպահուստներիպատշաճանվտան-
գությանապահովմանըն,ևորսովորականզինամթերքի,պայթուցիկնյութերիևպայթուցիչսարքերի
պահուստներինկատմամբազգայինանվտանգությանևապահովությանվերահսկմանմեխանիզմները
էականկարևորությունունենպայթյունները, շրջակամիջավայրիաղտոտումներիվտանգը չեզոքաց-
նելուտեսանկյունից,ինչպեսնաև՝հափշտակության,կոռուպցիայիևպաշտոնեականանփութության
հետևանքովդրանցկորուստըկանխելուհամար։
Ավելցուկներիռիսկայնությունըգնահատելիս,ըստԵԱՀԿ-ի,պետքէ,իթիվսայլոց,հաշվիառնվենհետ-
ևյալգործոնները.

• սովորականզինամթերքի,պայթուցիկնյութերիևպայթեցմանսարքավորումներիտրանսպորտային
փոխադրմանանվտանգությունըլավագույնսերաշխավորողընթացակարգերիառկայություն.

• պահուստներիկառավարմանևանվտանգությանընթացակարգերիհարցերովանձնակազմիվե-
րապատրաստում.

• վերահսկիչևաուդիտայինստուգմանլիազորություններիիրականացումնապահովողհամակարգի
առկայություն։

ԵԱՀԿ-ն մեխանիզմներ է ստեղծելայն երկրներին համապատասխանտեխնիկական,ֆինանսական,
խորհրդատվականևայլ կարգիաջակցություն ցուցաբերելու համար, որոնք կանգնած ենավելցու-
կայինզինամթերքիևպայթուցիկներիպահեստավորմանհետկապվածլուրջվտանգներիառջև։Այս
աջակցությունըտրամադրվումէկամավորությանհիմունքներով,երբհայցողերկիրըգործումէլիար-
ժեքթափանցիկությանպայմաններումևհամաձայնէ,որաջակցությանտրամադրմանուղղությամբ
ջանքերըղեկավարվենհամատեղաշխատանքայինխմբիկողմից։

Աղբյուրը.ԵԱՀԿ, «ԵԱՀԿ-իփաստաթուղթըսովորականզինամթերքներիպահուստների մասին»
(Վիեննա,Եվրոպայումանվտանգությանևհամագործակցությանկազմակերպություն,նոյեմբեր,
2003թ.),OSCE,OSCEDocumentonStockpilesofConventionalAmmunition(Vienna:Organization
forSecurityandCooperationinEurope,November2003),www.osce.org/item/1538.html։

Պատուհան10.4.ՆԱՏՕնևավելցուկայինզենքիևզինամթերքիոչնչացումը

ՆԱՏՕ-ի«Գործընկերությունհանունխաղաղության»(ԳՀԽ)նախաձեռնությանՆպատակայինհիմնադ-
րամըստեղծվելէ2000թ.ևայժմզբաղվումէբոլորտեսակիսովորականզենքերիևզինամթերքնե-
րիոչնչացմանհարցերով։Հիմնադրամիծրագրերըսկզբնականշրջանումմշակվումէինավելցուկային
զենքիևզինամթերքիխոշորխմբաքանակներիտիրապետողևդրանցանվտանգությանապահովման
հարցումդժվարություններունեցողԲալկանյանևնախկինԽորհրդայինՄիությանհանրապետություն-
ներիհամար։Նպատակայինհիմնադրամիյուրաքանչյուրծրագիրունիհետևյալչորսհիմնականբա-
ղադրիչները.տվյալերկրիկողմիցիրենհամապատասխանաջակցությունտրամադրելումասինհայտի
առկայություն,տվյալծրագրիիրականացմանպատասխանատունհանդիսացողպետությանկողմից
անհրաժեշտ միջոցների հավաքագրում, իրավական և ֆինանսական անհրաժեշտ փաստաթղթերի
մշակումևստորագրում, ծրագրիիրականացում։Վերջինբաղադրիչիիրագործումըսովորաբարվս-
տահվումէՆԱՏՕ-իՏեխնիկականապահովությանևմատակարարմանհարցերիգործակալությանը
(NATOMaintenanceandSupplyAgency,NAMSA)։Զենքերիոչնչացումըհանդիսանումէվերջինիսգոր-
ծունեությանհիմնականուղղություններիցմեկը,ևայնիրտրամադրությանտակունիպայմանագրե-
րըմշակելուևկնքելու,դրանցկատարումըևֆինանսականկառավարումըիրականացնելուհամար

71 «Սպառազինությունների ոչնչացման Նպատակային հիմնադրամի ստեղծման հինգերորդ տարեդարձ», ՆԱՏՕ-ի
նորություններ(16նոյեմբերի,2005թ.),“FifthAnniversaryofArmsDestructionTrustFund,”NATONews(16November
2005)www.nato.int/cps/en/natolive/news_21574.htm?selectedLocale=en։
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անհրաժեշտկարողություններ։ԱյժմԳՀԽ,«Միջերկրականծովիտարածաշրջանիերկխոսություն»և
«Ստամբուլյան համագործակցություն» նախաձեռնությունների շրջանակներում համագործակցում է
34պետություն։Իրականացվելկամպատրաստվումենծրագրերհետևյալերկրներիհամար՝Աֆղանս-
տան,Ալբանիա,Ադրբեջան,Բելառուս,Բոսնիա-Հերցեգովինա,Վրաստան,Հորդանան,Ղազախստան,
Մոլդովա, Մոնտենեգրո, Տաջիկստան, Սերբիա և Ուկրաինա։ ՆԱՏՕ-ի Նպատակային հիմնադրամը
ապացուցել էիր՝ որպեսմիջազգայինհամագործակցությանգործիքիարդյունավետությունըևամե-
նայնհավանականությամբկաշխատիմիքանիտարիշարունակ։Նաևպահպանվումէայլմիջազգային
կազմակերպություններիկողմիցայսկարգիծրագրերիմշակմանևիրականացմանգործումՆԱՏՕ-ի
հետհամագործակցելուներուժը։

Աղբյուրը.ՊիտերՔորթնիԳրին, «ՆԱՏՕնևավելցուկայինզենքիևզինամթերքիոչնչացումը»,
Ժամանակակիցանվտանգությանքաղաքականությունը,Հ-29:1,(ապրիլ,2008թ.),էջ15–31,Peter
CourtneyGreen,“NATOandDemilitarizationofSurplusWeaponsandAmmunition,”Contemporary
SecurityPolicy29:1(April2008):15–31։

ՆպատակայինհիմնադրամներիօգնությամբՆԱՏՕ-նոչթեպարզապեսլուծումէառկահիմ-
նախնդիրը,այլնաևներդրումէունենումաջակցությունստացողերկրի՝ոչնչացմանաշխատանք-
ները հետագայում սեփական ուժերով կատարելու 72 կամ ավելցուկային զենքի և զինամթերքի
ապահով,անվտանգևհաշվետուկառավարումիրականացնելուկարողություններիհզորացման
գործում73։
Որպես ավելցուկային պահուստների կառավարման աշխատանքների մի մաս̀  «ԻԱՆՍԱ»-ի՝

Հրազենի հարցերով Համաշխարհային ընկերակցության (International Action Network on Small
Arms,IANSA)կողմիցմշակվելենմիշարքկարևորառաջարկություններ(ներկայացվածենՊատու-
հան10.5-ում),որոնցնպատակնէբարձրացնելավելցուկայինզենքիևզինամթերքի̀որպեսայդ-
պիսին ճանաչման, գնահատման և ոչնչացման ուղղությամբ իրականացվող գործողությունների
արդյունավետությունը։Այդառաջարկություններիցմիքանիսըուղղակիորենառնչվումենավելցու-
կայինզենքիևզինամթերքիհետկապվածկոռուպցիոնռիսկերին,որոնքհետազոտվումենհա-
ջորդկետում։

Պատուհան10.5.ԻԱՆՍԱիառաջարկություններըավելցուկայինզենքիևզինամթերքի
կառավարմանուղղությամբ(քաղվածքներ)

Պահուստներիպահպանություն.

• պահուստներըպահելպատշաճշինություններում,որոնքհագեցածենտեղիբնակչությանհամար
ռիսկիգնահատմանարդյունքներովընտրվածևդրահամարառավելլավհարմարեցվածվայրե-
րումտեղակայվածանվտանգությանհամակարգերով.

• զենքնուզինամթերքըպահելհամապատասխանջերմաստիճանիևկլիմայիպայմաններում

• պահուստներիպահմանվայրերմուտքգործելութույլտվությունըտալմիայնդրահամարհատուկ
լիազորված, համապատասխան վերապատրաստում և անվտանգության ստուգում անցած ան-
ձանց.

• հաշվառելևզեկուցելպահուստներիպահպանմանևօգտագործմանկանոններիխախտմանհետ-
ևանքովառաջացածհումանիտարբնույթիբոլորհետևանքները,անգամեթեայդխախտումները
տեղիենունեցելանզգուշությանհետևանքով։

Ավելցուկները`որպեսայդպիսիքճանաչելուևդրանքգնահատելուընթացքումպետքէկիրառվենհետ-
ևյալչափանիշները.

• ներքին և արտաքին սպառնալիքների գնահատումը, ինչպես նաև ազգային անվտանգության/
պաշտպանականռազմավարություննուհայեցակարգը.

72 «ՆԱՏՕ-նՎրաստանիկօգնիավելիշատհրթիռներոչնչացնելու»,ՆԱՏՕ-ինորություններ(24հոկտեմբերի,2007թ.),
“NATOtoHelpGeorgiaDestroyMoreMissiles,”NATONews(24October2007)

 www.nato.int/cps/en/natolive/news_7925.htm?selectedLocale=en։
73 «ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Աֆղանստանին զինամթերքի պահեստների անվտանգությունը բարելավելու գործում»,
ՆԱՏՕ-ինորություններ(7մայիսի,2008թ.),“NATOAssistsAfghanistantoImproveMunitionsStockpileSafety,”NATO
News(7May2008)www.nato.int/cps/en/natolive/news_7258.htm?selectedLocale=en։
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• վերաբերելիքաղաքականմոտեցումներնուօրենսդրությունը,ինչպեսնաև՝բյուջետայինևծախ-
սայինգերակայությունները.

• զինմանենթակաանվտանգությանպետականուժերիթվաքանակիմասինտվյալները.

• զինված ուժերի պահեստազորի քանակի մասին ճգրիտ, պլանավորված և կանոնավոր կերպով
թարմացվողտվյալները.

• անվտանգպահեստավորման համապատասխան շինությունների, ինչպես նաև դրանցպատշաճ
սպասարկմանևպահպանությանկարողություններիառկայությունը։

 

Օգտահանումևոչնչացում.

• ապահովել,որպահուստներըպատշաճկերպովսպասարկվեն,պահպանվենևփոխադրվենընդ-
հուպմինչևդրանցոչնչացմանկետը.

• արագացնելևառանցձգձգումներիիրականացնելոչպետքական,ավելցուկայինևվնասվածպայ-
թուցիկներիպահուստներիոչնչացումը.

• ընտրելոչնչացմանգործողությանհամարպատշաճվայրևապահովելդրահագեցվածությունըոչն-
չացմանհամարանհրաժեշտտեխնիկայովևշինություններով.

• պահպանելոչնչացմանհատուկմիջոցներինևընթացակարգերինվերաբերողնորմերը,որոնքսահ-
մանվածենՄԱԿ-իԳլխավորքարտուղարի2000թ.նոյեմբերի15-իզեկույցում(կետ19-րդ).

• միջոցներձեռնարկելոչնչացմանաշխատանքներիհետևանքովմարդկանց,անասուններին,գույ-
քինևշրջակամիջավայրինսպառնացողհնարավորվնասընվազեցնելուուղղությամբ.

• ոչնչացմանաշխատանքներիպլանավորումը,կազմակերպումնուիրականացումըկատարելհամա-
պատասխանվերապատրաստումանցածոչնչացմանոլորտիմասնագետներիկողմից։

Աղբյուրը. ԻԱՆՍԱ, «Պահուստների կառավարում և ավելցուկների օգտահանում» (2007թ.),
IANSA,Stockpilemanagement&surplusdisposal(2007),http://www.iansa.org/un/documents/
StockpileManagement.pdf:

Օգտահանմանկոռուպցիոնռիսկերը
Պաշտպանության ոլորտի հանդեպ հանրային և խորհրդարանական ուշադրությունը հաճախ
կենտրոնացած է լինումնորռազմականհամակարգերիկամենթակառուցվածքայինծրագրերի
շրջանակներում իրականացվող գնումների, հատկապես՝ խոշոր գործարքների վրա։ Նվազ ցայ-
տուն,սակայնկոռուպցիոնռիսկերովոչպակաս«հարուստեն»այնգործընթացները,որոնցշրջա-
նակներումպաշտպանությաննախարարությունըվաճառումէավելորդհամակարգերը,տեխնի-
կանկամենթակառուցվածքը։
Պատուհան10.6-ումներկայացվածէավելցուկայինտանկերիվաճառքիհետկապվածկոռուպ-

ցիայիմիօրինակ։Ինչ-որ չափովանսպասելիէ,որայսդեպքըտեղիէունեցելմիերկրում,որը
ԹԻ-իկողմիցդասվումէկոռուպցիայիամենացածրմակարդակնունեցողներիթվին՝Ֆինլանդիա-
յում74։Այսկոնկրետդեպքումկոռուպցիանանհապաղբացահայտվելէր,ևդրանմասնակցածան-
ձինքազատվելէինաշխատանքիցուենթարկվելքրեականհետապնդման։
Նմանհանգուցալուծումըհազվադեպերևույթէայներկրներիհամար,որոնցպաշտպանության

ոլորտիկառավարումըկրումէնվազթափանցիկևհաշվետուբնույթ,երբկոռուպցիոնռիսկերը
կապվածենլինումօգտահանմանգործընթացումկայացվողչորստեսակիորոշումներիհետ։
Առաջինտեսակըավելցուկայինռազմականհամակարգի,տեխնիկայիկամզինամթերքիոչն-

չացմանմասինպայմանագիրկնքելուորոշումնէ։Ճիշտայնպես,ինչպեսպաշտպանությանոլորտի
մյուսպայմանագրերիդեպքում,այստեղևսկոռուպցիոնռիսկերըկարելիէնվազեցնելբացմր-
ցույթներիևհստակսահմանված,այդթվում՝բնապահպանականանվտանգությանըվերաբերող
պահանջներովղեկավարվողմրցակցայինընթացակարգերիմիջոցով։Եվընդհակառակը՝կոռուպ-
ցիոնհնարավորություններնավելանումեն,եթեմրցակցությունըկրումէսահմանափակբնույթ,
կամմրցութայինպահանջներըայնպեսենձևակերպված,որնախապեսգերապատվությունըտա-
լիսենկոնկրետընկերության։Ծայրահեղդեպքերումպաշտպանությաննախարարությունըկարող

74 Կոռուպցիայի ընկալման2008թ. համաթվումՖինլանդիանդասվում էրամենաքիչ կոռուպցիանունեցողհինգ
երկրներիթվին։
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էօգտագործելմիակաղբյուրիցգնմանընթացակարգը,որիհետևանքով,օրինակ,պայմանագիրը
կնքվումէպաշտպանությաննախարարությանսեփականությաններքոգտնվողընկերությանհետ։
Նմանդեպքերիցմեկումհամապատասխանընկերությանգործադիրտնօրենըհետագայումձեր-
բակալվելէրևմեղադրվելաշխատանքներիկատարումըմասնավորենթակապալառուինհանձնե-
լումեջ75։
Երկրորդտեսակիորոշումըարտապատվիրմանմիջոցովառանձին,օրինակ՝զենքի,զինամթեր-

քի պահուստավայրերի անվտանգության ապահովման ծառայությունների գնումն է։ Եվ կրկին,
թափանցիկություննուբացմրցույթըհանդիսանումենհակակոռուպցիոնհիմնականմիջոցները,
սակայնշատհաճախպաշտպանությանոլորտիպաշտոնյաներըտրվումենմրցակցայինհնարա-
վորությունները սահմանափակելու գայթակղությանը կամանգամ իսկ՝ անմիջական բանակցու-
թյուններիմեջմտնումորևէընկերությանհետ։Նմանդեպքերումկոռուպցիանիրբացասական
անդրադարձնէունենումանվտանգությանևապահովությանհետկապվածնախորդկետումքն-
նարկվածխնդիրներիվրա,քանիորերկուկողմերնէլշահագրգռվածենլինումպայմանագրիգոր-
ծողությանժամկետըորքանհնարավորէերկարեցնելումեջ,ևդրանհամապատասխան՝ավել-
ցուկներիոչնչացմանիրականացումնանընդհատձգձգվումէ։
Երրորդտեսակորոշումներըվերաբերումենհամակարգերի,տեխնիկայիևենթակառուցվածք-

ներիվաճառքին։Չնայածգնորդ-վաճառողհարաբերություններիբնույթըփոխվումէ,սակայնվերը
նշվածհակակոռուպցիոնմեթոդներնայստեղնույնպեսկիրառելիեն։Թափանցիկությանպահան-
ջըվերաբերելիէընթացակարգերին,վերաբերելիկանոնակարգերին,վաճառվողապրանքներինև
դրանցվիճակին։«Խառը»կանոններնուընթացակարգերը,համադրվելովթափանցիկությանբա-
ցակայությանհետ,էականորենլայնացնումենպաշտոնյայիհայեցողությանշրջանակըևհամա-
պատասխանաբար՝օգտահանմանհետկապվածկոռուպցիոնհնարավորությունները։Մրցակցայ-
նությանպահանջընույնպեսկիրառելիէ,ինչպեսևօգտահանմանառթիվվերընշվածերկուտե-
սակիորոշումներիդեպքում։

Պատուհան 10.6. Սպառազինությունների ավելցուկային համակարգերի օգտահանման
հետկապվածկոռուպցիայիմեղադրանքները

Սպառազինություններիհամակարգեր

ՖինլանդիայիԳլխավորդատախազը՝ՅորմաԱյիյալան,քրեականմեղադրանքներէառաջադրումհինգ
անձանցնկատմամբ։Մեղադրյալներիցերկուսըղեկավարպաշտոններենզբաղեցրելզինվածուժերի
համակարգում։Մնացածերեքըաշխատելենտեխնիկայիևայլապրանքներիվերամշակմանընկերու-
թյունում։Գործըվերաբերումէմիմրցույթի,որիշրջանակներումզինվածուժերըցանկանումէինգտնել
միգնորդի,ով2007–2009թթ.ընթացքումկօգտահաներ360միավորզրահապատտեխնիկա։Ըստ
մեղադրանքի`հաղթողնընտրվելէրօրենքիհանցավորխախտումներովիրականացվածմրցույթիար-
դյունքում,ինչիհետևանքովնրամրցակցինպատճառվելէր350,000եվրոյիվնաս։
Զինված ուժերի ունեցած դերակատարման հետ կապված ամենածանր մեղադրանքներն առա-

ջադրվել էինվաճառքներիգծովտնօրենին, ովայլևսզինվածուժերիհամակարգում չիաշխատում։
Մեղադրականեզրակացությանհամաձայն`նա,հաղթողընկերությաններկայացուցիչներիցկաշառք
ստանալով,մրցույթիառթիվորոշումկայացնողանձանցմոտկեղծհամոզմունքէառաջացրելառայն,
որայդընկերությանառաջարկնավելիգերադասելիէ,քանմրցակիցներիմրցութայինփաթեթը։Պե-
տականմեղադրողըպահանջումէ,որվաճառքներիգծովտնօրենըմեղավորճանաչվիըստհետևյալ
մեղադրանքների՝կաշառքստանալը,պաշտոնեականկեղծիքկատարելը,որնառաջացրելէծանրհետ-
ևանքներ,պաշտոնեականդիրքըչարաշահելը,որնառաջացրելէծանրհետևանքներևծառայողական
գաղտնիքիհրապարակում։Ըստգլխավորդատախազի`կաշառքստանալըարտահայտվելէրհյուրա-
սիրությունիցևզվարճանքիծառայություններիցօգտվելումեջ,ընդորում`ոստիկանությանքննիչների
մոտկասկածներկային,որտվյալպաշտոնատարանձըստացելէրնաևկանխիկկաշառք՝6,000եվրոյի
չափով։Հաղթողընկերությանկառավարչականգործառույթներիրականացնողաշխատակիցներիցմե-
կըխոստովանելէր,որնշվածգումարը,իրվերադասներիցմեկիխնդրանքով,դարչնագույնծրարիմեջ
հանձնելէրվաճառքներիգծովտնօրենին։Պետականմեղադրողը,սակայն,6,000եվրոյիփոխանցման
փաստըհաստատողապացույցներըդիտելէրանբավարար։

75 «Թերեմ»զինվորականընկերությանգործադիրտնօրենըձերբակալվելէ»,«Դարիկնյուս»(9սեպտեմբերի,2009թ.),
“TheExecutiveDirectoroftheDefenceCompanyTeremwasArrested,”DarikNews(9September2009),http://dariknews.
bg/view_article.php?article_id=397074։
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Զինվածուժերիհամակարգումաշխատողմեկայլտնօրենիմեղադրանքէառաջադրվելուպաշտո-
նեականանփութությանհոդվածով,փաստացի՝ոչուշադիրլինելուհամար։Այստնօրենըպարզապես
վստահելէրվաճառքներիգծովտնօրենիկողմիցկազմված«Գնայինհամեմատությանմասին»տեղե-
կանքինևդրահիմանվրանախապատրաստել«Մրցույթումհաղթողճանաչելումասին»որոշմաննա-
խագիծը։Այսփաստաթուղթըայնուհետևներկայացվելէրվերադասությանկարգով՝անցնելովզինված
ուժերիաստիճանակարգությանօղակները,սակայնոչոքչէրուսումնասիրելնախագծիհիմքումընկած
ևվաճառքներիգծովտնօրենիկողմիցկազմվածտեղեկանքումարվածգնայինհամեմատությունները։
Այսգործարքիառթիվվերջնականորոշումըկայացվելէրայնժամանակվապաշտպանությաննախա-
րարիկողմից՝հիմքընդունելովվերընշվածորոշմաննախագիծը։

Մրցույթումհաղթածևպայմանագիրըստորագրածընկերությաններկայացուցիչներինմեղադրանք
էառաջադրվելուհետևյալհոդվածներով.պաշտոնեականկեղծիքկատարելը,որնառաջացրելէծանր
հետևանքներ,առևտրայինգաղտնիքկազմողտեղեկություններիհետվարվելուկանոններըխախտելը
ևկաշառքտալը։Բացիայդ,ոստիկանությանքննիչներիմոտկասկածներենեղելառայն,որհաղթող
ընկերության կառավարման գծովտնօրենիև նրատեղակալի կողմից նույնպեսթույլ ենտրվել չա-
րաշահումներ,սակայնդատախազըչկարողացավհիմքերգտնելնմանմեղադրանքներառաջադրելու
համար։

Աղբյուրը.«Բանակայինտանկերի օգտահանմանգործարքը հանգեցրեց կաշառքի գործովդա
տաքննության», «Հելսինգին Սանոմաթ», միջազգային թողարկում, (26 նոյեմբերի, 2009 թ.),
“DealtoScrapArmyTanksLeadstoBriberyTrial,”HelsinginSanomat,InternationalEdition(26
November 2009), http://www.hs.fi/english/article/Deal+to+scrap+army+tanks+leads+to+bribery+tri
al/1135251039606:

 
Այն,թեինչպեսէավելորդգույքիհետվարվումԱվստրալիայիՊաշտպանությանդեպարտամեն-

տը,կարողէհամարվելլավագույնփորձ։Դեպարտամենտիկողմիցավելցուկայինռազմականգույ-
քիօտարումըդիտվումէորպեսառանձինմիփուլ,որըկազմումէենթակառուցվածքայինգույքի
կենսականամբողջականցիկլիկառավարմանհամալիրևհետևողականգործընթացիմիմասը76։
Օտարմանընթացակարգըմիանգամայնպարզէ(տե՛սԳծապատկեր10.1-ը),ևդրանհամացան-
ցում կարող է ծանոթանալայս հարցով հետաքրքվածցանկացածանձ77։Յուրաքանչյուրը շատ
արագկարողէիրհամարպարզել,թեորոնքենգործընթացիհիմնականփուլերը,որոնքենդրանց
ընթացքումկայացվողորոշումներիչափանիշները,որոնքենայսկամայնգործունեությանհնարա-
վորհետևանքները,կիրառելիկանոնները,ևանգամիսկկարողէծանոթանալայդկանոնների
տեքստին։ Այսպիսով, հանրայինպաշտոնյայի հայեցողական լիազորությունների սահմանափակ
բնույթը, զուգորդվածմրցակցայինընթացակարգերիհետ, էապեսնվազեցնում է օգտահանման
հետկապվածկոռուպցիայիհնարավորությունները։
Օգտահանմանոլորտումկայացվողորոշումների չորրորդևվերջինտեսակըվերաբերում է

բարտերներին (ապրանքային փոխանակումներին)։ Սա օգտահանման թերևս ամենամեծ կո-
ռուպցիոնռիսկերպարունակողեղանակնէ։Օրինակ՝շատերկրներումզինվածուժերըգույքի
ամենամեծ«սեփականատերնեն»,ևայդգույքայինակտիվները,արդենավելորդդարձած,չա-
փազանցգրավիչ ունեցվածք են, օրինակ՝ քաղաքի կենտրոնում գտնվող շինությունը։Եղել են
դեպքեր,երբ«Առաջնորդվենքզինվորներիհոգսերով»նշանաբանիտակպաշտպանությանոլոր-
տիպաշտոնյաներըայսչափազանցգրավիչտարածքներըփոխանակելենբնակարաններիհետ՝
անձամբընտրելովայդբնակարաններըտրամադրողմատակարարին։Երևիթե,կոռուպցիայի
դեմպայքարիմիակարդյունավետմիջոցըայսդեպքումկլինիընդհանրապեսնմանգործարքնե-
րըօրենքովարգելելը։

76 Ավստրալիայիկառավարություն,Պաշտպանությանդեպարտամենտ,«Ենթակառուցվածքներիկառավարումը»,
AustralianGovernment,DepartmentofDefence,InfrastructureManagement,www.defence.gov.au/IM։

77 Ավստրալիայիկառավարություն,Պաշտպանությանդեպարտամենտ,«Ավելցուկայինռազմականգույքիօտար-
մանուղեցույց,ԹողարկումՀ-4.9(սեպտեմբեր,2009թ.),AustralianGovernment,DepartmentofDefence,Guidelines
for theDisposalofSurplusDefenceProperty,Version4.9 (September2009),http://www.defence.gov.au/im/disposal/
main.htm։
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Քայլ1-ին.Գույքըճանաչելռազմականկարիքների
տեսանկյունիցավելցուկային

1.Կարիքներիտեսանկյունիցավելցուկայինգույքը
պարզվածէ.

2.Նշանակելծրագրիղեկավարի.
3.Նախապատրաստելծրագիրը՝ներառելով
ռիսկերիբացահայտում,ռիսկերիվերլուծություն,
ռիսկերինվազեցում,ծրագրիժամանակացույց,
գույքիգնահատում

4.ԳույքըընդգրկելԶինվորականգույքիօտարման
ծրագրում

Քայլ2-րդ.Գույքընախապատրաստելօտարմանհամար

1.Նախապատրաստելգույքիօտարմանծրագրինախագիծը
2.Նախապատրաստելգնմանևգնահատմաննախագիծը
3.Անցնելհամապատասխանությանապահովման
ընթացակարգերը

4.Կատարելբնապահպանականևպահանջվողայլ
աշխատանքները

5.Ստանալբնապահպանականծառայությունների
թույլտվությունը

6.Ուղարկելառաջարկներըֆինանսներիևգույքի
ազատականացման(մասնավորեցման)հարցերի
նախարարներինևբնակկոմունալհարցերինախարարին՝
քննարկմանհամար

Քայլ3-րդ.(Ա)Գույքիօտարումըբացշուկայում

1.Հավաստվեք,որգույքըավելցուկայինէևստուգեք
օտարմանռազմավարությունը

2.Նշվածնախարարություններիցստացեքարտոնագրեր
3.Պարզեքօտարմանեղանակըևկատարեքանհրաժեշտ
փաստաթղթավորումը(մրցույթ,աճուրդ,մասնավոր
պայմանագիր)

4.Նախապատրաստեքվաճառքիևմրցույթիստանդարտ
պայմաններիպայմանագիրը

5.Մարքետինգայինգործակալըհայտնումէօտարման
նախաձեռնությանմասին

6.Գրանցեքմրցույթըմրցույթներիռեգիստրում
7.Օտարմանանցկացումըընտրվածեղանակիհամաձայն
8.Առաջարկներիգնահատում
9.Ըստ՝անհրաժեշտությանխորհուրդտվեքհավանական
գնորդներին

10.Գործարքիմասինկարծիքներիփոխանակում
11.Վաճառքիփաստիմասին(վաճառքիօրվամասին)
ծանուցում

Քայլ3-րդ.(Բ)Գույքիօտարումը
նախապատվայինվաճառքով

1.Նախարարիառաջարկինախագծի
պատրաստում՝կցելովխորհրդարանական
քարտուղարինամակը,գաղտնիությունը
պահպանելուհամաձայնությունը,
հաղորդագրությունԶԼՄ-ներիհամար
(մամլոգրասենյակիհետհամաձայնեցնելով)

2.Վաճառքիգործարքինախապատրստման
ավարտը՝գործարքիմասինկարծիքների
փոխանակումկատարելուհամար

3.Օտարմանմասին(վաճառքիօրվամասին)
ծանուցման(արձանագրության)կազմումև
ուղարկում

Քայլ4-րդ.Օտարմանվերջնականընթացակարգերիանցկացում

1.Օրենսդրականհամապատասխանությանապահովում
2.Գործարքիիրավաբանականհաստատմանստացում
3.Հարկայինտեղեկանքիներկայացումըիրավականապահովմանծառայությանը,
վերջնականհամաձայնեցմանպայմաններիորոշումը(ըստանհրաժեշտության)

4.Անհրաժեշտհաշիվ-ապրանքագրերի,գնմանհանձնարարականներիստորագրում
5.Ծրագրիեզրափակումևտեղեկատվությանգրացումգույքայինռեգիստրում
6.Ծրագրիավարտականհաշվետվություն

Քայլ2-րդ.Գույքընախապատրաստել
օտարմանհամար

1.(Զինվորականհարցերի)Խորհրդարանական
քարտուղարիմիջոցովստացվումէ
նախապատվությանհիմքովվաճառքի
առաջարկը(պատվիրատուից)

2.Եթեգույքըավելցուկայինէ,խորհրդակցենք
ֆինանսների/մասնավորեցման
կառավարմաննախարարություններիհետ

3.Առաջարկնուղարկեքհամապատասխան
նախարարություններին՝քննարկմանև
հավանության

4.Նշվածնախարարություններիցստացեք
արտոնագրերը

5.Տեղեկացրեքառաջարկողինորոշմանմասին
(համապատասխանեցմանընթացակարգի
անցկացմամբևպատշաճընթացակարգով),
կցեքվաճառքիպայմանագիրը

6.Համապատասխանեցմանաշխ-րիավարտև
պատվիրատուիցհետհետագաաշխատանք

Տարբերակ1ին
Վաճառքըբացշուկայում

Տարբերակ2րդ
Նախապատվայինվաճառք

Գծապատկեր10.1.Պաշտպանականգույքիօտարմանգործընթացիկառավարում:
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Առաջարկություններ
Այսգլխիվերջինկետումամփոփվումենպետականկառավարմանմեխանիզմներիամրապնդմա-
նըևօգտահանմանոլորտիկոռուպցիայինվազեցմաննուղղված,ինչպեսնաևնախորդկետում
քննարկվածպայմանագրայինգործընթացիբարելավմանըվերաբերողառաջարկները։

Իրազեկում

Պաշտպանության նախարարությունները, խորհրդարանները և հասարակական կազմակերպու-
թյուններըպետքէբարձրացնենհասարակությանիրազեկվածությանմակարդակը՝ավելցուկային
ռազմական համակարգերի, զենքի, զինամթերքի և ենթակառուցվածքների հիմնախնդրի բոլոր
բաղադրիչներիվերաբերյալ,ներառյալ՝օգտահանմանընթացքումառկակոռուպցիոնռիսկերը։

Պաշտպանականպլանավորումնուծրագրերը

Պաշտպանությանոլորտիռացիոնալպլանավորումըավելցուկներիարդյունավետկառավարումն
ապահովելու գրավականներից մեկն է։ Այն թույլ է տալիսխնդիրը դիտարկել երկարաժամկետ
կտրվածքով։Առաջինհերթին,ռացիոնալպլանավորմամբբացառվումենայնբոլորդեպքերը,երբ
պաշտպանականգերատեսչությանկողմիցկատարվողներդրումներնուղղվումենայնհամակար-
գերի և/կամ ենթակառուցվածքների զարգացմանը, որոնք հետագապլանավորման ընթացքում
հայտարարվումենավելորդևօգտահանմանենթակա։Երկրորդ,լավմշակվածծրագրերըվստա-
հելիևկանխատեսումներանելուհնարավորությունտվողտեղեկատվությունենտրամադրումայն
տեխնիկայիևենթակառուցվածքներիտեսակներիևքանակությանմասին,որոնքենթակաենլի-
նելուոչանհրաժեշտևավելցուկայինճանաչվելու,ինչպեսնաևայնզինամթերքիպահուստների
մասին, որոնք ենթակա են լինելու ոչնչացման։ Երրորդ, գործարար միջավայրը և հատկապես
պաշտպանական արդյունաբերությունը այս տեղեկատվությունը կարող են օգտագործել իրենց
գործունեությանհամապատասխանոլորտներումներդրումներկատարելուևազգայինևհավա-
նաբարնաևմիջազգայինմակարդակումմրցունակդառնալուհամար։

Տեղականդերակատարներիկողմիցպատասխանատվությունըստանձնելը

Հրազենիոչնչացմանևավելցուկայինպահուստներիօգտահանմանգործումարտաքինխաղացող-
ներիդերըհաճախայսգործընթացըսկսելուբանալինէ։Շատհաճախպետություններըցանկա-
նումենոչնչացնելիրենցունեցածավելցուկներիգոնեմիմասը,բայցկա՛մ չենկարողանումդա
անել՝ֆինանսականև/կամտեխնոլոգիականբնույթիպատճառներով,կա՛մչենցանկանումխոշոր
ներդրումներկատարելիրենցսեփականբյուջեից։Այնուամենայնիվ,ամենդեպքումայսպետու-
թյուններիհամարօգտակարկլինիխնդրիլուծմանպատասխանատվություննիրենցվրավերցնե-
լըևդոնորներիհետհարաբերություններումնախահարձակդիրքերիցհանդեսգալը։Դոնորպե-
տությունները,իրենցհերթին,պետքէտեղականկառավարություններինքաջալերենպատասխա-
նատվությունըստանձնելուհարցում78,միաժամանակձգտելով,որպեսզիխթանվենօգտահանման
գործընթացներիթափանցիկությանբարձրացումըևհաշվետվողականությանամրապնդումը։

Ծրագրայինմոտեցումորդեգրելըավելցուկներիկառավարմանհարցում

Կարճաժամկետտեսլականիցնայելով`ավելցուկայինզենքնուզինամթերքըոչնչացնելըմիշտէլ
ավելիէժանէ,քանայնպահեստավորելնուպահպանելը։Սակայնայս«կարճատես»մոտեցումը
կարողէշատվնասակարլինելերկարաժամկետտեսանկյունից։Հետևաբար,առաջարկվումէօգ-
տահանմանառթիվորդեգրելծրագրայինմոտեցում՝ճիշտայնպես,ինչպեսդապետքէանելոր-
պեսժառանգությունստացածմյուսխնդիրներըլուծելիս։Այդմոտեցումը,մասնավորապես,ներա-
ռումէ՝

• նպատակներնուգործունեությանարդյունավետությանցուցիչներըհստակամրագրելը.

• միջնաժամկետկտրվածքովծախսերիհաշվարկկատարելը.

• այլընտրանքայինտարբերակներմշակելնումիմյանցհետհամեմատելը.

78 ՍամիՖալթաս,«ԲուլղարիաևՌումինիա.Արագսկիզբ,կասկածելինվաճումներ,զինամթերքիոչնչացումը»,«Ժա-
մանակակիցանվտանգությանքաղաքականությունը»,Հ-29:1(ապրիլ,2008թ.),էջ78–102,SamiFaltas,“Bulgaria
andRomania:QuickStart,AmbiguousProgress,”ContemporarySecurityPolicy29:1(April2008):78–102։
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• պաշտպանության ոլորտի ինստիտուտների ծրագրերի կառուցվածքում օգտահանման
ծրագրերըտեսանելիդարձնելը.

• համապատասխանծրագրիառնչությամբիրականացվելիքկառավարմանգործառույթնե-
րըկենտրոնացնելը։

Միջազգայինաջակցությունստանալունձգտելը

Միջազգայինաջակցությունըմատչելիէ,երբհիմնախնդիրներըառանձնապեսսուրբնույթենստա-
նում։Պահուստներումտեղիունեցողխոշորմիջադեպերընույնպեսգրավումենմիջազգայինհա-
մայնքիուշադրությունը։Նախընտրելիէ,սակայն,որխոշորպահուստներկամռազմականհամա-
կարգերիուզինամթերքիմեծավելցուկներ,սակայնքիչդրամականմիջոցներև/կամոչբավարար
տեխնոլոգիաներունեցողպետություններըավելինախահարձակգտնվեն՝միջազգայինաջակցու-
թյանհամարդիմելուտեսանկյունից։Թափանցիկությանբարձրացումըևծրագրայինմոտեցման
դրսևորումըդոնորներինկհամոզեննմանօգնությունըտրամադրելուանհրաժեշտությանմեջ,քա-
նիորնրանքկտեսնեն,որիրենցաջակցությունըօգտագործվելուէարդյունավետկերպովևնպաս-
տելուէհետագայումսեփականուժերովայսխնդիրներըլուծելուկարողությանձևավորմանը։

Հանրայինմասնավորգործընկերություններ

Բացահայտեքհանրային-մասնավորգործընկերություններիներուժը,օրինակ,երկակիօգտագործ-
մանենթակառուցվածքներըզարգացնելիս։Այդընթացքումերաշխավորեքծախսերիևօգուտնե-
րիմասինհստակպատկերացումկազմելուհնարավորությունը,ինչպեսնաևփոխհամաձայնեց-
վածպարտավորություններիթափանցիկկատարումը։

Սպառազինություններիհամակարգերինկատմամբկիրառեքկենսականամբողջականցիկ
լիկառավարմանմոտեցումը

Ապագայումնույնխնդիրներիառաջանալըկանխելուհամարսպառազինություններիհամակար-
գերիգնմանևենթակառուցվածքներիզարգացմանգործընթացներիկառավարմանոլորտումոր-
դեգրեքկենսականամբողջականցիկլիկառավարմանմոտեցումը։
Եզրափակելով`պետքէասել,որլավկառավարմանսկզբունքներիիրագործումըայնհիմքնէ,

որիվրակառուցելով`կարելիէարդյունավետևռացիոնալկերպովլուծելորպեսժառանգություն
մնացածհիմնախնդիրները։Զենքերիևզինամթերքներիպահուստներիիմաստավորվածկառա-
վարումը,ավելցուկայինզենք-զինամթերքիևենթակառուցվածքներիօգտահանմանընթացքում
թափանցիկության և հաշվետվողականության ամրապնդումը այն հիմնական գործոններն են,
որոնքթույլենտալիսլուծելավելցուկներիընդհանուրհիմնախնդիրըևշեշտակիորեննվազեցնել
օգտահանմանգործընթացներիհետկապվածկոռուպցիոնռիսկերը։
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ԳԼՈՒԽ11.

ԶԻՆՎԱԾՈՒԺԵՐԻԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻևԳՈՒՅՔԻ
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՏՆՏԵՍԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՄԵՋ

Ներածություն
Անցումայինշրջանիժողովրդավարականպետություններումզինվածուժերըդեռևսմեծազդեցու-
թյունունեներկրիքաղաքականևտնտեսականկյանքիվրա։Որոշանցումայինժողովրդավարու-
թյուններիքաղաքականևանվտանգությանտեսակետիցդժվարանցյալըհանգեցրեցնրան,որզին-
վածուժերըառանցքայինդերակատարումստանձնեցինայդպետություններիկյանքում։Զինված
ուժերին, բռնությունը իրավական արդյունավետ հսկողության տակ պահելու շնորհիվ, հաջողվեց
ստեղծելքաղաքացիականվերահսկողությանհանդեպիրենցգերակայությանսոցիալականևքա-
ղաքականհիմքերը:Այսպիսով,պատահականչէ,որզինվածուժերըդեռևսմեծիշխանությունունեն
հասարակությանկյանքում։Զարմանալի է, սակայն, բայցորոշդեպքերումքաղաքացիականանձ
հանդիսացողգործիչներընույնպեսօգուտքաղեցինայսիրավիճակից՝բռնությանքաղաքականու-
թյանմիջոցովփոխադարձհարաբերություններձևավորելովզինվածուժերիհետ՝նպատակունենա-
լովպահպանելիշխանությունըևանորոշությունհաղորդելժողովրդավարականզարգացումներին։
Քաղաքականևտնտեսականկյանքինզինվածուժերի միջամտությանառավել կարևոր հետ-

ևանքներիցմեկըհանդիսացավայն,որզինվածուժերըձեռքբերեցինտնտեսականդերակատա-
րումունեցողներիկարգավիճակ։Այսառումով,պետքէնշել,որզինվածուժերնիրենցռեսուրսները
(մարդկայինևգույքային)օգտագործումենտնտեսականգործունեությամբզբաղվելուհամար։Այս
հակիրճբացատրությունիցկարելիէեզրակացնել,որայստնտեսականգործունեությանմեջզինված
ուժերըներքաշվումենինչպեսանձնական,այնպեսէլինստիտուցիոնալմակարդակով։Հետագայում
նմանտնտեսականգործունեությանարդյունքումխաթարվումէպետականհամակարգիներսում
զինվածուժերիունեցածէականդերակատարումը,ևվտանգվումենմարդուիրավունքները։
Սույնգլխումհատուկուշադրությունէդարձվումպաշտպանությանոլորտի(զինվածուժերի)ան-

ձնակազմի և գույքի մասնակցության ուսումնասիրությանը՝ առարկայական քննարկման նյութ
դարձնելովզինվածուժերիստանձնածտնտեսականդերակատարումըևնրանցտնտեսականգոր-
ծունեությանբացասականհետևանքները՝ որպեսօրինակներկայացնելովԻնդոնեզիայիզինված
ուժերի(ԻԶՈՒ,TentaraNasionalIndonesia,TNI)բիզնեսգործունեությանփորձիվերլուծությունը։

Զինվածուժերիվերածումըտնտեսականդերակատարի
Պաշտպանությանոլորտըհանդիսանումէպետությանամենաթանկևամենաբարդհամակարգե-
րիցմեկը։Ընդունվածէ,որպետությունըիրպաշտպանականհզորություններըլավագույնսապա-
հովելուհամարպետքէհսկայականմիջոցներծախսիիրսեփականբյուջեից։Մյուսկողմից,պե-
տությունըորպեսգերակաուղղությունպետքէֆինասավորիայլոլորտներըևս,մասնավորապես՝
կրթությունը,սոցիալականապահովություննուպետականառողջապահությունը,որոնքգնալով
ավելիշատծախսերենպահանջում։Այսերկընտրանքըինքնինչինշանակում,որզինվածուժերը,
պաշտպանականբյուջեիկայունֆինանսավորումնապահովելուհամար,անպայմանպետքէվե-
րածվեինտնտեսականգործունեությանսուբյեկտների։Միխոսքով,զինվածուժերըպատրաստ-
վումենոչթեշահույթհետապնդողկառույցդառնալու,այլմասնագիտացվածանվտանգության
ապահովմանգործառույթիրականացնելու՝անգամնվազագույնբյուջեիպայմաններում։Այնուամե-
նայնիվ,զինվածուժերիտնտեսականգործունեությամբզբաղվելուտենդենցըչինվազում։Իրակա-
նում,այնպիսիերկրներում,ինչպիսիքենԲանգլադեշը,Ֆիլիպինները,Պակիստանը,Չինաստանն
ուՌուսաստանը,զինվածուժերըդեռևսակտիվմասնակցությունունենշահույթհետապնդողգոր-
ծունեությանոլորտում՝թե՛օրինականևթե՛ապօրինիձևով։Այդտենդենցըվկայումէայնմասին,
որդեռևսշատերըգտնումեն,որզինվածուժերի̀ տնտեսականդերակատարիվերածվելըկրումէ
տրամաբանականբնույթ։
ԸստԲրյոմմերհորսթերիևՓաեշի(BrömmelhörsterandPaes),գոյությունունիզինվածուժերի
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հերթին,զինվածուժերիհամարմատչելիենայննյութատեխնիկականբազանումարդկայինռե-
սուրսները,որոնքավելիքիչհասանելիենքաղաքացիականհատվածիհամար,ևորոնքօգնումեն
նրանցլուծելիրենցխնդիրները։Երկրորդ,զինվածուժերըհաճախզբաղվումենմասնավորձեռ-
նարկատիրականգործունեությամբպաշտպանականբյուջեիբացերըլրացնելունպատակով։Եր-
րորդ,պետականօղակներիթուլությունըևզինվածուժերինկատմամբքաղաքացիականվերահս-
կողությանցածրմակարդակըլրացուցիչխթանենհանդիսանում,որպեսզիզինվածուժերիվեր-
նախավըձեռնամուխ լինիբիզնեսգործունեությունիրականացնելուն։Չորրորդ,զինվածուժերի
որոշբիզնեսներիարմատներըձգվումենդեպիայնմիջոցառումները,որոնքձեռնարկվելենապս-
տամբուժերիինքնաբավությունըապահովելուհամար։Եվվերջապես,անգամանվտանգության
սպառնալիքներիթուլացմանպարագայում,զինվածուժերիկրճատումըդեռևսկապվումէշատայլ
խնդիրների լուծման հետևս, և հետևաբար̀ զինված ուժերը օգտագործվում են երկրորդական
կարևորությունունեցողգործառույթներում79։Նշվածիցելնելով`կարելիէառանձնացնելտնտեսա-
կանգործունեությանըզինվածուժերիմասնակցությանմիքանիառավելբնորոշտարբերակներ։
Գոյությունունեներկուտեսակիիրավիճակներ,որոնքնպաստումենզինվածուժերիվերածմա-

նըտնտեսականգործունեությանսուբյեկտների,այնէ՝քաղաքական-տնտեսականգործոններըև
պետական բյուջեն լցնելու հետ կապվածխնդիրները։ Քաղաքականությունն ու տնտեսությունը
միևնույնմետաղադրամիհակառակկողմերնեն։Այսպես,ընդունվածէ,որեթեզինվածուժերի
ներկայացուցիչներն ունենքաղաքականիշխանություն,ապանրանքնշանակալիազդեցություն
պետքէունենանպետությանտնտեսականկյանքումևսևհակառակը։Այսդեպքում,զինվածու-
ժերիտնտեսականգործունեությունըզգալիորենամրապնդումէնրանցքաղաքացիականդաշնա-
կիցներիկամհենցզինվորականղեկավարությանքաղաքականիշխանությունը։Զինվածուժերիև
քաղաքական-տնտեսական իշխանություն կրողների միջև նման փոխհարաբերությունները հա-
ճախձևավորվումենբռնատիրականռեժիմներիպարագայում,ինչպես,օրինակ,Ինդոնեզիայում
գեներալՍուհարտոյիիշխանությանժամանակ։
Այնուամենայնիվ,զինվածուժերիտնտեսականգործունեությունըոչմիշտէ,որհետապնդումէ

քաղաքականիշխանությունստանալունպատակը։Կառավարմանոչամբողջատիրականհամա-
կարգիպայմաններումկամանցումայինշրջանիժողովրդավարություններումզինվածուժերը,զրկ-
վելովքաղաքականիշխանությունից,ստիպվածենդառնալպրոֆեսիոնալ։Դժբախտաբար,պրո-
ֆեսիոնալ զինված ուժեր ունենալուն ուղղված ճնշումները չեն ստանում կառավարությունների
անհրաժեշտֆինանսականաջակցությունը։Արդյունքում,զինվածուժերնունենումենտնտեսա-
կանգործունեությունծավալելուարդարացում,քանիորնրանցբյուջենոչլրիվէֆինանսավորվում
պետությանկողմից։Պնդվումէ,որնմանարտաբյուջետայինմիջոցներըկոչվածենլրացնելուռազ-
մականբյուջեիպակասուրդը,չնայածորիրականումնմանտնտեսականգործունեություննավելի
շատ հակված է ապահովելու շահույթների կենտրոնացումը բարձրաստիճան զինվորականների
ձեռքերում։ԲոլնուՀենդրիքսոնը(BallandHendrickson)պնդումեն,որզինվորականկարիքների
արտաբյուջետայինֆինանսավորմանըկարողէնպաստելմիքանիգործոն,այնէ՝գործադիրիկող-
միցբոլոր«հարցերի լուծման»արմատավորվածմշակույթը,սոցիալականևտնտեսականկյան-
քումզինվածուժերիունեցածդերը,անվտանգությանհետկապվածխնդիրները,ինստիտուցիո-
նալանկայունությունըևզինվածուժերիներգրավվածությունըբնականպաշարներիպահպանու-
թյանկամդրանցվաճառքիգործում80։
Տնտեսականգործունեությանմեջզինվածուժերիներգրավվածությաներկուդրսևորումներնէլ

ինքնանպատակչեն։Իրականումդրանքիրենցբնույթովուղղվածենորոշակինպատակներիիրա-
գործմանը, ինչը կարող ենք տեսնել ԻԶՈՒ-ի իրականացրած բիզնես գործունեության օրինակի
վրա։

79 ՅորնԲրյոմմերհորսթերևՎուլֆ-ՔրիսթիանՓաեշ,խմբ.«Զինվածուժերըորպեստնտեսականգործոն.Զինվորները
բիզնեսիմեջ»(ՆյուՅորք,«ՓալգրեյվՄաքմիլանհրատ-ուն,2003թ.),JörnBrömmelhörsterandWolf-ChristianPaes,
eds.,TheMilitaryasanEconomicActor:SoldiersinBusiness(NewYork:PalgraveMacmillan,2003)։

80 ԴիլանՀենդրիքսոնևՆիկոլԲոլ,«Զինվածուժերիարտաբյուջետայինծախսերնուեկամուտները.խնդիրներև
քաղաքականությանտեսլականներդոնորների համար», Հակամարտություններինառնչվողանվտանգությանև
զարգացմանհարցերովաշխատանքայինփաստաթղթեր(2002թ.),DylanHendricksonandNicoleBall,“Off-budget
MilitaryExpenditureandRevenue:IssuesandPolicyPerspectivesforDonors,”ConflictSecurityandDevelopmentGroup
OccasionalPapers(2002)։
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Ինդոնեզիայիզինվածուժերիբիզնեսգործունեությանկառուցվածքը
ՊատմականորենԻԶՈՒ-իտնտեսականգործունեությանհիմքերըդրվեցինգեներալՍուհարտոյի
բռնատիրականռեժիմիօրոք(1967–1998թթ.)։ՍուհարտոյիղեկավարությաններքոTNI-ինվերա-
պահվեցիրենցբյուջենուռազմականգործողություններըառանցխորհրդարանիկամքաղաքացի-
ականհասարակությանորևէվերահսկողությանկառավարելուիրավունքը։ABRI-ի(TNI-ինախկին
անվանումը)ռազմականդոկտրինի(dwifungsi)համաձայն̀ TNI-նօժտվեցսոցիալականևքաղաքա-
կանբնույթիընդարձակլիազորություններով։Ըստայդդոկտրինի̀ Ինդոնեզիայիզինվածուժերը
հանդիսանումէինև՛երկրիպահապանը,և՛ազգայինզարգացմանսոցիալ-քաղաքականշարժիչ
ուժը81։Արդյունքում,այսդոկտրիննարդարացնումէրTNI-իմասնակցությունըերկրիզարգացման
օրակարգիձևավորմանգործում,հատկապես՝Ինդոնեզիայիտնտեսականզարգացմանհարցերի
առնչությամբ82։
Նմանշահեկանկարգավիճակնիրացնելով`1970-ականթթ.TNI-նստեղծեցիրբիզնեսկայսրու-

թյունը,որըհիմնվումէրհիմնադրամներիևկոպերատիվներիվրա։Ինդոնեզիայիզինվածուժերի
կողմից 2006 թ. իրականացված տնտեսական գործունեության մասին «Հյուման Ռայթս Վոթչ»
(HumanRightsWatch)կազմակերպությանզեկույցիհամաձայն̀ դեռևսպահպանվումենզինծա-
ռայողներիմասնակցությամբևզինվորականգույքիներգրավմամբտնտեսականգործունեության
որոշակիտեսակներ,որոնքիրենցսկիզբըառնումենՍուհարտոյիժամանակներիցիվեր83։

ա.Զինվածուժերինպատկանողբիզնեսը

Հիմնադրամներ(yayasan)
Զինվորականհիմնադրամներըստեղծվելեն1960-ականթթ.՝սոցիալականորոշակիծառայու-
թյուններմատուցելունպատակով,ընդգրկելով,մասնավորապես,զինծառայողներիևնրանց
ընտանիքներիբնակարանայինապահովումնուկրթությունը։Ժամանակիընթացքումայսհիմ-
նադրամներըընդարձակվելովվերածվեցինբիզնեսկառույցների,որոնցշնորհիվենթադրվում
էր, որպետքէիրականացվերզինվորականներիընդհանրապեսսոցիալականապահովման
ֆինանսավորումը։Բացիայդ,հարկերիցազատվածայդհիմնադրամներըստանումենզին-
վածուժերիտնտեսականգործունեությանկարևորսուբյեկտներիվրահսկողությունիրակա-
նացնելուգործառույթ։Ցամաքայինզորքերը,«KartikaEkaPaksiFoundation(YKEP)»հիմնադ-
րամիմիջոցով,հանդիսանումեն26ֆիրմաներիսեփականատերևևսյոթհամատեղռազմա-
կան ձեռնարկությունների համասեփականատեր84։ YKEP-ի բիզնես գործունեությունը կառա-
վարվումէհոլդինգայինմիընկերությանկողմից,որիանվանումնէ«PTTriUsahaBhakti»։Ցա-
մաքայինզորքերիհետաքրքրություններիթվումենՍուդիրմանիկենտրոնականբիզնեսշրջա-
նը(SudirmanCentralBusinessDistrict)՝44հեկտարտարածությանվրատեղավորվածՋակար-
տայիհայտնի«Ոսկեեռանկյունի»-ով(«GoldenTriangle»),«ArthaGraha»բանկը,«CignaIndonesia

81 ԼեոնարդՔ.Սեբաստիան,«Իրատեսականքաղաքականությանգաղափարախոսությունը.Զինվածուժերիօգտա-
գործումըԻնդոնեզիայում»(Սինգապուր,«ISEAS»հրատ-ուն,2006թ.),էջ323–325,LeonardCSebastian,Realpolitik
Ideology:Indonesia’suseofMilitaryForce(Singapore:ISEAS,2006),323–325։Տե՛սնաև՝GlobalSecurity.org,«ԱԲՐԻ՝
Ինդոնեզիայի Հանրապետության զինված ուժերը», GlobalSecurity.org, “ABRI-Armed Forces of the Republic of
Indonesia,”www.globalsecurity.org/military/world/indonesia/abri.htm։Բացիայդ,ԱԲՐԻ-ինտրվեցպատգամավորական
մանդատներիորոշակիքվոտա,որոնքայնստանումէինքնաբերաբար՝առանցընտրություններինմասնակցելու,և
կարևորդերխաղումՍուհարտոյիռեժիմըպահպանելուգործում։

82 ՍուհարտոյիօրոքքաղաքականևտնտեսականհամակարգերինԻնդոնեզիայիզինվածուժերի(TNI-ի)միջամտության
մասինտե՛սՀարոլդՔրաուչ,«ԲանակնուքաղաքականությունըԻնդոնեզիայում»,(ՋակարտաևԿուալաԼումպուր,
«ԷՔկվինոկս»հրատ-ուն,2007թ.),HaroldCrouch,TheArmyandPoliticsinIndonesia(Jakarta&KualaLumpur:Equinox
Publishing,2007),ՍուկարդիՌինակիթ,«ԻնդոնեզիայիԶինվածուժերընորկարգերիցհետո»(Կոպենհագեն,Նիաս
Պրեսհրատ-ուն,2005թ.), SukardiRinakit,The IndonesianMilitaryAfter theNewOrder (Copenhagen:NIASPress,
2005),ԼեոնարդՔ.Սեբաստիան,«Իրատեսականքաղաքականությանգաղափարախոսությունը.Զինվածուժերի
օգտագործումը Ինդոնեզիայում» (Սինգապուր, «ISEAS» հրատ-ուն, 2006 թ.), Leonard C. Sebastian, Realpolitik
Ideology:Indonesia’sUseofMilitaryForce(Singapore:ISEAS,2006)։

83 Մանրամասներիհամար`տե՛ս«ՀյումանՌայթսՎոթչ»,«Չափազանցթանկ.Ի՞նչարժեԻնդոնեզիայիզինվածուժերի
տնտեսականգործունեությունըմարդուիրավունքներիհամար»,Հ-18:5(C)(հունիս,2006թ.),HumanRightsWatch,
TooHighaPrice,TheHumanRightsCostoftheIndonesianMilitary’sEconomicActivities18:5(C)(June2006),www.hrw.
org/en/reports/2006/06/20/too-high-price-1։

84 ՌեյչելԼանգիթ,«Ինդոնեզիայիզինվածուժերը.սովորականբիզնես»,«ԱյժաԹայմսօնլայն»կայք(16օգոստոսի,
2002թ.),RachelLangit,“Indonesia’sMilitary:BusinessasUsual,”AsiaTimesOnline(16August2002),www.atimes.
com/atimes/Southeast_Asia/DH16Ae06.html։
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Assurance»ապահովագրականընկերությունը,«DanayasaArtatama»հյուրանոցայինհամալի-
րը(HotelBorobudur),այլանշարժգույք,անտառայինտնտեսություններ,գոլֆիդասընթացների
խաղահրապարակներևարտադրականձեռնարկություններ85։
Միաժամանակ, նավատորմը, որըգործում է «Bhumyamca»հիմնադրամիմիջոցով, վերահս-
կումէհինգընկերություն,որոնցընդհանուրգույքիարժեքըկազմումէ200միլիարդռուպի
կամ25միլիոնԱՄՆդոլար։Այսհիմնադրամիտնտեսականհետաքրքրություններիոլորտում
ենծովայինփոխադրումները(«AdmiralLines»ընկերությունը),հանգստյանտները,նավթիվե-
րամշակմանձեռնարկությունները,անշարժգույքիվարձակալությունը,արտահանումնուներ-
մուծումը,կակաոյիմշակումը,ռազմածովայինոլորտումօգտագործվողէլեկտրոնայինսարքա-
վորումներըևհեռահաղորդակցմանմիջոցները,ուղևորափոխադրումները,ինչպեսնաև՝ջրա-
սուզականծառայությունները։
• Վերջապես,Օդայինուժերիև«AdiUpaya»հիմնադրամիկողմիցտնօրինվումէ17ընկերու-
թյուն,այդթվում՝մեկբանկ86։Հիմնադրամինէպատկանում«Angkasa»բանկը,որիփայա-
տերերից են նաև Ազգային էներգետիկ ընկերության Կենսաթոշակային հիմնադրամը և
մասնավորներդրողներ։Հիմնադրամիմյուսհետաքրքրություններիցեն՝գոլֆիդասընթաց-
ներիխաղահրապարակները,բեռնափոխադրումները,հյուրանոցները,անտառահատում-
ները,ավիացիանևօդայինլուսանկարահանումներիծառայությունները87։Այսբիզնեսների
ինստիտուցիոնալտիրապետումիցզատ,TNI-իբունանձնակազմը՝բարձրաստիճանսպա-
ներիցմինչևշարքայինզինվորներ,ակտիվորեններգրավվածէեղելանտառայինտնտեսու-
թյուններում, հանքային արդյունաբերության, նավթարդյունաբերության և անվտանգու-
թյանոլորտներումծառայություններիմատուցմանմեջ88։

• Կոպերատիվներ(Koperasi)
Զինվածուժերիկոպերատիվներնստեղծվելենզինվորներիկենսամակարդակըբարելավելու
համար՝զինվորներինունրանցընտանիքներինորոշակիհամավճարովտրամադրելովառան-
ձինապրանքներ,օրինակ՝բրինձ։

Պատուհան11.1.Ռեկետ

ՌեկետիերևույթներըTNI-ումդրսևորվեցինTNI-իանձնակազմիկողմիցհանցավորգործունեությունը
հովանավորելուձևով։Օրինակ՝ՀյուսիսայինՍումատրայիՄեդանքաղաքումզինվածուժերիներգրավ-
վածությունըհանցավորգործունեությանմեջկրումէխիստկազմակերպվածբնույթ։«ՀյումանՌայթս
Վոթչ»կազմակերպությանկողմիցանցկացվածհարցումներիհամաձայն`Մեդանիբնակիչներըհայտ-
նելեն,որռեկետիհովանավորումըլավկարգավորվածէ,ևինչպեսխանութների,այնպեսէլբեռնա-
տարներիսեփականատերերըկատարումենամսականվճարներևցույցենտալիսհամապատասխան
«վկայականները»,որոնքհավաստումեն,թեզինվածուժերիկոնկրետորստորաբաժանումըկամդրա
հետկապվածբանդանէհանդիսանումիրենցհովանավորը։ՄեկայլօրինակէլTNI-իանձնակազմի
կողմիցապօրինիանտառահատումներնեն՝հատկապեսԻնդոնեզիա-Մալազիասահմանիերկայնքով,
երբնրանքվարձատրությանդիմացիրենց«պաշտպանություննեն»առաջարկումապօրինիանտառա-
հատներինկամյուրացնումառգրավվածբեռը,որնայնուհետևվաճառումեն՝յուրացնելովձեռքբեր-
վածգումարը։Մեկայլեկամտաբերգործունեությունէլհանդիսանումէապօրինիանտառահատված
փայտըփոխադրողներինորոշակիգումարիդիմացազատթողնելը(կաշառք)։

Աղբյուրները.ՀյումանՌայթսՎոթչ,«Չափազանցթանկ.Ի՞նչարժեԻնդոնեզիայիզինվածուժերի
տնտեսականգործունեությունըմարդուիրավունքներիհամար»,18:5(C),(հունիս,2006թ.),էջ66,
http://www.hrw.org/en/reports/2006/06/20/toohighprice1,HumanRightsWatch,TooHighaPrice,
TheHumanRightsCostoftheIndonesianMilitary’sEconomicActivities18:5(C)(June2006),66),Ա.
Կ.Կասսոնևմյուսները,«Ինդոնեզիայումապօրինիանտառահատումներինդիմագրավելուևիրա
վապահ գործունեությունը բարելավելու ուղղությամբ գործողությունների բազմակողմ ծրագիր»,

85 ԷյնջելՌաբասաևՋոնՀեյսման,«ԶինվածուժերնուժողովրդավարությունըԻնդոնեզիայում.մարտահրավերներ,
քաղաքականություն և ուժ», Մենագրություն-զեկույց (Պիթսբուրգ, «Ռանդ» հրատ-ուն, 2002 թ.), էջ 74, Angel
Rabasaand JohnHaseman,TheMilitary andDemocracy in Indonesia:Challenges, Politics, andPower,Monograph
Report(Pittsburg:RAND,2002),74։

86 Լանգիթ,«Ինդոնեզիայիզինվածուժերը»(2002թ.)։
87 ՌաբասաևՀեյսման,«Զինվածուժերնուժողովրդավարությունը»,(2002թ.),էջ76։
88 Նույնտեղում,էջ75։
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Բնությանպաշտպանությանմիջազգայինհիմնադրամ,Ինդոնեզիայիներկայացուցչություն,Համաշ
խարհայինբանկ,Միջազգայինզարգացմանհարցերիդեպարտանենտ.Անտառներիպաշտպանու
թյանբազմակողմծրագիր(հոկտեմբեր,2006թ.),www.sekala.net/files/FLEGedit4Sept06.pdf,A.C.
Casson,etal.,AMultistakeholderActionPlantoCurbIllegalLoggingandImproveLawEnforcement
inIndonesia,WWFIndonesia,WorldBank,DFIDMultistakeholderForestryProgram(October2006): 

Այնուամենայնիվ, ինչպես և հիմնադրամները, զինվորական կոպերատիվները նույնպես ընդար-
ձակվեցին՝սկսելովզբաղվելշատտարբեր̀այլտեսակներիբիզնեսգործունեությամբ,մասնավորա-
պես՝հյուրանոցայինբիզնեսովուբեռնափոխադրումներով։

• Անտառամշակում
1967թ.Սուհարտոյիկառավարությունըզինվածուժերինպատկանող«PTYamaker»ընկերու-
թյանըհավատարմագրայինիրավունքներտրամադրեցՄալազիայիսահմանիերկայնքովձգ-
վողավելիքանմեկմիլիոնհեկտարտարածությամբանտառներիվրա։Այսորոշմանհիմքում
դրվեցին«ազգայինանվտանգությաննկատառումները»՝ԻնդոնեզիայիևՄալազիայիմիջևայն
ժամանակընթացողսահմանամերձշրջաններիառթիվտարածքայինվեճիհետկապված։Այդ
ժամանակիցիվերայսարտոնությունըստացողզինվածուժերինպատկանողընկերություննե-
րիևզինծառայողներիթիվըմիայնմեծացելէ89։

բ.Զինվածուժերիհամագործակցությունըմասնավորբիզնեսիհետ

Զինվածուժերիտնտեսականգործունեությանայստեսակնընդգրկումէայնդեպքերը,երբզին-
վածուժերըգործարարհամագործակցությունենծավալումազգայինկամարտասահմանյանըն-
կերություններիհետ։Այսկարգիփոխհարաբերություններիշրջանակներումզինվածուժերըհան-
դեսենգալիսորպեսմիջնորդներ,օրինակ՝պետականարտոնագրումստանալուհարցիկարգավո-
րումըևմյուսմրցակիցներիհամարխոչընդոտներստեղծելը,որոշակիապրանքներկամծառայու-
թյուններմատչելիդարձնելը,որոշակիվարձատրությանդիմացզինվորականմեքենաներովփո-
խադրումներիրականացնելըևամրացվածհողայինտարածքներըվարձակալությամբհանձնելը։
Մասնավորընկերություններընույնպեսաջակցումեն«ծանոթությանհիմնադրամներին»։Օրինակ՝
շինարարական մի կազմակերպություն ԱրևմտյանՅավայիարդյունաբերական շրջաններից մե-
կում՝Ջաբաբեկայում,ռազմականբազայիտեղակայմանհամարտրամադրելէր18.5միլիարդռու-
պի(1.95միլիոնԱՄՆդոլար)ընդհանուրարժողությամբհողևշինություններ։Ինչպեսպնդումէր
այդ արդյունաբերական տարածքի պատասխանատու պաշտոնյաներից մեկը, այդ նվիրատվու-
թյուննուներհստակտնտեսականնպատակ,քանիորզինծառայողներիներկայությունը«կարողէ
զսպելմարդկանցկողմիցայստեղհանցագործություններկատարելը»։

գ.Զինվածուժերիներգրավվածությունըհանցավորգործունեությանմեջ

Այսգործունեությանտեսակներիցենապօրինիծառահատումներնուռեկետը(երբզինվածուժերը
հանդեսենգալիսորպեսհանցավորգործունեության,օրինակ՝մոլեխաղերիկազմակերպման,թմ-
րամիջոցներիապօրինիշրջանառությանևմարմնավաճառությանտանիք)։Ռեկետըհանդիսանում
էTNI-իկրտսերևմիջինհրամանատարականկազմիտնտեսականգործունեությանամենատա-
րածվածձևը(տե՛սվերևում,Պատուհան11.1.)։

դ.Կոռուպցիանզինվածուժերում

Զինվածուժերումկոռուպցիայիհամարամենաբարենպաստոլորտըպաշտպանությանոլորտում
գնումներիգործընթացնէ։Օրինակ՝2004թ.ՑամաքայինզորքերըպլանավորումէինՌուսաստա-
նից գնել MI-17 ուղղաթիռներ։ Համապատասխանաբար, խորհրդարանի Հ-I (պաշտպանության
հարցերով)հանձնաժողովիանդամները(DPR)հաղորդումներստացանայնմասին,որայդուղղա-

89 Սուրիպտոն (Suripto), ովնախկինումհանդիսացել էԱնտառայինտնտեսությանդեպարտամենտիքարտուղարը
ևայժմ բարձրքաղաքականդիրք է զբաղեցնում «Բարգավաճարդարություն» կուսակցությանմեջ, միանգամ
ասաց,որզինծառայողներինհաջողվելէրանտառամշակմանթույլտվությունստանալգրեթե550անտառապատ
տարածքներում։Տե՛սմեջբերումը՝ԱնդրեասՀարսոնո,«Ինդոնեզիայիզինվածուժերնումարմնվաճառներիռեկե-
տը»,AndreasHarsono,IndonesianMilitaryandProstitutionRacket,www.globalintegrity.org/reports/2006/INDONESIA/
notebook.cfm:



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու126

թիռներըպետքէգնահատվածլինեինընդամենը17.6միլիոնԱՄՆդոլար,այսիքն՝այնգումարից
(21.6միլիոնԱՄՆդոլարից)25տոկոսովպակաս,քանհամաձայնելէինվճարելՑամաքայինզոր-
քերը։Այնուհետև,ուղղաթիռներըպետքէբերվեինմինչևնույնտարվափետրվարիվերջը,սակայն
ինչպեսգրել էր «Տեմպո» (Tempo)ամսագիրը,ռուսականընկերությունըդադարեցրել էրդրանց
հավաքումը,քանիորչէրստացել3.2միլիոնԱՄՆդոլարկանխավճարը90։
Այնուամենայնիվ,TNI-իտնտեսականգործունեությանընպաստումէոչմիայնքաղաքական

ոլորտում,այնէ՝Սուհարտոյիռեժիմիպահպանմանգործումնրանցունեցածակտիվդերակա-
տարումը,այլնաևայնփաստը,որպետություննիվիճակիէֆինանսավորելերկրիպաշտպանա-
կանբյուջեիընդամենը25–30%-ը։Այդպիսով,մնացած70%-ըառաջանումէզինվածուժերի
բիզնեսգործունեությունից։ TNI-իտնտեսականգործունեությունը կարելի էպատկերացնել մի
բուրգիտեսքով,որնարտացոլումէTNI-իտնտեսականներդրումըերկրիպաշտպանականբյու-
ջեում (տես՝Գծապատկեր11.1)91։Բուրգիվերինմասումգտնվումէպետությանպաշտոնական
պաշտպանականբյուջեն,որըփակումէընդհանուրբյուջեիմիայնմեկերրորդը։Երկրորդմա-
կարդակիվրաենայնպետականձեռնարկությունները,որոնցումղեկավարպաշտոններենզբա-
ղեցնումնախկինբարձրաստիճանզինվորականները՝այդպիսովապահովելով,որպեսզիզինված
ուժերինպատկանողձեռնարկություններըպահպանենպետականձեռնարկությունների,մասնա-
վորապես՝«Պենտամինա»-ի(Pertamina,պետականնավթագազայինընկերություն)հետունեցած
պայմանագրայինհարաբերությունները։Երրորդմակարդակիվրաենգտնվումզինվածուժերի
կոպերատիվներն ու հիմնադրամները, որոնց մասինարդենխոսվեց վերևում։ Եվ վերջապես,
բուրգիստորինմակարդակումէայլռեսուրսներիտեսակարարկշիռը։Ֆինանսավորմանապա-
հովմանայստեսակիօրինակներիցենզինվածուժերիհամագործակցությունըմասնավորբիզ-
նեսընկերություններիհետ,ինչպեսնաևզինվածուժերիներգրավվածությունըհանցավորգոր-
ծունեությանմեջ(ռեկետ)։

Պաշտոնական
պաշտպանական

բյուջե

Պետական
ձեռնարկություններ

Մնացածբոլորաղբյուրները

Զինվորականկոոպերատիվներ
ևհիմնադրամներ

Գծապատկեր11.1.TNIիբյուջեիապահովմանուղղությամբտնտեսականաջակցության
կառուցվածքը

1998թ.Ասիականտնտեսականճգնաժամըլուրջհարվածհասցրեցերկրինևխթանհանդիսա-
ցավՍուհարտոյիռեժիմիդեմզանգվածայինսոցիալականշարժմանձևավորմանհամար։«Բարե-
փոխմանշարժումը»(gerakanreformasi),որնառաջնորդվումէրուսանողներիևայլակտիվիստնե-
րիկողմից,1998թ.մայիսինհանգեցրեցՍուհարտոյիհրաժարականին։Այնուհետև,շարժումըվե-
րաճեցժողովրդավարականմիգործընթացի,որըTNI-ին(ինչպեսնաևԻնդոնեզիայիոստիկանու-
թյանը)տարավինստիտուցիոնալբարեփոխումներիևանձնակազմիփոփոխություններիճանա-

90 Տե՛սՄունիր, «Կոռուպցիանսպառնում էԻնդոնեզիայիպաշտպանականհամակարգին», «ՋակարտաՓոստ»,3
հունվարի,2004թ.,Munir,“CorruptionthreatensIndonesia’sdefensesystem,”TheJakartaPost,3January2004,
http://www.thejakartapost.com/news/2004/03/01/corruption-threatens-indonesia039s-defense-system.html. «Կոռուպ-
ցիայիվերացմանհարցերովԱզգայինհանձնախմբի(TimnasTipikor)կողմիցկատարվածքննությանարդյունքներով
պարզվեց,որբանակայինսպաներըներգրավվածենեղելհանրայինպատվերիհետկոռուպցիոնպատմության
մեջ»:Տե՛ս«Պաշտպանությաննախարարությանկոռուպցիաններառելէ«TNI»-ին,«ՌեպուբլիկաԴեյլի»օրաթերթ
(25մարտի,2006թ.),“TheCorruptioninDoDinvolvesTNI,”RepublikaDaily(25March2006)։

91 ՌաբասաևՀեյսման,«Զինվածուժերնուժողովրդավարությունը»,(2002թ.),էջ73։
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պարհով։2004թ.խորհրդարանիկողմիցընդունվեցTNI-իմասիննորօրենքը(ՕրենքՀ-34/2004,
տե՛սՊատուհան11.2)։
Այդօրենքովնախատեսվումէ,որԿառավարությունըպետքէիրվերահսկողությանտակ

վերցնիտնտեսականգործունեությանայնբոլորտեսակները,որոնքուղղակիկամանուղղակի
կերպովմինչև2009թ.հոկտեմբերըղեկավարվումէինTNI-իկողմից։Այնուհետև,2005թ.Կա-
ռավարությանկողմիցստեղծվեցզինվածուժերիբարեփոխումներիևտնտեսականվերահս-
կողության հարցերով հանձնախումբը (TNI Business Supervision and Transformation Team,
TSTB),որիառաքելություննէրստուգումներանցկացնելTNI-իբիզնեսգործունեությանոլոր-
տումևառաջարկություններներկայացնելԿառավարությանը՝կապվածվերջինիսկողմիցզին-
վածուժերիտնտեսականգործունեություննիրվերահսկողությանտակվերցնելուհարցիհետ։
Հանձնախմբիզեկույցիհամաձայն,2006թ.դրությամբTNI-ինենպատկանում.23հիմնադրամ,
որոնցկողմիցվերահսկվումէթվով53ընկերություններիգործունեությունը,և1,321կոպերա-
տիվ։ TNI-ին էպատկանում նաև 1,618 միավորանշարժ գույք, որի կազմում ենավելի քան
16,500հեկտարհողև6,699շինություն։Ընդամենը,Զեկույցիհամաձայն,TNI-ի՝տնտեսական
գործունեությանըմասնակցողգույքըգնահատվումէ2.2տրիլիոնռուպի(235.4միլիոնԱՄՆ
դոլար)92:

Պատուհան11.2.TNIիմասինՀ34/2004օրենքը

ԳլուխII,2-րդհոդվածի(դ)կետընախատեսումէ՝

Պրոֆեսիոնալզինվորները, լավպատրաստված,կրթվածևապահովված լինելով,իրավունք չու-
նեն զբաղվելու քաղաքականությամբ, տնտեսական գործունեությամբ, նրանց բարեկեցությունը
երաշխավորվումէպետությանկողմից,զինծառայողներըաջակցումենքաղաքականորոշումնե-
րին,որոնքկայացվումենժողովրդավարության,քաղաքացիականիշխանությանգերակայության,
մարդուիրավունքների,ազգայինօրենսդրությանևպետությանկողմիցվավերացվածմիջազգային
նորմերիհամաձայն։

Բացիայդ,Օրենքի39-րդհոդվածընախատեսումէ,որարգելվումէTNIորևէանդամիմասնակցությու-
նը՝

1. քաղաքականորևէկուսակցության,

2. քաղաքականգործունեության,

3. տնտեսականգործունեության,

4. ցանկացածգործունեության,որընպատակունիտեղզբաղեցնելուխորհրդարանումկամնշանա-
կումստանալուորևէքաղաքականպաշտոնում։

   Աղբյուրը.TNIիմասինօրենք,Հ34/2004։

Այնուամենայնիվ, չնայածTNI-իտնտեսականգործունեությանգույքագրմանը,նրանցունեց-
վածքի նկատմամբ պետական վերահսկողության հաստաման գործընթացը դեռևս հեռու է
ավարտված լինելուց։ՄինչայժմTNI-իտնտեսականգործունեությանհիմնահարցըհանդիսա-
նումէԻնդոնեզիայիզինվածուժերիբարեփոխումներիհիմնականխոչընդոտը,քանիորպետու-
թյունըհապաղումէլուծելայն։Ամենամեծմարտահրավերըզինծառայողներիբյուջետավորման
խնդիրնէ։TNI-իբյուջենմիանգամայնշատհեռուէ,որպեսզիկարողանաապահովելպրոֆեսիո-
նալկադրերիկարիքներիֆինանսավորումը։Ընդհանուրբյուջեիառնվազն45%-ըծախսվումէ
զինվորներիաշխատավարձիֆոնդիվրա,ևմոտ30%-ը՝ռազմականտեխնոլոգիաների,նյութա-
տեխնիկականսպասարկմանևենթակառուցվածքներիզարգացմանվրա93:Բացիայդ,ներկայիս
կառավարություննիվիճակիէապահովելպահանջվողռազմականբյուջեիմիայնկեսը։Այսպի-

92 «Զինվածուժերինբիզնեսիցզրկելըզուտձևականությունէր»,«ՋակարտաՓոստ»,15նոյեմբերի,2009թ.),TNI
BusinessTakeover‘MerelyaFormality’,”TheJakartaPost(15November2009),

 www.thejakartapost.com/news/2009/10/15/tni-business-takeover-merely-a-formality039.html։
93 Տե՛սԷրիկՀենդրա,«TNI-իբիզնեսը»՝Ինդոնեզիայիանվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիալմանախում,2007
թ.,ԲենիՍուկադիսի,խմբ.(Ջակարտա,«Լեսպերսի»ևԶՈՒԺՎհամատեղհրատ-ուն,2007թ.),էջ121,EricHendra,
“TheTNI’sBusiness,”inAlmanaconSecuritySectorReforminIndonesia2007,ed.BeniSukadis(Jakarta:LESPERSSI
&DCAF,2007),121։
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սով, պետական սահմանափակֆինանսավորումը լրացուցիչ պատճառ է հանդիսանում TNI-ի
բիզնեսները պետական վերահսկողության ոլորտ բերելու խնդիրը ուշադրության կենտրոնում
պահելուհամար94:

Զինվածուժերի̀ տնտեսականդերակատարիվերածվելուբացասական
հետևանքները
Արհեստավարժություն

Զինվածուժերի̀ տնտեսականդերակատարիվերածվելուուղղակիհետևանքընրանցարհեստա-
վարժությանբացակայություննէ։Զբաղվելովշահույթհետապնդողգործունեությամբ̀զինվածու-
ժերըկարողենկորցնելիրենցգործառնականհատկությունը,որպիսինպետությանանվտանգու-
թյանապահովումնէ։Այսիմաստով,զինվածուժերինավելիհետաքրքրումենշահույթհետապն-
դողգործողությունները,այլոչթեպետությաննուքաղաքացիներինանվտանգությամբապահովե-
լը։Դեպքերիվատթարագույնզարգացմանդեպքումզինվածուժերըդուրսենգալիսպետական
վերահսկողությունից։ Երկրի ռազմական բյուջեն (կամանգամ դրա մի մասը) ֆինանսավորելու
զինվածուժերիկարողությունընրանցմոտկարողէուժեղացնելպետությունիցանկախլինելու
զգացումըևայդպիսով՝առաջացնելհասարակականկյանքիսոցիալական,քաղաքականևտնտե-
սականոլորտներումնրանցավելիլայններգրավվածությանվտանգ։

Հաշվետվողականություն/պատասխանատվություն

Զինվածուժերիտնտեսականդերակատարլինելումեկայլբացասականհետևանքէհաշվետվո-
ղականության/պատասխանատվությանբացակայությունը։Եթեզինվածուժերնիվիճակիենլց-
նելու իրենց սեփական բյուջեն՝ ինքնուրույն տնտեսական գործունեություն ծավալելու միջոցով,
ապաաստիճանաբարնվազումէռազմականբյուջեիևդրակատարմանհամարհաշվետուլինելու
անհրաժեշտությունը։Նմանիրավիճակիվտանգներըշատմեծեն։Եթեպետություննիվիճակիչէ
վերահսկելուերկրիռազմականբյուջեիմուտքերնուդրակատարումը,ապազինվածուժերըկա-
րողենզբաղվելայլբնույթիլիազորություններևգործառույթներիարականացնելով,որոնցովկա-
րողենխախտվելպետականիրավակարգավորումներիպահանջներըևանգամ՝վտանգվելպե-
տությանուքաղաքացիներիանվտանգությունը։Միխոսքով,զինվածուժերըներքինլուրջվտան-
գիաղբյուրենդառնումպետությանևքաղաքացիներիհամար։
Զարգացած ժողովրդավարական երկրներում ռազմական բյուջեն ակտիվորեն վերահսկվում է

քաղաքացիականհսկողությանմեխանիզմներիմիջոցով,ինչպիսիքեն,օրինակ,խորհրդարաննու
հասարակականկազմակերպությունները։Սրահիմքումընկածէայնփաստիլիարժեքընկալումը,որ
զինվածուժերըհանդիսանումենպետականապարատիմիմասը,որըպատասխանատուէան-
վտանգությանապահովմանհամար,ևորնամբողջովինֆինանսավորվումէպետությանկողմից։
Սակայնանցումային ժողովրդավարություններում կան դժվարություններ՝ կապվածպաշտպանա-
կանոլորտիծախսերըվերահսկելուհետ։Այսհիմնախնդիրնունիմիքանիպատճառ,սակայնդրան-
ցիցամենատարածվածըպաշտպանությանոլորտիռազմավարականառանձինհարցերիգաղտնի-
ություննէ,որնիրարտացոլումնէգտնումբյուջեում։Որոշդեպքերումզինվածուժերըվախենումեն,
որիրենցբյուջենկարողէդառնալհանրությանսեփականություննուայսպիսով՝բացահայտելզին-
վածուժերիկարողություններըքաղաքացիներիկամանգամհավանականթշնամիներիհամար։
Մեկայլպատճառէլհանդիսանումէքաղաքացիականհատվածի,հատկապես՝խորհրդարանի

մոտվստահությանպակասը դեպիպաշտպանական գերատեսչության նկատմամբ քննադատա-
կանվերահսկողությունիրականացնելուինստիտուտը։Հիմնականխնդիրնայստեղզինվածուժերի
մասինունեցածպատկերացումնէ,որըբացասականներգործությունէունենումպետականհամա-
կարգիներսումտիրողաշխարհայացքիևխաղիկանոններիվրա։Զինվածուժերիմասինայնհամ-
բավը,որնրանքգերակաևարտոնյալդիրքունենքաղաքացիականհատվածինկատմամբ,բացա-

94 Ինչպես մի առիթով Ինդոնեզիայի զինված ուժերի բյուջեի հետ կապված նշել է Վաշինգտոնի համալսարանի
Ինդոնեզիայի հարցերով փորձագետ Դենիել Լևը (Daniel Lev). «Եթե քո բյուջեն ապահովում է քո կարիքների
միայնկեսըկամմեկերրորդը,ապադուգնալուեսմնացածըգողանաս»։Մեջբերումը`ըստՏաուֆիկԴարուշմանի
«Զինվածուժերըբիզնեսիցդուրսթողնումը»,«ՋակարտաԳլոբ»(27սեպտեմբերի,2009թ.),TaufikDarusman,
“PuttingTheMilitaryoutofBusiness,”TheJakartaGlobe(27September2009),http://thejakartaglobe.com/columns/
taufik-darusman-putting-the-military-out-of-business/332030։
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ռիկենիրենցհայրենասիրությամբևբռնությանիրավաչափկիրառումըվերահսկող,երբեմնխոչըն-
դոտներէստեղծումքաղաքացիներիհամար՝բյուջետայինխնդիրներինանդրադառնալուհարցում։
Իրապես,պետքէասել,որխորհրդարանիանդամներիմոտզինվածուժերիբյուջետավորմանև
նրանցգործառույթներիմասինիրազեկությանպակասընույնպեսնպաստումէայսիրավիճակին։

Մարդուիրավունքներիխախտումներ

Զինվածուժերիկողմիցտնտեսականգործունեությունիրականացնելուավելիընդգրկունբացա-
սականհետևանքներիցենմարդուիրավունքներիխախտումները։Ինչպեսնշվեցվերևում,զին-
վածուժերըներկայացնումենպետականապարատիայնմասը,որըլիարժեքորենվերահսկում
էբռնությանիրավաչափկիրառումը։Այնուամենայնիվ,եթեզինվածուժերիտնտեսականգործու-
նեությանմեջշահույթհետապնդողջանքերըհամադրվումենբռնությանվերահսկողությանհետ,
այնէլայնպիսիմիիրավիճակում,երբդժվարություններկանքաղաքացիականվերահսկողու-
թյունապահովելուառումով,այսամենըկարողէաղետալիհետևանքներունենալ։Որպեստն-
տեսականգործունեությամբզբաղվողևմարդուիրավունքներիխախտմանմեջներգրավված
զինվածուժերիօրինակկարելիբերելԻնդոնեզիայիԱրևմտյանՊապուամարզումTNI–իհետ
կնքված «Ֆրիփորթ» (Freeport) ընկերությանանվտանգությանապահովման համաձայնագիրը
(տե՛սՊատուհան11.3-ը)։
TNI-իհետայսհամաձայնագիրըTNI-իառաջբացումէտնտեսականգործունությամբզբաղվե-

լունոր,մինչայդթաքնվածհնարավորություններ։TNI-իննվիրվածնորօրենքի7-րդհոդվածի2-րդ
մասիհամաձայն̀ TNI-իհիմնականգործառույթիմեջէմտնումպետականհատուկկարևորության
օբյեկտներիանվտանգությանապահովումը։Իրականում,այսգործառույթըդարձավTNI-իարտա-
բյուջետայինֆինանսավորմանհիմնականաղբյուրներիցմեկը։
2006թ.հունվարինքաղաքական,իրավականևանվտանգությանհարցերիհամակարգմաննա-

խարարությունըորոշումկայացրեց«FreeportIndonesia»,«ExxonMobil»և«PTArunLNG»ընկերու-
թյուններիենթակառուցվածքներըպետականհատուկկարևորությանօբյեկտներճանաչելումասին։
«FreeportIndonesia»-ն,որըգործումէԱրևմտյանՊապուայիմարզում,հրապարակավընդունելէ,որ
վնասէհասցնումշրջակամիջավայրինևքիչէնպաստումՊապուայիժողովրդիբարեկեցությանը։
Այնուհետև,«FreeportIndonesia»նկատմամբատելությունըայնքանբորբոքվեց,որխթանհանդիսա-
ցավԻնդոնեզիայիցՊապուայիանկախացմանշարժմանևհամապատասխանկազմակերպության
ստեղծմանհամար(«OPM:OrganisasiPapuaMerdeka»)։Դժբախտաբար,պետականկարևորագույն
օբյեկտիկարգավիճակունենալուշնորհիվ«Freeport»ընկերությունըվայելումէTNI-ի(ինչպեսնաև
Ինդոնեզիայիազգայինոստիկանության)լիակատարաջակցությունը՝անվտանգություննապահովե-
լուտեսանկյունից։Եվայսպարագայումբնիկժողովուրդը,հատկապեսOPM-իանդամները,TNI-ի
կողմիցդիտվումենորպես«Freeport»-ինկատմամբամենաիրականսպառնալիք։

Հետևություն.Զինվածուժերըպետքէդուրսբերվենտնտեսական
գործունեությանոլորտից
Ինդոնեզիայիփորձըցույցէտալիս,որզինվածուժերիմասնակցությունըտնտեսականգործունե-
ությանըկարողէլինելշատընդգրկուն։Զինվածուժերիտնտեսականգործունեությունըապակա-
ռուցողականէնրանցպրոֆեսիոնալիզմիտեսանկյունից,բացասաբարէանդրադառնումնրանց
բյուջեիթափանցիկությանվրաևանգամիսկ՝ոտնահարումմարդուիրավունքները։
Ընդհանուրառմամբ,զինվածուժերիտնտեսականգործունեությանհետկապվածհիմնական

խնդիրըպաշտպանականբյուջենէ։Ինչխոսք,բյուջետավորմանայնպիսիկարգավորումը,որըբա-
վարարումէզինծառայողներինունրանցընտանիքներին,զինվածուժերինկարողէդուրսբերել
տնտեսականգործունեությանոլորտից։Սակայնպետքէնշել,որթափանցիկբյուջենավելիկար-
ևորէ,քանզինծառայողներիբարեկեցությանմակարդակիբարձրացումը։Առանցպաշտպանա-
կանբյուջեիարդյունավետություննուռացիոնալիրացումնապահովելուպարտականության̀ զին-
վածուժերիդուրսբերումըտնտեսականգործունեությանոլորտիցանհնարէ։
Բացիայդ,զինվածուժերիտնտեսականգործունեությունը,հատկապեսԻնդոնեզիայիզինված

ուժերիօրինակում,պարզապեսզինվորներիբարեկեցությանկամռազմականբյուջեիբավարար
չլինելուխնդիրըչէ։Ինդոնեզիայիզինվածուժերիբիզնեսգործունեությունըշատբարդմիհամա-
կարգէևխորապեսարմատավորվածէերկրիառօրյակյանքում։Դրազարգացմաներկարպատ-
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մականպրակտիկայիևհասարակությանտարբերոլորտներներթափանցածլինելուշնորհիվզին-
վածուժերիտնտեսականգործունեությունըԻնդոնեզիայումշատինդոնեզիացիներիկողմիցար-
դենդիտվումէորպեսբնականերևույթ։Այսիրավիճակըևընդհանուրտարածումգտածմոտե-
ցումներըհաշվիառնելով`զինվածուժերիդուրսբերումըԻնդոնեզիայիտնտեսականկյանքիցկա-
րողէերկարժամանակպահանջել։Այսպարագայում,պետությունըպետքէսահմանափակիոչ
միայնզինվածուժերիտնտեսականգործառույթները,այլևայնինդոնեզիացիներիհնարավորու-
թյուններըկամպատժինրանց,ովքերօգտվումենզինվածուժերիանձնակազմիկամտարբեր
ինստիտուտներիհետունեցածտնտեսականհամագործակցությունից։Նմանռազմավարություն
Ինդոնեզիայիկառավարությունըերբեքչիունեցել։

Պատուհան11.3.TNIիև«Freeport»ընկերությանմիջևանվտանգությանապահովման
մասինհամաձայնագիրըևմարդուիրավունքներիխախտումները

TNI-իներկայությունը«Freeport»-իգործունեությանտարածքումշատտարօրինակբնույթունի։Զին-
վածուժերըհատուկկարևորությունստացածտնտեսականշահերիանվտանգությունըապահովելու
(ինչըկատարվումէրմարդուիրավունքները լրջորենոտնահարելու,մասնավորապես՝տեղաբնակնե-
րինևհատկապեսOPM-իանդամներինթիրախդարձնելումիջոցով)հետմեկտեղստանումէիննաև
վարձատրությունմիընկերությունից,որիգործունեությունըթափանցիկչէր։Օրինակ՝1990-ականթթ.
կեսինհանքավայրը«սպասարկող»զորախմբերըօգտագործումէինընկերությանտրանսպորտը,օգտ-
վումէիննրանցգրասենյակներիցևբեռնափոխադրումներիկոնտեյներներից՝այնմարդկանցտեղա-
փոխելուևկալանավորելու,իսկայնուհետև՝խոշտանգելուուսպանելունպատակով,ումկասկածում
էինOPM-իանդամլինելուկամանվտանգությանհամարորևէայլպատճառովսպառնալիքհանդիսա-
նալումեջ։Դժբախտաբար,ընկերությունըհայտարարումէր,որորևէպատասխանատվությունչիկրում
այնբանիհամար,թեինչպեսէիրգույքըօգտագործվումզինվածուժերիկողմից։ԻրականումԻնդո-
նեզիայիՄարդուիրավունքներիհանձնաժողովը(ՄԻՀ,IndonesianHumanRightsCommission(Komnas
HAM))նշելէ,որTNI-իներգրավվածությունը«Freeport»-իանվտանգությանապահովմանմիջոցառում-
ներումխախտումէմարդուիրավունքներըԱրևմտյանՊապուայում։
«Freeport»-ումպետականանվտանգությանաշխատակիցներիթիվըվերջինմեկտարվաընթացքում
աճելէ։2005թ.դրությամբավելիքան2,400պետականանվտանգության(զինվածուժերևոստիկա-
նություն)աշխատակիցտեղակայված են եղել «Freeport»-ի գործունեության հիմնականտարածքնե-
րում։2005թ.ընկերությանկողմիցզինվածուժերիևոստիկանությանշնորհիվերաշխավորվողան-
վտանգությանծախսերըկազմելեն66միլիոնԱՄՆդոլար։«Freeport»-ընշեց,որայդգումարըծախսվել
էանվտանգությանաշխատակիցներիտրանսպորտի,սննդիևկացարանիկարիքներըհոգալուհամար։
Սակայն«Համաշխարհայինվկա»(GlobalWitness)ՀԿ-իև«ՆյուՅորքԹայմս»(NewYorkTimes)оրաթեր-
թիկողմից2005թ.հրապարակվածհետաքննությանարդյունքներիհամաձայն`գումարներիմեծմասը
«Freeport»-իկողմիցուղղվելէանմիջապեսանվտանգությանաշխատակիցներինվարձատրելուն։Այս
զեկույցներումնշվումէր,որընկերությունըմեծածավալվճարումներէկատարելանձամբինդոնեզի-
ացիզինծառայողներինևոստիկաններին,ինչպեսնաևտարածքումգործողանտանգությանստորա-
բաժանումներին։«ՆյուՅորքԹայմս»-ը,մեջբերելովիրկողմիցձեռքբերվածևվավերականությունը
հաստատված ընկերությանըպատկանող որոշփաստաթղթեր, նշել է, որայս վճարների ընդհանուր
գումարը1998-2004թթ.ընթացքումկազմելէմոտ20միլիոնԱՄՆդոլար։

Աղբյուրները. Կուրնիավան Տրի Յունատո, «Komnas HAM: «Freeport»ը գաղութատիրության
մարմնավորումնէՊապուայում»,«VHRմեդիա»,(2դեկտեմբերի,2009թ.),KurniawanTriYunanto,
«KomnasHAM:FreeportRepresentsColonialisminPapua,»VHRԶԼՄ-ներ(2December2009),http://
www.vhrmedia.com/Komnas-HAM--Freeport-Represents-Colonialism-in-Papua-news2775.html), «Հյուման
ՌայթսՎոթչ»,Չափազանցթանկ.Ի՞նչարժեԻնդոնեզիայիզինվածուժերիտնտեսականգործու-
նեությունըմարդուիրավունքներիհամար,18:5(C), (հունիս,2006թ.), էջ48–56,HumanRights
Watch,TooHighaPrice,TheHumanRightsCostoftheIndonesianMilitary’sEconomicActivities
18:5(C)(June2006),48–56,http://www.hrw.org/en/reports/2006/06/20/too-high-price-1):

Ամփոփելով`պետքէասել,որտնտեսականգործունեությաննընդհանրապեսբնորոշէերկու
կարևոր հատկանիշ. առաջարկ և պահանջարկ։ Զինված ուժերի տնտեսական գործունեության
պարագայում,զինվածուժերըհանդեսենգալիսորպեսառաջարկիկողմ,մինչդեռպահանջարկը
գալիս էհասարակությունից։Հետևաբար,զինվածուժերըտնտեսականգործունեությունիցամ-
բողջությամբդուրսմղելուհամարանհրաժեշտէոչմիայնսահմանափակելդրաառաջարկը,այլև
հասարակությանմոտդրապահանջարկիչափը։
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ԳԼՈՒԽ12.
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆՀԱՐՑԵՐԸ`ԿԱՊՎԱԾՌԱԶՄԱԿԱՆ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԵՏ

Կոռուպցիանհետապնդում էպաշտպանականգերատեսչությանկառավարումըոչ միայնխաղաղ
ժամանակ,այլնաևռազմականգործողություններինընդառաջզինվածուժերընախապատրաստե-
լու,խաղաղապահառաքելություններիրականացնելու,ինչպեսնաևկայունացմանևվերակառուց-
մանգործողություններիընթացքում։21-րդդարասկզբիհիմնականմտահոգություններիցմեկըկա-
պալառուների հետզհետեավելի հաճախակի օգտագործմանպրակտիկան է, հատկապես՝ նկատի
ունենալովմասնավորռազմականացվածկառույցներիևանվտանգությանծառայություններմատու-
ցողընկերություններիներգրավումը։Այդիսկնպատակովսույնգլխումկոռուպցիայիհիմնախնդիր-
ներնուսումնասիրվումեն՝կապվածգլխավորապեսռազմականգործողություններիընթացքումկա-
պալառուներիծառայություններիցօգտվելուհետ։Բացիայդ,այստեղմատնանշվումենռազմական
գործողություններիթատերաբեմումանվտանգությանևռազմականացվածմասնավորընկերություն-
ներիօգտագործմանընթացքումբարեվարքությանամրապնդմանլավագույնփորձիօրինակները։
Կոռուպցիանոչմիայնբարոյազրկումէխաղաղապահառաքելությունները,այլևնվազեցնում

ազգայինումիջազգայինխաղաղարարևխաղաղապահջանքերիվտահելիությանմակարդակը։
Մասնավորապես̀ Աֆղանստանումկոռուպցիայիվերաբերյալմտահոգություններըհասնումենայն
աստիճանի,որուղղակիորենվտանգումենԱֆղանստանիկառավարությանկայացումը,ինչպես
նաևՆԱՏՕ-իղեկավարածբունառաքելությունը։
ՆերկայումսՆԱՏՕ-իանդամերկրներիզինվածուժերը չենկարողորևէտեսակիռազմական

գործողություններ իրականացնել՝ անկախ դրանց նպատակից, ինչպես նաևանհատապես կամ
դաշնակիցներիհետմիասինդրանքիրականացնելուփաստից,առանց«կապալառումասնավոր
զինվածուժերի»աջակցությանևակտիվմասնակցության։ՄասնավորհատվածիցՆԱՏՕ-իզին-
վածուժերիանշեղորենաճողայսկախվածություննառաջացելէվերջիներկուտասնամյակիըն-
թացքում՝«Սառըպատերազմի»ավարտիցհետո։Նմանզարգացումընույնքանանսպասելի էր,
որքանևտպավորիչ՝հաշվիառնելովդրածավալները,քանիոր«Վարձկաններիդեմ»Միավորված
ազգերիկազմակերպության1989թ.կոնվենցիան 

95բոլորիկողմիցընկալվումէորպեսմասնավոր
զինվածուժերիաճևՄԱԿ-իանդամպետություններիկողմիցդրանցօգտագործումըկանխելուն
(այլոչթեխրախուսելուն)ուղղվածգործիք։
Այսակնհայտպարադոքսալիրավիճակինտրվողառաջինբացատրություննայնէ,որկապալա-

ռումասնավորզինվածուժերը(ԿՄԶՈՒ,PMC),որոնքկենսապեսանհրաժեշտենՆԱՏՕ-ին՝կոալի-
ցիոնռազմականգործողություններիշրջաններում,բառիբունիմաստով«վարձկաններ»չենհան-
դիսանում։«Վարձկաններիմասին»ՄԱԿ-իկոնվենցիան«վարձկան»հասկացությունըբնորոշումէ
որպեսմիանհատ,որըաշխատանքիկամծառայությանէընդունվում՝զենքկրելուևոչիրքաղա-
քացիությաներկրիկառավարությանհամարորպեսզինվործառայելունպատակով։ԿՄԶՈՒաշ-
խատակիցներիմեծմասը,հակառակդրա,որևէտեսակիզենքչիկրում,ինչպեսնաևնրանքան-
միջապեսզբաղվածենիրենցսեփականերկրիզինվածուժերիկամդիվանագիտականգերատես-
չությանկողմից՝իրենցկառավարությանգործուղմամբօտարափերումծառայելունպատակով։

Պատուհան12.1.Կոռուպցիոնմարտահրավերներըևարտասահմանգործուղելուննա
խորդողլավագույնփորձը

Հաճախէլինում,երբտարբերերկրներմիջազգայինկազմակերպություններիկողմիցհրավիրվումեն
խաղաղարարևխաղաղապահգործուղություններինմասնակցելու։Երբեմննմանորոշումներըկայաց-
վումենարագացվածկարգով,ևազգայինուժերընախապատրաստվածչենլինումնմանռազմական
մասնակցությունունենալուհամարևկարիքենունենումլրացուցիչռազմականհամակարգերի,հա-
ղորդակցմանմիջոցների,անհատականևայլտեսակիհանդերձանքիևսարքավորումների՝ռազմական
գործողությունների տեղանքի առանձնահատկություններից բխող համապատասխան պահանջները
բավարարելուհամար։

95 ՄիավորվածազգերիկազմակերպությանԳլխավորվեհաժողով,«Վարձկաններիհավաքագրման,օգտագործման,
ֆինանսավորմանևպատրաստությանդեմ»միջազգայինկոնվենցիա,72-րդլիագումարնստաշրջան,(4դեկտեմբերի,
1989թ.),Հ-A/RES/44/34։
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Գնմանգործընթացըկազմողգործողություններըկատարվումենավելիսեղմվերջնաժամկետների
ներքո՝առանցպատշաճմրցութայինկարգըպահպանելու։Բացիայդ,գնայիննկատառումներըիրենց
տեղըզիջումենհամատեղելիությաննվազագույնպահանջներըբավարարելուանհրաժեշտությանը,
ինչպեսնաև՝զինվորի,նավաստուկամօդաչուիանվտանգությանապահովման«ազնիվմղումներին»։
Գնմանգործընթացը,որնարդենիսկկարողէբացերպարունակելբարեվարքությանտեսանկյունից
անգամգնմանսովորականպայմաններում,այսդեպքումհատկապեսխոցելիէդառնումկոռուպցիայի
համար։
Նմանխոցելիությանառաջացմանմեկայլպատճառէհանդիսանումգործուղմանենթակաանձանց

ընտրության հստակ չափանիշների և թափանցիկ ընթացակարգերի բացակայությունը, հատկապես
այնդեպքերում,երբգործուղմանընթացքումտրվելիքվարձատրությունըմիքանիանգամգերազան-
ցումէսովորականաշխատավարձիչափը։
Այնդեպքերը,երբորոշզինծառայողներվճարումենգործուղումստանալուդիմաց,կամերբարա-

գացվածկարգովձեռքբերվածսարքավորումը լինումէբավականինցածրորակի,կարողենբարո-
յազրկողազդեցությունթողնելգործուղվածստորաբաժանմանվրա։
Լավագույնփորձը,որըներկայացվելէնախորդգլուխներում՝կապվածգնմանգործընթացիևկադ-

րային կառավարման բարեխճության հետ, մեծ մասամբայստեղ նույնպես կիրառելի է։ Հատկապես
այնվերաբերումէգործուղմանենթակաանձանցըստիրենցունեցածարժանիքներիևթափանցիկ
մեխանիզմներինհամապատասխանընտրելուն,ինչպեսնաև՝գնմանբավականաչափմրցակցայինըն-
թացակարգերիևգնվածտեխնիկայիորակիվերահսկմանարդյունավետգործընթացիապահովմանը։

Այնուամենայնիվ,հիմնարարկարևորությունունիոչթեկոնտինգենտներիտեղակայումը,այսինքն՝
այնպիսիստորաբաժանումներիգործուղումը,որոնքկազմավորվումևլրացվումենհատուկայդառա-
քելությանհամարևկազմալուծվումենտունվերադառնալունպես,այլմշտականգործողկամհաստի-
քայինկազմակերպականմիավորներիգործուղումը։Այսեղանակնէլավելիարդյունավետէ,երբտվյալ
երկրումիրականացվումէթափանցիկպաշտպանականքաղաքականություն,ևկանպաշտպանական
պլանավորմանլավմշակվածմեխանիզմներ։Այսդեպքերումգործուղմանենթակաստորաբաժանում-
ներըհայտնիենվաղօրոք,նրանքտիրապետումենկոնկրետառաքելություններիևգործողություննե-
րիթատերաբեմիպահանջներինհամապատասխանողհզորություններինևկարողենկարիքունենալ
միայննվազագույնլրացուցիչգույքիկամվերապատրաստման՝ելնելովայնպիսիպահանջներից,որոնք
նախօրոքնախատեսվածչենեղել։

ՆԱՏՕ-իանդամերկրներիզինվածուժերիևդիվանագիտականանձնակազմիմասնավորհատ-
վածիցունեցածմեծկախվածությունը չիհանդիսանումանդամպետություններիկողմիցիրենց
զինվածուժերիմասնավորեցմաննուղղվածնպատակայինքաղաքականությանհետևանք։Ավելի
շուտ,միժամանակահատվածիընթացքում,որըբնութագրվումէրկամավոր,ոչզորակոչայինհի-
մունքներովձևավորվածզինվածուժերիևծանրտնտեսականպայմաններիառկայությամբ,հետզ-
հետեավելիպահանջված,ինչպեսնաևտնտեսապեսավելիշահավետդարձավոչմարտական,
սակայնառաքելության նպատակների համարկարևորագույն նշանակություն ունեցող մի շարք
գործողություններիուծառայություններիարտապատվիրումըմասնավորհատվածին։Այսարտա-
քինկամ«մասնավորեցված»գործառույթներըսովորաբարընդգրկումենսնունդպատրաստելուց
ևմատակարարելուցսկսած`մինչևռազմականբազաներինյութատեխնիկականսպասարկումնու
սանմաքրմանաշխատանքները՝ընդհուպմինչևխաղաղապահկամկայունացմաննուղղվածգոր-
ծողություններիընթացքումտեղիզինվածուժերիոստիկանականևզինվածուժերիպատրաս-
տությանգործընթացինկատմամբվերահսկողությունիրականացնելը(ինչպես,օրինակ,Բոսնիա-
յում,Կոսովոյում,ներկայումսէլ՝Աֆղանստանում)։

Պատուհան 12.2. Յուրացումները, վատնումներն ու կարգապահական խախտումները
ՄԱԿիխաղաղապահառաքելություններիընթացքում

ՄԱԿ-իհանձնախումբըբացահայտելէրկոռուպցիայիևվատնումներիտարածվածմիմեխանիզմ,որի
շրջանակներումտեղի էինունեցել հարյուրավորմիլիոնդոլարներիհասնող չարաշահումներ՝ՄԱԿ-ի
խաղաղապահառաքելությունների ընթացքում օգտագործվող վառելիքի, սննդի, շինարարության և
ծառայությունների մատակարարմանպայմանագրերի հետկապված,և որոնքիրենցառավելագույն
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տարածմաննենհասելվերջին15տարվաընթացքում։Հանձնախումբըիհայտէբերելկեղծիքի,կո-
ռուպցիայի,վատնմանևյուրացմանբազմաթիվդեպքեր՝ինչպեսՄԱԿ-իգլխավոր,այնպեսէլխաղա-
ղապահ առաքելությունների իրականացման գրասենյակներում՝ ներառյալ խոշոր յուրացման և կո-
ռուպցիայիտասըդեպք,որոնցովպատճառվածընդհանուրվնասըկազմելէ610միլիոնԱՄՆդոլար։
Կոռուպցիոնդրսևորումներիցբացի`խնդիրներկան`կապվածկարգազանցվարքագծիայլձևերիհետ
ևս։2006թ.Դրությամբ`ՄԱԿ-իմոտ300խաղաղապահինկատմամբքննությունէիրականացվել`սե-
ռականհանցագործություններիհետկապված։Խաղաղապահներից170-ը,այդթվում՝17քաղաքացի-
ականանձև16ոստիկան,վերադարձվելէհայրենիք։Արդյունքում,նույն2006թ.ԱՄՆ-ըևՃապոնիան՝
ՄԱԿ-իխաղաղապահգործողություններիերկուհիմնականաջակիցները,սպառնացինսառեցնելֆի-
նանսավորումը՝ՄԱԿ-իկողմիցկոռուպցիանչհաղթահարելուդեպքում։

Աղբյուրները.«Խաղաղապահգործունեություն.մաքրելովկոռուպցիան»,Ռազմավարությանէջեր
(2 մարտի, 2006 թ.), «Peacekeeping: Cleaning up Corruption,»Strategy Page (2March 2006),
www.strategypage.com/htmw/htun/articles/20060302.aspx,ՔլումԼինչ, «ՄԱԿը յուրացումներև
վատնումներէհայտնաբերումխաղաղապահառաքելություններում»,ՎաշիգնտոնՓոստ,(18դեկ
տեմբերի,2007թ.),էջA06,ColumLynch,«U.N.FindsFraud,MismanagementinPeacekeeping,»
WashingtonPost(December18,2007),A06:

Մասնավործառայություններիբազմաթիվտեսակներիմեջամենիցշատուշադրությունգրավո-
ղը,սակայն,Անվտանգությանմասնավորզինվածկապալառուների(ԱՄԶԿ,ArmedPrivateSecurity
Contractors,APSC)հետզհետեավելիտարածվողօգտագործումնէ՝դիվանագիտականառաքելու-
թյուններիևդրանցանձնակազմիանվտանգությանապահովման, կարևորագույնմատակարա-
րումներիուղեկցմանպաշտպանությանևանգամհենցռազմականբազաներիպահպանության
նպատակով (որտեղ ԱՄԶԿ-ները կատարում են պահակային և ոստիկանական պարտականու-
թյուններ)։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես զինված ուժերի գործողություններում մասնավոր
հատվածիաճողմասնակցությանավելիընդհանուրերևույթին,ապաԱՄԶԿ-ներիօգտագործումը
չիհանդիսացելՆԱՏՕ-իանդամպետություններիկողմիցնպատակային,հավաքականկաման-
գամլավմշակվածորևէռազմավարությանկամքաղաքականորոշմանիրականացմանհետևանք։
Իրականում,ռազմականգործողություններիտարածքումմասնավորհատվածիծառայություննե-
րիվրագնալովավելիհաճախակիհենվելուպրակտիկանմեծապեսհանդիսանումէբունանդամ
պետություններիներսումտարածվածհամապատասխանպրակտիկայիարտացոլումը։
Մասնավորապես,ՆԱՏՕ-իանդամերկրներիմեծմասումմասնավորընկերություններնարդեն

վաղուցօգտագործվումենինչպեսպետությաններսումգտնվողսեփական,այնպեսէլ«այլերկր-
ների»ռազմականբազաներիպահպանության,պահակայինևճանապարհայինոստիկանության
ծառայություններիապահովմաննպատակով,ընդորում՝նույնպատրաստակամությամբ,որովայդ
նույնռազմականբազաներումայլընկերություններշատվաղուցներգրավվելենմեքենաներիհա-
մակազմի (պարկի) աշխատանքներնապահովելու, շինությունների կամ կից հողատարածքների
ամենօրյասպասարկումնիրականացնելուկամզինվորականճաշարաններիհամարսնունդմա-
տակարարելու,առաքելու,պատրաստելուևմատուցելուհամար։
Այսպիսով,արտասահմանումգտնվողՆԱՏՕ-իզինվածուժերինաջակցելունպատակովմաս-

նավորհատվածիծառայություններինդիմելուպրակտիկայիշեշտակիտարածումըկարելիէընդ-
հանուրառմամբդիտարկելորպեսայ«սահունկերպովդեպիառաքելությունանցնելու»ձևերից
մեկը։Այսինքն՝մասնավորհատվածիվրահենվելուներկայիսփորձըբխումէներպետականավան-
դականփորձըմեխանիկորենմիջազգայինմակարդակիհասցնելուց,ինչըգլխավորապեստեղիէ
ունենումըստանհրաժեշտությանկամնպատակահարմարության,առանցայդերևույթիտարած-
մաներկարաժամկետհետևանքներիկամազդեցությանշուրջմտահոգվելու։Օգտագործելովնո-
րագույնդարաշրջանիփիլիսոփաներիցմեկի՝ՀաննանԱրենդթի (HannahArendt)ձևակերպումը,
այսվիճակըկարելիէնկարագրելորպեսմասնավորհատվածի«տափակություն»,որըսուրհա-
կադրությանմեջէգտնվումայնչարախինդուաղետաբերհամբավիհետ,որըպատմականորեն
(օրինակ՝Մաքիավելիիմոտ)ուղեկցումէվարձկանզինվածուժերիվրահենվելուբոլորփորձերին։
«Տափակ»,թեչարախինդ,այնուամենայնիվ,այսիրավիճակըդժվարթեփոփոխությանենթարկվի։
Եվի՞նչպետքէանենՆԱՏՕ-իզինվածուժերըևդիվանագիտականառաքելությունները՝ժամանա-
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կակիցպատերազմականգործողություններիայս հատկանիշիդեմառավել համարժեքկերպով
պայքարելուհամար։

Մասնավորհատվածիենթադրյալառավելությունները
Մասնավորհատվածիօգտագործմանայսարագորենտարածվողերևույթիպաշտպաններըկա-
րողենպնդել,որզինվածուժերիտիրույթումմասնավորիևհանրայինիայսհարաբերությունը
ավելիշատշահավետէ,քանաղետաբեր։Իրոք,առևտրայինկամկորպորատիվհատվածի՝«ա-
րագ,էժանուորակով»նշանաբանը,թվումէ,թելրիվհամապատասխանումէՆԱՏՕ-իխաղաղա-
պահկամկայունացմանգործողություններում,ասենք՝հումանիտարաղետներիհաղթահարման
(հաճախուշտեղյակպահելուկամշատքիչնախապատրաստելուպայմաններում)ներգրավված
զինծառայողներինվստահելի,որակյալսնունդևմաքրմանծառայություններտրամադրելունպա-
տակին։Այսոչայնքանտեսանելիքաղաքականությունընպաստումէնրան,որավելիշատթվով
համազգեստկրողծառայողներիէհնարավորլինումներգրավելհիմնականզինվորականառաքե-
լությանիրականացմանգործում`մարդկանցկյանքըփրկելու,տեղիբնակչությանըպետականաշի-
նությանգործումօգնելուևխաղաղապահգործողություններիառնչությամբ,միաժամանակ՝կազ-
մակերպականապահովմանխնդիրներըոչզինվորականօժանդականձնակազմիուսերինդնելով։
Այդպեսառկաիրավիճակիպաշտպաններընաևկպնդեն,որմասնավորհատվածնիվիճակիէ
արագ մոբիլիզացվելու՝ տեխնոլոգիապես բարդ կազմակերպականապահովումըտրամադրելու,
օրինակ՝ սպառազինությունների համակարգերի սպասարկումը, օպերատիվ և տեխնիկական
խորհրդատվությունիրականացնելուհամար։Զինվածուժերիցամիսներևանգամտարիներեն
պահանջվումռազմականստորաբաժանումներումառաջադրվողտեխնիկականպահանջներըբա-
վարարող համազգեստ կրող անձանց հավաքագրելու, պատրաստելու և գործուղելու համար։
Դրանհակառակ̀  մասնավոր կապալառուին «թողնված»պայմանագրի հիմանվրա, ռազմական
անհրաժեշտությանպայմաններում,օժանդականհրաժեշտտեխնիկականանձնակազմիառկայու-
թյունըհնարավորէապահովելշատկարճժամանակում։
Որպեսլրացուցիչտնտեսականդիտարկում`զինծառայողներըզորակոչվումկամվարձվումեն

ծառայությունանցնելու՝որոշակիժամանակով։Ազգայինզինվածուժերումծառայությունանցնելու
ընթացքումնրանցտրվումէաշխատավարձ՝բոլորտեսակիբավարարումներովհանդերձ,անկախ
ռազմականգործողություններումնրանցմասնակցելուհանգամանքից։Ազգայինզինվածուժերում
ծառայությունը թողնելուց հետո այս անձնակազմը ամբողջ կյանքի ընթացքում իրավունք ունի
օգտվելու«զինվածուժերիվետերանիարտոնություններից»՝կրթությունիցսկսած`մինչևառողջա-
պահություն։Դրանհակառակ̀ մասնավորզինվածուժերումզբաղվածանձանցգործունեությունը
կարգավորվում է զուտ գործատուի հետ նրանց կնքած պայմանագրի համաձայն։ Սովորաբար
նրանցտրվումէբավականինմեծաշխատավարձ,սակայնմիայնկոնկրետհանձնարարությամբ
գործուղմանժամանակով,ևորպեսկանոն̀ նրանքիրենքենհոգումիրենցհամապատասխանսե-
փականկարիքները (օրինակ՝առողջապահականևկյանքիապահովագրմանծախսերը)՝դրանց
համարվճարելովիրենցստացածաշխատավարձից։Մասնավործառայողներըկարողենազատ-
վելկամնորհանձնարարությունստանալշատարագկերպով՝զինվածուժերիհետԱՄԶԿ-իպայ-
մանագիրըլրանալուց(կամանհատապեսիրենցծառայություններիանհրաժեշտությունըվերանա-
լուց)հետո։Նրանքչունենպետությանկողմիցցմահհոգալուարտոնություններ։
Վերջապես, հանրային-մասնավորայսռազմականգործընկերությանվրաավելիակտիվորեն

հենվելուկողմնակիցներընշումեն,որ«ոչկանոնավոր»կամ«արտակարգպայմաններում»իրա-
կանացվողռազմականգործողությունները,որոնցումկանխատեսելիապագայումամենայնհավա-
նականությամբներգրավվածկլինենՆԱՏՕ-իուժերը,այնէ՝հակաապստամբայինգործողություն-
ները(ՀԳ,CounterINsurgency,COIN),հումանիտարաջակցությունըկամ«ձախողվածերկրներում»
խաղաղապահ առաքելությունները, իրենց հիմքում հաճախ ունենում են տնտեսական բնույթի
պատճառներ։ՆԱՏՕ-իանդամերկրներումգործողմասնավորկապալառուներըհաճախ,«ձախող-
ված երկիր» կամ հակամարտությանտարածքժամանելուց հետո,աշխատանք ենապահովում
տեղաբնակներիհամար(սննդիպատրաստում,մաքրմանաշխատանքներ,աշխատուժիապահո-
վում և անգամ թարգմանչական ծառայություններ)։ ԿՄԶՈՒ-ների օգտագործումը «արտակարգ
զինվորականգործողություններում»,այսպիսով,աշխատանքիևեկամտիհուսալիաղբյուրէդառ-
նումտվյալերկրիբնակչությանծայրահեղաղքատվիճակումգտնվողմասիհամարևնպաստում
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տնտեսական կայունացմանն ու անվտանգության բարձրացմանը աշխարհի առավել կոնֆլիկ-
տայինտարածքներում։Հենցայսպատճառներովէ,որզինվածուժերիղեկավարներըևքաղաքա-
կանությունմշակողփորձագետներըընդհանուրառմամբգալիսենայնհետևության,որժամանա-
կակիցևապագայիռազմականգործողությունների«անխափանությունն»անհնարէապահովել
առանցմասնավորհատվածիծառայություններիցօգտվելու։

Բարոյականբնույթիևղեկավարմանհետկապվածմարտահրավերներ
Իպաշտպանությունհանրային-մասնավորայսռազմականգործընկերության̀ բերվողնշվածփաս-
տարկները,սակայն,չպետքէարդարացումհանդիսանանբարոյականբնույթիայնմարտահրա-
վերներինկատմամբուշադրությունըպակասեցնելուհամար,որոնքանխուսափելիորենբխումեն
և,ամենայն հավանականությամբ, դեռևս կշարունակեն բխելայս մեխանիզմներից։ Լավագույն
դեպքում, օրինակ, զինված ուժերին և դիվանագիտական ներկայացուցչություններին ծառայու-
թյուններմատակարարելուպայմանագրերիկնքումըպահանջումէ,որդրանցբանակցայինգոր-
ծընթացըլինիթափանցիկ,ամբողջովինբացևմրցակցային՝այնհաշվով,որպեսզիերաշխավորվի
առավելագույնորակիծառայություններիմատուցումընվազագույնգնով։Այդպեսնաևներկայիս
համակարգի կողմնակիցները հաճախպնդում են, որպայմանագրայինպարտավորությունների
կատարմանբունպայմանագրումամրագրվածպայմաններըպետքէբավարարլինենպատշաճ
հաշվետվողականություն/պատասխանատվությունևթե՛ԿՄԶՈՒ-իութե՛նրաաշխատակիցների
վարքագծինկատմամբվերահսկողությունապահովելուհամար։

Պատուհան12.3.Մասնավորզինվածուժերիևանվտանգությանծառայություններիինք
նակարգավորումըվարքագծիկանոնագրքերիմիջոցով

Վարքագծիկանոնագրքերը(ՎԿ)կամավորստանձնածկորպորատիվպարտավորություններեն,որոնք
սահմանումենտվյալընկերությանոչտնտեսականգործունեությունըկարգավորողվարքագծիորոշա-
կինորմեր։Կորպորատիվտեսանկյունից`վարքագծիկանոնագրքերըկազմումենքարոզչականաշխա-
տանքի,ռիսկերիկառավարմանևընկերությանսոցիալ-քաղաքականներդրմանբաղկացուցիչմասը։
Չնայածմասնավորզինվածուժերնուանվտանգությանծառայություններմատուցողընկերություննե-
րը(ՄԶԱԾ-ներ,PrivateMilitaryandSecuritycompanies,PMSC)հաճախքաջատեղյակենայնփաստին,
որ իրենք չեն գործում իրավական վակուումիպայմաններում,այնուամենայնիվ, հատկապես հակա-
մարտություններունեցողտարածաշրջաններումհաճախառաջէգալիսկիրառմանենթականորմերի
առթիվորոշակիանորոշություն,ևոչհազվադեպ՝միջազգայինչափորոշիչներիորոշակիանտեսվածու-
թյուն։Այսպիսով,վարքագծիկանոնագիրքըՄԶԱԾ-ներիհամարհանդիսանում է շատօգտակարմի
գործիք՝կարգավորողմեխանիզմներիևդրանցկիրառմանբացերըհաղթահարելու,երրորդանձանց
(օրինակ՝ակտիվիստՀԿ-ների)մտահոգություններըփարատելուևկորպորացիաներիշահերըպաշտ-
պանելուհամար։
ՄԶԱԾ-ներիվարքագծիկանոնագրքերիառաջնայիննպատակնէհանդիսանումմարդուիրավունքնե-
րիպաշտպանության միջազգային չափորոշիչների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի վրա
հիմնվածայնպիսիպարտականություններիամրագրումը,որոնքպետքէպահպանվենտնտեսական
գործունեության սուբյեկտների կողմից։ Համապատասխանաբար, ՎԿ-ներըպետք էանդրադառնան
կյանքի և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքին, աշխատանքային իրավունքներին, գենդե-
րայինուղղվածությանհամապատասխանպարտավորություններինևսեռականբռնությանուշահա-
գործման,ինչպեսնաևկոռուպցիոնվարքագծիարգելքներին։
ՎԿ-ներիմյուսկարևորբաղադրիչնէհանդիսանումհամապատասխանիրացնողմեխանիզմներիամ-
րագրումը,ներառյալ՝ՄԶԱԾ-ներիհաշվետվողականությանևպատասխանատվության,վերահսկողու-
թյանևհաշվետվություններիներկայացմանմեխանիզմներինվերաբերողընթացակարգերը։

Աղբյուրը.ՆիլսՌոուզմեն,«Վարքագծիկանոնագիրքըորպեսմասնավորզինվածուժերիևան-
վտանգությանծառայություններիինքնակարգավորմանմեխանիզմ»,Աշխատանքայինփաստա
թուղթՀ15(Ժնև,ԶՈՒԺՎ,2008թ.),NilsRoseman,CodeofConduct:ToolforSelf-Regulationfor
PrivateMilitaryandSecurityCompanies,OccasionalPaper#15(Geneva:DCAF,2008):

Այսպիսով, կապալառուի վատաշխատանքը կամ նրա կողմիցպայմանագրայինպարտավորու-
թյուններիոչպատշաճկատարումը,ինչպեսնաևկապալառուկազմակերպությանաշխատակից-
ների կողմից հաճախորդ երկրիտարածքում ոչպատշաճ վարքագիծ դրսևորելըպետք է հիմք
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հանդիսանանայդաշխատակիցներինաշխատանքիցազատելուկամտվյալընկերությանպայմա-
նագիրըդադարեցնելուհամար։Տնտեսականայսպիսիսանկցիաներիկիրառումը«ազատշուկայի»
պայմաններում հաճախդիտվում է որպես վարքագծի կանոններիպահպանումը,պայմանագրի
պատշաճկատարումըևբոլորիկողմիցլավագույնփորձիկիրառումըերաշխավորողհամարժեք
մեխանիզմ։
Ցավոքսրտի,«ազատշուկայի»այսիդեալներիգործնականիրականացումըհազվադեպէ։Հա-

ճախմրցութայինգործընթացիևպայմանագրայինգնումներիընթացքում չիապահովվումթա-
փանցիկությունը,իսկհովանավորչության,«խնամի-ծանոթ-բարեկամ»հիմունքներովաշխատելու,
ինչպեսնաևկաշառակերությանևկոռուպցիայիհնարավորությունները լայնեն։Ավելիհաճախ,
քանոչ,անգամկոռուպցիոն շարժառիթների բացակայությանևկանոններինխստիվհետևելու
ցանկությանպայմաններում,ՆԱՏՕ-իանդամպետություններըպարզապեսչունենբավարարքա-
նակությանանհրաժեշտկրթությունևփորձունեցողաշխատակիցներ՝նշվածգործընթացներում
բանակցություններիիրականացումըպատշաճվերահսկողությանտակպահելուհամար։Այսպար-
տականություններիկատարմանհամարլիազորվածանձինք,անգամվերջիններիսմոտձեռնահա-
սությանևքաղաքացիականխղճիբարձրագույնմակարդակիառկայությանպարագայում,կարող
ենմիանգամից«գերծանրաբեռնվել»իրենցհանձնարարվածխնդրիծավալներիևբարդության
պատճառով,հատկապես՝այնքաոսայինուդժվարպայմաններում,որոնքզուգորդումեն«ձախող-
ված երկիր» կատարվող զինված միջամտությունը կամ ահագնացող հումանիտար ճգնաժամը։
Պատերազմիթոհուբոհումբազմաթիվուբազմապիսիծառայություններիապահովմանանհրա-
ժեշտությունըչինպաստում(մեղմասած)այնպիսիմիիդեալականիրավիճակիձևավորմանը,երբ
հնարավորկլինիարդարացիևպատշաճկերպովհրապարակել,ստանալ,ուսումնասիրելպայմա-
նագրերըևհաղթողներճանաչելբարդումեծածավալմրցույթներում,ինչպեսնաև՝ստեղծելար-
տաքինվերահսկողությանարդյունավետմեխանիզմներուվերահսկելդրանցպահանջներիլիար-
ժեքպահպանումը։
Անգամ եթե գերծանրաբեռնվածաշխատակիցները, որոնքպատասխանատու են գնումների

իրականացմանհամար,չենենթարկվումկաշառքիկամկոռուպցիոնազդեցության,միևնույնէ՝ան-
բարեխիղճևանգամանձեռնահասկապալառուներիևնրանցառանձինաշխատողներիհամար
գոյությունունենայդչկարգավորվածիրավիճակներիցօգտվելուլայնհնարավորություններ։Ներ-
կայումս,օրինակ,գոյությունչունիբոլորիկողմից,այդթվում՝նաևմիջազգայինմակարդակով,ըն-
դունվածմիասնականայնպիսիմիհամակարգ,որըթույլկտարգնահատել,գրանցելկամարտո-
նագրելմասնավորկապալառուներինկամորևէայլկերպսահմանելուկիրառելընկերությունների
ևնրանցաշխատակիցներիկողմիցկատարմանենթակամասնագիտականգործունեությանպա-
հանջները։Երբթույլենտրվումգնմանգործընթացինառնչվողսխալներ,կամիհայտէգալիսորևէ
մեկիանձեռնահասությունը,տուժողկողմինհաճախոչիչնչիմնումանել,քանպարզապեսդադա-
րեցնելպայմանագիրը։
Բացիայդ,անգամամենալավուամենավստահելիմասնավորընկերություններըկարողենաշ-

խատանքիվերցնելոչձեռնահասկամանբարեխիղճաշխատակցի(ինչպեսերբեմնտեղիէունե-
նումնաևիրենցհայրենականգործընկերներիպարագայում)։Ոչպատշաճ,անկարգապահկամ
անգամքրեականվարքագծիդրսևորումներըպատժելուհամարգոյությունունեցողսանկցիանե-
րըհաճախբավականինոչհամարժեքենևոչբավարարիրավախախտվարքագիծըկանխելու
համար։Դժվարթեկարելիէբավարարհամարել,օրինակ,հանցավորհամագործակցության,մար-
դուառևանգմանևթրաֆիքինգիմեջներգրավվածանձինպարզապեսաշխատանքիցհեռացնելը
կամնրանաշխատավարձիցկամարտոնություններիցզրկելը(ինչըտեղիէունեցել,մասնավորա-
պես՝Կոսովոյում)։Մինչդեռ,ներկայիսպայմաններումներգործությանմիջոցներիշրջանակըդրա-
նիցշատավելիլայնչէ։Այսպիսով,այնպիսիհամակարգիստեղծումնուպահպանումը,որըերբեմն
բնորոշվումէորպես«զուտկառավարական»գործառույթներիամբողջություն՝ուղղվածռազմա-
կանգործողություններիտարածքումպայմանագրերիկատարմաննկատմամբհսկողության,վե-
րահսկողության և (հատկապեսանհատականանձնակազմի) հաշվետվողականության/պատաս-
խանատվությանապահովմանը,գործնականումիրենիցներկայացնումէբավականիննշանակալի
միմարտահրավեր։
Ամերիկյաննախկին«BlackwaterWorldwide»ընկերությանանվտանգությանաշխատակիցների

կողմիցտասնյոթիրաքցիպատահականանցորդքաղաքացիականանձանցենթադրաբարառանց
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սադրանքիևանխիղճձևովԲաղդադիՄոնսուրհրապարակում2007թ.սեպտեմբերի17-ինկա-
տարված սպանությունը հանդիսացավռազմականգործողություններիտարածաշրջանում մաս-
նավորկապալառուներիկողմիցբարեվարքությանապահովմանև լավագույնփորձիներդրման
ոլորտումառկաբազմաթիվհիմնախնդիրներիողբերգականվկայությունը։Այսկոնկրետմիջադե-
պում մարմնավորվեցինայն ցավալիանտարբերությունն ու հոգատարության ոչպրոֆեսիոնալ
բացակայությունը,որնունենմասնավորանվտանգությանծառայություններիաշխատակիցները
տեղիբնակչությանբարեկեցությանհանդեպ։Միաժամանակ,անգամայսքննադատականմոտե-
ցումներըհաշվիչենառնումայդողբերգությանամենացավալիկողմը։«Տեղիբնակչությանբարե-
կեցությունը»,ինքնինիրբնորոշմամբ,հազվադեպէ,եթեչասենք՝երբեք,որվճռորոշկամանգամ
համարժեք մոտիվացիոնազդեցություն է ունենում մասնավոր,առևտրային կազմակերպության
համար։Փոխարենը,ԱՄԶԿ-ներիևնրանցաշխատակիցներիմիակ«պայմանագրային»մտահոգու-
թյունըպատվիրատուիկամվարձատրողհաճախորդիբարեկեցությանևանվտանգությանապա-
հովումնէ։
Այսգործոնըհստակընդգծումէկառուցակարգայինարժեքներիևնպատակներիայնտարբե-

րությունը, որնառկաէմիկողմից՝պետականևմասնագիտացվածկազմակերպությունների (ի
դեմս,օրինակ,ժողովրդավարականերկրներիզինվածուժերի)ևմյուսկողմից՝մասնավոր,առևտ-
րայինկազմակերպություններիմիջև։Առաջիններըստեղծվումենիրենցպետությաննուպետու-
թյանօրինականշահերինծառայելուհամար։Համապատասխանաբար̀նրանցանհատականան-
ձնակազմը,իրենցմասնագիտականպատրաստությանևկողմնորոշմանձևավորմանընթացքում,
առօրյառեժիմովևխորապեսդաստիարակվումէհայրենիքինծառայելուևինքնազոհողության
բարոյականությանարժեքներով։Մասնավորառևտրայինկազմակերպությունները,ընդհակառա-
կը,գոյությունունենայլոց՝ իրենցպատվիրատուներիուհաճախորդների շահերըսպասարկելու
համար։Ավելիընդհանուրհանրույթիբարեկեցությանապահովմանըայսսուբյեկտներիգործունե-
ությունըկարողնպաստելմիայնայնդեպքում,եթեմասնավորայսընկերություններըգործենիրա-
վակարգավորումների ևպատասխանատվությանապահովման հստակ մշակված ռեժիմիպայ-
մաններում՝այնպիսիհամակարգում,որնիզորուէ,օրինակ,հայտնաբերելուևպատժելուինչպես
մասնավորընկերություններին,այնպեսէլանհատապեսնրանցծառայողներին՝պատշաճջանասի-
րությունչցուցաբերելուկամհանցավորանփութությունդրսևորելուհամար։Զինվածհակամար-
տություններիտարածաշրջանում,անգամեթեմիկողմթողնենք«ձախողվածերկրները»,հենցայս՝
իրավակարգավորումներիևպատասխանատվությանապահովմանռեժիմներնեն,որքայքայվել
են։Օրենքիամուրիշխանությանբացակայությանպայմաններումտեղիբնակչությանմիակհույսը
մնում է մասնավորտվյալ ընկերությանբարի կամքըևվերջինիսաշխատակիցների համապա-
տասխանվարքագիծը։Երբսրանքէլչկան,տուժողներըշատքիչուղիներունենիրենցիրավունք-
ներըվերականգնելուհամար։
Նշվածերկընտրանքըհասկանալով`ՆԱՏՕ-իանդամպետություններիպրոֆեսիոնալզինված

ուժերըդաստիարակվումենհանրայինծառայությանևհանրայինպատասխանատվությանռեժի-
մումգործելուոգով։Բնավորությանձևավորումըհանդիսանում էայսպետություններիզինված
ուժերիմասնագիտականպատրաստությանկարևորագույնբաղադրիչներիցմեկը։Բնավորության
դաստիարակմանև«զինվորականմասնագիտականսոցիալիզացիայի»նպատակնէհանդիսա-
նումապահովել,որպեսզի յուրաքանչյուրերկրիզինծառայողհնարավորությունունենադիմելու
մահաբերզենքիօգտագործմանըմիայնանհրաժեշտությանդեպքում,ինչպեսնաևպարտավոր
լինիօգտագործելայդուժըպատասխանատուկերպովևխնայողաբարևմիայնայնդեպքերում,
երբդաանհրաժեշտ է իրավաչափազգայիննպատակներինհասնելու համար։Այս ծանրակշիռ
պարտքըիրականացնելուընթացքումանհատականմակարդակովթույլտրվողխախտումները,
օրինակ՝ հանցավոր գործողություններ իրականացնելը (ավազակություն, բռնաբարություն, շոր-
թումկամսպանություն),ինչպեսնաևանփույթ,անպատասխանատուկամանտարբերվարքագի-
ծը, որը դրսևորվում է մահաբեր ուժի կիրառմանժամանակ, ընկնում են ռազմական օրենքիև
զինվորականկարգապահությանպատասխանատվությանխստագույնռեժիմիտակ։
Այսամենըամենացայտունկերպովտարբերվումէնրանից,ինչնընդունվածէհամարելմասնա-

վորհատվածիկամ«կորպորատիվ»բարոյականություն,որըկենտրոնանումէկորպորատիվնկր-
տումներիևմրցակցայինմիջավայրումհաջողություններգրանցելուվրա՝դրսևորելովայն«հաջո-
ղակգործունեությունը»,որըգրեթեամբողջությամբգնահատվումէհաճախորդիևպատվիրատո-



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու138

ւիբավարարվածությանկատեգորիայիշրջանակներում։«Blackwater»-ինախկինգործադիրտնօ-
րենԷրիկՓրինսը,օրինակ,հպարտորենմատնացույցէրանումիր(նախկին)ընկերությանփորձը,
որի համաձայն̀  պատերազմական գործողությունների թատերաբեմերի անկայուն և ծայրահեղ
վտանգավորպայմաններումյոթտարիշարունականվտանգությանծառայություններմատուցելու
ամբողջընթացքումիրհաճախորդներիցևոչմեկըչէրստացելորևէմարմնականվնասվածք։Սա,
իրոք,նշանակալիևնախանձելիցուցանիշէ,որըվկայումէ,թեմասնագիտականձեռնահասու-
թյան ինչպիսի բարձրագույն մակարդակի վրա են հաճախորդին մատուցվել պատվիրված ան-
վտանգությանծառայությունները։Սահենցայնծառայություննէ,որը«BlackwaterWorldwide,Inc.»
ընկերությունըևպարտավորվելէրապահովել։
Դժվարությունը,սակայն,նրանումէ,որսեփականհաճախորդներիվերաբերյալտվյալներըմի-

ակչափանիշըչեն,որովպետքէգնահատվիԱՄԶԿ-ներիգործունեությունը։Զինվորականփորձա-
գետ-քննադատներըպնդումեն,որայսպիսիտվյալներնինքնինարդենիսկլրջագույնխնդիրեն
հանդիսանում։ԱՄԶԿ-ներիանձնակազմիագրեսիվ,մարտնչողևթշնամականվարքագիծը,որը
հանդիսանումէհաճախորդներիհամարպաշտպանությաննմանմակարդակապահովելուբուն
եղանակը,հաճախվիրավորվածությունուօտարվածությունէառաջացնումտեղիբնակչության
մոտև,ինչպեսՄոնսուրհրապարակիդեպքում,հաճախվերջինիսդնումէկյանքինևառողջությա-
նըսպառնացողանհամաչափուանպատեհվտանգիտակ։Սատեղիէունենումայնպատճառով,
որպայմանագրիկողմչհանդիսացող«երրորդանձանց»,այսինքն՝տեղիբնակչությանբարեկեցու-
թյունըպարզապեսնշվածչէպայմանագրիկետերիթվում։Այսպիսով,ԱՄԶԿ-ներիբունհաջողու-
թյուննուպրոֆեսիոնալիզմիմակարդակը(ինչպեսորդրանքգնահատվումենկորպորատիվկամ
պայմանագրայինչափորոշիչներիցելնելով)միաժամանակարգելակումենզինվածուժերիառաքե-
լությանավելիլայննպատակիիրականացումը,ինչպիսինհանդիսանումէ«ձախողվածերկրում»
տեղի բնակչության հավատարմությանև  վստահությանապահովումը՝ նրաանվտանգությունը
երաշխավորելուևօրենքիիշխանություննապահովելումիջոցով։

ԿՄԶՈՒներիլավագույնփորձիխթանումըևբարեվարքության
ամրապնդումըՆԱՏՕիգործողություններիընթացքում
Բարոյականայսմարտահրավերներիմեծմասնառաջէեկելպարզապեսհակամարտությունների
գոտումԱՄԶԿ-ներիառկայությանարդյունքում,երբօրինականությանևպատասխանատվության
ռեժիմիապահովմանհարցերըմեծամասամբմնումէինչլուծված։ԱՄԶԿ-ները,սակայն,հանդիսա-
նումենհակամարտություններիգոտումԿՄԶՈՒ-ներիներգրավվածությանմիայնմիփոքրբաղադ-
րիչը։Ավելին,այսընկերություններիպատճառովառաջացածհակասություններըհատուկևման-
րամասնքննարկվելենԿարմիրխաչիմիջազգայինկոմիտեի(ԿԽՄԿ,InternationalCommitteeofthe
RedCross,ICRC)ներքոմիջազգայինիրավականփորձագետներիկողմիցնախապատրաստված
վերլուծական զեկույցում, որնամփոփ հրապարակվել է «Մոնտրոյի փաստաթղթում» (Montreux
Document)96:Այսփաստաթուղթըմանրամասնձևակերպումևներկայացնումէ չորսհիմնական
առաջարկություն, որոնք միտված են գոյություն ունեցող իրավակարգավորումների լրացմանը,
պատերազմական գոտում գործող ԱՄԶԿ-ների նկատմամբպատշաճ օրինականության ռեժիմի
սահմանմաննուտարածմանը,շահագրգիռբոլորկողմերիօրինականշահերըպահպանելով՝տա-
րընթերցումներիվերացմանը,ինչպեսնաևայլմիջոցներովպատվիրատուերկրներիկողմիցլա-
վագույնփորձի ներդրմանը։Որպեսայդպիսին̀  նշվածփաստաթուղթըպետք է մեկնաբանվիև
վերլուծությանենթարկվիՆԱՏՕ-իանդամերկրներիկողմից,իսկնրադրույթներըևառաջարկվող
լավագույնփորձի օրինակները՝անվտանգության ծառայություններապահովող մասնավոր զին-
վածկապալառուներիօգտագործմանմասով,ստանանորքանհնարավորէլայնգործնականկի-
րառություն։

96 ՄիավորվածազգերիկազմակերպությանԳլխավորվեհաժողովևԿարմիրխաչիմիջազգայինկոմիտե,«Զինված
հակամարտության ընթացքում մասնավոր զինված ուժերի և անվտանգության ծառայություններ մատուցող
մասնավորընկերություններիկողմիցիրականացվողգործողություններիհետկապվածպետություններիունեցած
վերաբերելի միջազգային-իրավականպարտավորություններըև դրանց կատարմանառաջավորփորձը», (2008
թ.),Հ-A/63/467–S/2008/636,UnitedNationsGeneralAssembly&InternationalCommitteeoftheRedCross,Montreux
DocumentonPertinentInternationalLegalObligationsandGoodPracticesforStatesRelatedtoOperationsofPrivate
զինվածուժերandSecurityCompaniesDuringArmedConflict(2008),A/63/467–S/2008/636,www.icrc.org/Web/Eng/
siteeng0.nsf/html/montreux-document-170908։
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Առաջարկություններ
C3ևհամապարփակմոտեցումը97գործողություններինկատմամբ

ՆԱՏՕ-իանդամերկրներիևդաշնակիցպետությունների համապատասխանզինվածծառայու-
թյուններիմիջինսպայականկազմիներկայացուցիչներըմիշտպնդումեն,որգործողությունների
ընթացքումմասնավորկապալառուներիհետարդյունավետհամագործակցելուհիմնականմար-
տահրավերներնենհանդիսանումC3-ի,այնէ՝հաղորդակցություն,հրամանատարությունևհսկո-
ղություն(communication,commandandcontrol)իրականացնելուառջևծագողխնդիրները:Իրա-
վասությունների հստակ սահմանված շրջանակների ևպատշաճ կերպով մշակվածաշխատան-
քայինընթացակարգերիբացակայությանպայմաններումհրամանատարներըստիպվածենլինում
հենվելանհատականնախահարձակնախաձեռնողականության,ինչպեսնաևղեկավարմանիրենց
ոլորտումաշխատողմասնավորհատվածիհետհամագործակցությանվրա։Պարզվել է, որան-
վտանգևարդյունավետհամակարգմանապահովումըմեծապեսկախվածէերկուկողմիցբարի
կամքիառկայությունիցևընդհանուրշահերնընկալելուևհարգելուընդունակությունից։
Հակամարտություններիգոտումհամատեղգործողզինվածուժերի,դիվանագիտականառաքե-

լությունների,ՀԿ-ներիևմասնավորընկերություններիընթացիկմիասնականմոտեցումըչպետքէ
կուրացնիառաջնորդներինայնաստիճան,որնրանցկողմիցանտեսվենմիևնույնհրամանատա-
րական«տանիքի»տակհավաքվածշատտարբերկազմակերպություններիղեկավարմանդժվա-
րությունները։Այստանիքի ներքո կլինենայնպիսի կազմակերպություններ, որոնց ստեղծմանև
գործունեությանհիմքումընկածառաքելություններըլարվածհակասությանմեջկգտնվենկորպո-
րատիվարժեքներիհետ։Այսլարվածությունըկարելիէչեզոքացնելմիայնմիասնականհրամանա-
տարականկառույցիառկայությանպայմաններում,որիաստիճանակարգությանբարձրագույնկե-
տումկլինենՆԱՏՕ-իզինվածուժերիհրամանատարները,ևորըմարտականգործողությունների
գոտիներիհետկապվածկունենամիահեծան լիազորություններևկատարվողբոլորգործողու-
թյուններըկվերցնիիրղեկավարությանտակ։

Օրենքնընդդեմբնավորության

Ավանդականպատերազմը,զինվածբախումըկամապստամբներիդեմպայքարըմիանշանակայն
իրավիճակներն են, որոնցպայմաններում օրինականությանավանդականռեժիմը, ինչպես նաև
պատասխանատվության,վերահսկողությանևկարգուկանոնիապահովմանմեխանիզմներըթու-
լանումեն։Նմանանբարենպաստպայմաններումմահաբերուժիկիրառումըպետքէվստահված
լինիմիայնայնանձանց,ում,միկողմից,բնավորությանըևկազմակերպական«մասնագիտական
բարոյականությանը» մենք դեռևս կարող ենք վստահել, մյուս կողմից̀ պատասխանատվության
կանչելձախողումներիհամար։Սազինվորականմասնագիտությանարժեքայինհամակարգիհիմ-
նարարտարրերիցմեկնէ։Իրավակարգիմիասնականությանտրոհումըևդրանհաջորդողպատ-
շաճվերահսկողությանևպատասխանատվությանռեժիմիքայքայումըմարտահրավերենհանդի-
սանում ցանկացածանհատի բարոյական նկարագրի համար։ Զինված ուժերը փութաջանորեն
աշխատումենայնպիսիբարոյականկերտվածքձևավորելուուղղությամբ,որըկարողէզերծմնալ
այդգայթակղություններիցևկանգունմնալանկանխատեսելիզարգացումներիհորձանուտումու
այդպիսով՝օգնելխաթարվածիրավակարգիվերականգնմանգործում։
Սրանհակառակ̀ մասնավորկամ«կորպորատիվբարոյականությունը»ընդհանրապեսուղղվածչէ
այս յուրահատուկխնդրինորևէկերպարձագանքելուն։Իրենցբնույթիուժով,ընկերությունները
հենվումենհասարակությանևօրենքիարտաքինհսկողությանմեխանիզմներիվրա,որոնքվե-
րահսկումենայդընկերություններիհնարավորանառողջնկրտումները։Այդիսկպատճառովմենք
չենք կարողև չպետք էթույլտանք, որ մասնավոր զինված կապալառուները ներգրավվենան-
վտանգությանծառայություններիմատուցմանը,պահակախմբերումկամանգամբանտերիպա-
հակայինծառայությունում՝այնգոտիներում,որտեղընթանումենապստամբգործողություններ։
Անվտանգության ծառայություններ մատուցող մասնավոր ընկերությունները կարող են օգտա-
գործվելորպեսթիկունքայինուժ(ինչպեսորնրանքհիմաօգտագործվումենՆԱՏՕ-իանդամպե-
տությունների ներսում), այսինքն՝ միայն այնպիսի շրջաններում, որտեղ օրինականության, ան-

97 ՆԱՏՕ-ի ինտերնետային կայք. «Համապարփակ մոտեցում» (մարտ, 2009թ.), NATOWebsite, “AComprehensive
Approach”(March2009),http://www.nato.int/issues/comprehensiveapproach/index.html։
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վտանգությանևխախտումներիդեպքումպատասխանատվությանենթարկելուհարցերըայսկամ
այնչափովլուծվածեն։

Պատուհան12.4.«Մոնտրոյիփաստաթուղթը»մասնավորզինվածուժերիև անվտան
գությանծառայություններմատուցողընկերություններիմասին

ՎերջինմիքանիտարվաընթացքումարձանագրվելէՄԶԱԾ-ներիծառայություններիցավելիհաճախ
օգտվելումիտում,ևդրահետմեկտեղ՝մեծացելմիջազգայինմարդասիրականիրավունքիցևմարդու
իրավունքներիօրենսդրությունիցբխողիրավաբանականպարտավորություններիհստակեցմանկա-
րիքը։«Մոնտրոյիփաստաթուղթը»(17սեպտեմբերի,2008թ.),վերհանումևխթանումէՄԶԱԾ-ներին
առնչվողլավագույնփորձը՝հետևյալհիմնականուղղություններով՝

• Ծառայություններիդասակարգումը.Ինչպիսիծառայություններկարողենկամ չենկարողգնվել
ՄԶԱԾ-ներից՝հաշվիառնելովայնպիսիգործոններ,ինչպիսինէ,օրինակ,այն,թեարդյոքտվյալտե-
սակիծառայությանմատուցումըկարողէպատճառհանդիսանալմարտականգործողություններին
ՄԶԱԾ-իանձնակազմիանմիջականներգրավմանհամար։

• ՄԶԱԾ-ների ընտրությանևպայմանագիր կնքելու գործընթացը.ԿոնկրետՄԶԱԾ-ի կարողու-
թյուններիգնահատումը՝վերաբերելիներպետականևմիջազգայինիրավունքինորմերինհա-
մապատասխան գործունեություն իրականացնելու տեսանկյունից, համարժեք ռեսուրսների
տրամադրումըևՄԶԱԾ-ներիընտրությանևնրանցհետպայմանագրերկնքելուվերաբերելի
փորձըհաշվիառնելը,ՄԶԱԾ-ներիընտրությանևնրանցհետպայմանագրերկնքելուընթաց-
քումթափանցիկությանևվերահսկելիությանապահովումը՝ կոնկրետպայմանագրերիվերա-
բերյալընդհանուրբնույթիտեղեկատվություննուպայմանագրայինգործընթացիպահանջնե-
րը հանրության սեփականությունըդարձնելու միջոցով, միջադեպերի մասին հաղորդումների,
բողոքներիևկիրառվածպատժամիջոցներիվերաբերյալուսումնասիրություններիհրապարա-
կումը,խորհրդարանականմարմիններիկողմիցվերահսկողությանիրականացումը,այդթվում՝
տարեկանզեկույցներիմիջոցովկամայդմարմիններինկոնկրետպայմանագրերիմասինծա-
նուցելով։

• ՄԶԱԾ-ներիընտրությանչափանիշները.Ապահովել,որպեսզիամենացածրգնիառաջարկը չլինի
գնահատմանմիակչափանիշը՝հաշվիառնելովնաևկոնկրետՄԱԶԾ-ինախկինգործունեությունն
ունրաանձնակազմինախկինումդրսևորածվարքագիծը,ՄԶԱԾ-իֆինանսական,տնտեսական
և կառավարման կարողությունները, անձնակազմի վերապատրաստումը ինչպես գործուղումից
առաջ,այնպեսէլշարունականանհիմունքներով,ընդորում՝բազմաթիվոլորտներիհարցերիշուրջ,
այդթվում՝կաշառակերության,կոռուպցիայիևայլհանցագործություններիդեմձեռնարկվողմի-
ջոցներիմասին,դիտարկման,վերահսկողությանևպատասխանատվությանապահովմանմեխա-
նիզմներիառկայությունըևայլն։

• ՄԶԱԾ-ներիպայմանագրերիէականպայմանները.Պայմանագրայինայնպիսիկետերիևպայմանագ-
րիկատարողականինվերաբերողայնպիսիպահանջներինախատեսում,որոնքերաշխավորումեն
վերաբերելի ներպետական իրավունքի, միջազգային մարդասիրական իրավունքիև մարդու իրա-
վունքներիօրենսդրությաննորմերիպահպանումըպայմանագրիկողմհանդիսացողՄԶԱԾ-իկողմից։

• Կատարման վերահսկումը ևպատասխանատվության ռեժիմիապահովումը. Միջազգային իրա-
վունքիհամաձայնհանցագործությունհանդիսացողևՄԶԱԾ-ներիունրանցանձնակազմիկողմից
կատարվածարարքներիքրեականացումը,իրավաբանականանձանցքրեականպատասխանատ-
վություննախատեսելուհնարավորությանուսումնասիրությունըևՄԶԱԾ-ներիանձնակազմիկող-
միցարտասահմանումկատարվածծանրհանցագործություններիքրեականացումը։

Նույնպրակտիկանևնորմերըպետքէկիրառվեն,ըստանհրաժեշտության,նաևայնդեպքերում,երբ
պայմանագրիկողմՄԶԱԾ-նենթակապալիպայմանագիրէկնքումմեկայլՄԶԱԾ-իհետ։

Չնայածայնհանգամանքին,որ«Մոնտրոյիփաստաթուղթը»հասցեագրվածէպետություններին,լավա-
գույնփորձիօրինակներըկարողենարժեքավորլինելնաևայլմիավորների,մասնավորապես՝միջազգային
կազմակերպությունների,ՀԿ-ներիևայլայնպիսիընկերություններիհամար,որոնքպայմանագրայինհա-
րաբերություններիմեջենմտնումՄԶԱԾ-ներիհետ,ինչպեսնաևհենցիրենց՝ՄԶԱԾ-ներիհամար։

Մասնագիտականզինվորականէթիկայիքայքայումը

Ապստամբներիդեմիրականացվող,ինչպեսնաևընդհանրապեսցածրինտենսիվությանպատե-
րազմականգործողություններիժամանակտեղիբնակչությանվստահությունըվայելելըհանդիսա-
նումէՆԱՏՕ-իլավագույնզենքը։Նախ,եթեանվտանգությանծառայություններմատուցողմաս-
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նավորկապալառուներընույնքանլավկարողենիրականացնելայնգործունեությունը,որըզին-
վածուժերիընկալմամբհանդիսանումէվերջիններիսհիմնականառաքելությունը,ապաէլինչի՞
համարենքընդհանրապեստքնումպահպանելառկազինվածուժերը։Մինչդեռ,ընդհակառակը,
մենքպնդումենք,որպրոֆեսիոնալզինվածուժերիբարոյականությանհետկապվածկամիշատ
բնութագրականհատկանիշ,որնընդգծումէնրանց«անմնացորդծառայությունըսեփականպե-
տությանունրադաշնակիցներիհանդեպ»։
Համապատասխանաբար,ՆԱՏՕ-իանդամերկրներիկառավարություններըչպետքէառանձին-

առանձին քաղաքականություն մշակենևպրակտիկա ձևավորեն մասնավոր զինված ուժերիև
անվտանգությանծառայություններմատուցողմասնավորկապալառուներիօգտագործմանվերա-
բերյալ,որոնքթերարժևորումևքայքայումենմասնագիտականէթիկայիայդկանոններըկամայլ
կերպխաթարումհամապատասխաներկրներիներսումքաղաքացիականևզինվորականհատ-
վածիմիջևհարաբերություններիբնույթը։Հիմնականզինվորականառաքելություններիհամար,
որոնքընդգրկումենցածրինտենսիվությանռազմականգործողությունները,ինչպեսնաևկայու-
նացման,վերակառուցմանուպետականաշինությանջանքերը,ՆԱՏՕ-իմասնագիտականզինվո-
րականէթիկայիայնպիսիառանցքայինարժեքներ,ինչպիսիքենինքնազոհողություննուհայրենի-
քինանմնացորդծառայելը,պետքէհանդիսանանհենմանմիակկետըհանրությանվստահությու-
նըշահելուևայնպահպանելուգործում,ինչիամրություննուվստահելիությունըապացուցվածէ
թե՛առանձիներկրներում,թե՛դրանցսահմաններիցդուրս։

Կապալառուներնուհումանիտարմիջամտությունները

Վերընշվածկանոնիցհնարավորմիակբացառությունըկարողէառաջգալռազմականհումանի-
տարմիջամտության(ՀՄ,humanitarianintervention,HI)անհրաժեշտությանդեպքում։Սահատուկ
դեպքէ,որնէականշեղումէհանդիսանումավանդական«պաշտպանականգործողության»հաս-
կացությունից։ ՀՄ-ները «պաշտպանական գործողություններ են»այդ հասկացության միանգա-
մայնայլիմաստով,քան,օրինակ,տրվումէպահակախմբերի,բանտայինպահակախմբերի(կամ
անգամզինվածուղեկցության)գործողություններին,որոնքնույնպեսհամարվումեն«պաշտպա-
նական»։Իտարբերությունսրա`ՀՄ-ներիընթացքումցեղասպանությանհնարավորանմեղզոհերի
պաշտպանությունըընդգրկումէնաևհարձակողականբնույթիռազմականգործողություններ՝թշ-
նամուհետանմիջականշփմանմեջմտնելը,փոխադարձկրակարձակելըևագրեսորներինակտի-
վորեն հետապնդելը։ Այս դեպքերում, ցեղասպանության հնարավոր զոհերին օգնության գալու
հարցումՄԱԿ-իանդամերկրներիմոտանմիջականազգայինշահերիկամանգամցանկության
բացակայությանպայմաններում,անվտանգությանմասնավորընկերություններիծառայություննե-
րիօգտագործմանհարցըարժանիէքննարկմանառարկադառնալու։
Ընդհանրապես,պետականևառևտրային (մասնավոր) զինված միավորների կազմակերպա-

կան«տիրույթները»այնքանէլլավչենհամադրվումպատերազմականգոտուպայմաններում։ՀՄ-
ները,սակայն,իրենցիցներկայացնումենմիայնպիսիոլորտ,երբմասնավորտիրույթիգործողու-
թյունները՝ուղղվածհաճախորդի(այսդեպքում՝ցեղասպանությանհնարավորզոհի)պաշտպանու-
թյանը,զարմանալիորենկարողէավելիարդյունավետդերակատարումունենալ,քանազգային
զինված ուժերիպետականտիրույթի գործողությունները (որոնք ուղղված են սեփական երկրի,
նրահամաքաղաքացիներիևդաշնակիցներիպաշտպանությանը)։

Բացառապեսկառավարականգործառույթներ

ՆԱՏՕ-իդիվանագիտականշրջանակներումլայնորենվիճաբանվողայնհարցը,թեինչնէհանդի-
սանում«բացառապեսկառավարական»գործառույթ,իսկինչը՝ոչ,թվումէանտեղի։Կառավարու-
թյանդերըվերահսկողությանևպատասխանատվությանռեժիմիապահովումնէ,նրանառաջնոր-
դողուղենիշըհանրայինշահհետապնդող«թափանցիկություննէ»։Հակառակդեպքում`պետակա-
նիևմասնավորիսահմանագիծըկլինիաղավաղված։Այնդեպքերում,երբմասնավորհատվածի
«արագ,էժան,որակով»նշանաբանըձեռքէբերումառավելություն(օրինակ՝պարենայինապահով-
ման,ավտովերանորոգմանևինժեներականաշխատանքներիևանգամտեղիբնակչությանլեզվի
օգտագործմանանհրաժեշտությանպարագայում),կայունևշարունակականգործընկերությունը
շատցանկալիէ։Պետությանդերնայստեղգործողիրավակարգավորումներիշրջանակներումգն-
մանգործընթացիևպայմանագրիկատարմաննկատմամբվերահսկողությանբարելավումնէ։
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Կապալառուներնումարտականապահովումը

Մասնավոր կապալառուների օգտագործումը՝ նյութատեխնիկական սպասարկում և մարտական
ապահովումիրականացնելունպատակով,թվումէ,թեանհրաժեշտ,ճկունևտնտեսապեսարդա-
րացվածմիջոցէ։Նմանդեպքերումկառավարությանևզինվածուժերիդերըկայանումէնրանում,
որպեսզինրանքզարգացնենգնումներիիրականացման,ինչպեսնաևպայմանագրերիկատարման
կառավարմանուայդգործընթացինկատմամբվերահսկողությանիրենցհնարավորությունները,
ապահովենմասնավորկապալառուներիաշխատակիցներիգործունեությանանհրաժեշտիրավա-
կանդաշտը,ինչպեսնաևերաշխավորենմիաժամանակև՛յուրաքանչյուրպայմանագրիպահանջ-
ներիպահպանումը,և՛ընդհանրապեսօրենքիիշխանությանսկզբունքներիկիրառումը՝լավագույն
փորձիմասինայնդրույթներիհամաձայն,որոնքսահմանվելենՄԱԿ-ի/ԿԽՄԿ-ի2008թ.«Մոնտրոյի
փաստաթղթում»։Այնուամենայնիվ,անհրաժեշտէհոգալ,որպեսզիայսգործառույթներիիրակա-
նացումնապահովելուհամարմասնավորհատվածիվրահենվելը(օրինակ՝ծայրահեղճգնաժամի
պայմաններումկամմարտականգործողություններիկիզակետում)ինքնաբերաբարչհանգեցնիմի
այնպիսի իրավիճակի, երբ մասնավոր կապալառուները չկարողանան շարունակել մարտական
ապահովման(վառելիքի,սննդի,մատակարարվողայլապրանքների)տրամադրումըզինվածուժերի
անձնակազմին,որիկենդանիմնալըևորիխնդիրներիիրականացումըկախվածեննրանցից։

Կապալառուներիարտոնագրումը

ԿՄԶՈՒ-ներնուԱՄԶԿ-ներըգանգատվումեննրանից,որիրենցշուկայումգործումենմեծքանա-
կությամբոչպրոֆեսիոնալևանբարեխիղճընկերություններևաշխատակիցներ։Նրանցմասնա-
գիտականընկերակցություններըպետքէհամագործակցենՆԱՏՕ-իկազմակերպություններիհետ՝
այնհաշվով,որպեսզիմշակենկապալառուներիարտոնագրմանևգործունեությանարդյունավետ
մեխանիզմներ, սահմանեն որակավորման, փորձի և առկա ռեսուրսների այն նվազագույն պա-
հանջները, որոնց բավարարումը մասնավոր ընկերություններին իրավունք կտա մասնակցելու
ռազմական,պաշտպանականևդիվանագիտականպայմանագրերկնքելուհամարհայտարարվող
մրցույթներին,ինչպեսնաև՝մրցույթիցհեռացնելկամորակազրկելայնանհատներինկամկազմա-
կերպությունները,որոնքկխախտենայսսահմանվածնորմերը։

Մասնագիտականվարքագծիկանոնագրքեր

Նմանապես,մասնագիտականմիավորումներըպետքէպարտավորվածլինենանցկացնելուիրենց
անդամներիընդհանուրժողովներ՝վարքագծիմիասնականկանոնագրքերմշակելուևընդունելու
համար, որոնք կսահմանեն պայմանագրային գործունեության տարբեր գործողությունների ըն-
թացքումմասնագիտականվարքագծիպահանջները։Այսկանոնագրքիդրույթներիկատարումը
էականնախապայմանկհանդիսանաարտոնագիրստանալունկամմրցույթինմասնակցելունհա-
վակնելուհամար։

Հակառակորդիմասնավորկապալառուներիհետպատերազմիմեջմտնելուհեռանկարները

Վերջապես,անկախայնքաղաքականությունից,որըՆԱՏՕ-իունրաանդամերկրներիկողմիցոր-
դեգրվում է անվտանգության ծառայություններ մատուցող մասնավոր կապալառուների օգտա-
գործման հանդեպ, Դաշինքի մաս չկազմող պետությունները հավանաբար կշարունակեն այս
պրակտիկանևկօգտագործենուարտասահմանկգործուղենզինվածՄԶԱԾ-ներին։Մտահոգու-
թյուններէառաջացնումՆԱՏՕ-իանդամորևէերկրիևդաշնակիցպետություններիցորևէմեկի
կողմիցհակառակխնդիրներիիրագործման,ասենք՝ծովայինանվտանգությանապահովմանգոր-
ծումներգրավվածկապալառուներիմիջևլարվածությունառաջանալուհեռանկարը։Նմանապես,
ոչանիրատեսականէնաևմտահոգություննայնմասին,որՆԱՏՕ-իզինվածուժերըկամՆԱՏՕ-ի
անդամերկրներումտեղակայվածանվտանգությանզինվածմասնավորկապալառուներըԱֆրի-
կայումկամՀարավայինԱսիայումմիօրկարողենպատերազմիմեջմտնելհակառակորդերկրին
ծառայողմասնավորզինվածկապալառուներիհետ։

Ապագայիզինվորականառաջնորդներպատրաստելը

Զինվորականքոլեջներնուակադեմիաներըպետքէմշակենդասընթացներուանհրաժեշտռե-
սուրսներպատրաստենՄԶԱԾևԱՄԶԿհարցերովդասավանդումկազմակերպելուհամար՝հատ-
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կապեսառաջնորդությանևէթիկայիվերընշվածմարտահրավերներիհետկապվածքաղաքակա-
նությանվերաբերյալ։Դաանելիսխելամիտկլինիօգտագործելգործուղումիցնորվերադարձած
կրտսերևավագսպաներիփորձը։Շատդեպքերումնրանցփորձառությունըկարողէավելիկար-
ևորլինել,քանմերհամապատասխանզինվորականակադեմիաներիհաստիքայինհրահանգիչնե-
րիգիտելիքները։Խելամիտկլինինաևուսումնականգործընթացումհենցմասնավորհատվածի
ներկայացուցիչներիներգրավումը՝դասախոսություններկարդալուհամարհրավիրելովկայացած
մասնավորզինվորականևանվտանգությանծառայություններիառաջատարներկայացուցիչների
ևզինվորականակադեմիաների լսարաններումքննարկելնրանցանձնականփորձըևունեցած
առաջարկները։
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ԳԼՈՒԽ13.

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏԻՆԱՌՆՉՎՈՂԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻԴԵՄ
ՊԱՅՔԱՐԸՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆՎԵՃԵՐՈՒՆԵՑՈՂԿԱՄՍԱՌԵՑՎԱԾ
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՄԵՋԳՏՆՎՈՂԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Չլուծվածտարածքայինվեճերըևսառեցվածհակամարտություններըկարողենէապեսբարձրաց-
նել կոռուպցիոն ռիսկերը տվյալ տարածաշրջանում։ Սրա հիմնական օրինակներն են նախկին
ԽորհրդայինՄիությանառանձինտարածքներիվերաբերյալառկաչկարգավորվածվեճերը.Լեռ-
նայինՂարաբաղը՝Ադրբեջանում,Մերձդնեսթրը՝Մոլդովայումև,նախքան2008թ.օգոստոսամի-
սը,ԱբխազիանևՀարավայինՕսիան՝Վրաստանում։Նմանատիպվեճերիցեննաևհույնևթուրք
համայնքների հակամարտությունըԿիպրոսումևՔաշմիրի շուրջ Հնդկաստանի ուՊակիստանի
հակամարտությունը։
Ընդհանուրառմամբ, սառեցվածհակամարտություններիմեջգտնվողերկրներումգոյություն

ունենկոռուպցիայիբարձրցուցանիշներ։Պատուհան13.1-ումցույց էտրվում«Թրանսփարենսի
Ինթերնեշնլ»կազմակերպությանկողմիցառանձիներկրների2008թ.Կոռուպցիայիընկալմանհա-
մաթիվը։Չլուծվածտարածքայինվեճերըևսառեցվածհակամարտություններնակնհայտորենմի
շարքյուրահատուկգործոններենավելացնումկոռուպցիոնմեխանիզմում,սակայնդրանցնշանա-
կությունը չպետք է գերագնահատվի։ Որևէ երկրում կոռուպցիայի առկա մակարդակը հաճախ
ավելիշատկապվածէլինումհասարակականևտնտեսականգործոնների,քանսառեցվածհա-
կամարտությանգոյությանհետ։Օրինակ՝պաշտպանությանոլորտինառնչվողկոռուպցիայիբարձր
ցուցանիշները,որկայինՎրաստանումնախքան2003թ.«Վարդերիհեղափոխությունը»,ավելի
անմիջականորեն կապված էին Վրաստանիպաշտպանության նախարարության ֆինանսական
քայքայվածվիճակի,այլոչթեայնվտանգներիհետ,որոնքծագելէինիդեմսԱբխազիայիևՀա-
րավայինՕսիայիանջատողականշրջանների։Հատկապեսնախկինխորհրդայինտարածքում՝աշ-
խարհիամենակոռումպացվածմասերիցմեկում,շատդժվարէ«սովորական»կոռուպցիանտա-
րանջատելչլուծվածտարածքայինհակամարտություններովպայմանավորվածկոռուպցիայից։

Պատուհան 13.1. Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը (ԿԸՀ)և չլուծվածտարածքային
վեճերունեցողկամսառեցվածհակամարտություններիմեջգտնվողառանձիներկրների
պաշտպանությանոլորտիվրածախսվողտոկոսները՝ՀՆԱիհամեմատ

Հակամարտություն Պետություն
ԿԸՀ,2009թ.  
(լավագույնը=10)

Պաշտպանությանոլորտի
վրածախսվող%՝ՀՆԱի

համեմատ
(համաշխարհային
միջինը=2.2%)

Քաշմիր
Հնդկաստան 3.4 2.52007

Պակիստան 2.4 3.12007

ԼեռնայինՂարաբաղ
Ադրբեջան 2.3 3.42006

Հայաստան 2.7 3.02007

ՀարավայինՕսիա/
Աբխազիա

Վրաստան 4.1 9.22007

Ռուսաստան 2.2 3.52007(նախնական)

Մերձդնեսթր Մոլդովա 3.3 0.52007

Կիպրոս
Հունաստան 3.8 3.32007

Թուրքիա 4.4 2.52007(նախնական)

Դարֆուր Սուդան 1.5 4.42006

Աղբյուրները.ԹԻ«Կոռուպցիայիընկալմանհամաթիվ».www.transparency.org/policy_research/
surveys_indices/cpi, «SIPRI»ի  Ռազմական ծախսերի տվյալների շտեմարան, SIPRI Military
ExpenditureDatabase:http://milexdata.sipri.org/:
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Սառեցվածհակամարտություններըորպեսկոռուպցիոնռիսկերի
շարժիչուժ
Չլուծվածտարածքայինվեճերունեցողկամսառեցվածհակամարտություններիմեջգտնվողտա-
րածաշրջաններիպաշտպանականևանվտանգությանգերատեսչություններիկոռուպցիոնռիսկե-
րիաճըպայմանավորողհիմնականգործոններիցեն՝զինվածուժերիվրակատարվողավելիմեծ
ծախսերը,թափանցիկությաննվազումը,իրավականանորոշությանկամ«մութխորշերի»առաջա-
ցումը և չկանոնակարգված ռազմականացված կազմավորումների գոյությունը։ Հաճախ սրանք
զուգորդվումեն«ազգափրկիչ»գաղափարախոսությամբևզինվածուժերինկատմամբդրսևորվող
հանրայինաջակցությանբարձրմակարդակով,ինչըկարողէհանգեցնելկոռուպցիոներևույթների
նկատմամբթաքունհանդուրժողականության՝իբրևմիգնի,որնանհրաժեշտէվճարելազգային
անվտանգությանհամար։

Ծախսերիավելացում

Սառեցված հակամարտությունների համար բնութագրական է դիմակայությամբ, անվստահու-
թյամբևռազմականացմամբպայմանավորվածսպառազինություններիմրցավազքը,որըհակա-
մարտողկողմերիհամարդառնումէսովորականերևույթ։Օրինակ՝վիճարկվողտարածքհանդի-
սացողՔաշմիրիհամարվեճիառկայությունըՀնդկաստանինթույլտվեցդառնալերկրորդզենք
ներկրող պետությունը աշխարհում, իսկ Պակիստանին՝ իր պետական բյուջեի մեծագույն մասը
հատկացնելպաշտպանականոլորտին,իսկերկուպետություններինմիաժամանկ՝ստեղծելմիջու-
կայինզինանոց։ԱբխազիայիևՀարավայինՕսիայի(որոնցերկուսինէլաջակցումէրՌուսաստա-
նը)առթիվտարածքայինվեճերըՎրաստանինմղեցինդեպիիրպաշտպանականբյուջեիավելա-
ցում՝42միլիոնլարիից(20միլիոնԱՄՆդոլար)2003թ.մինչև1.4միլիարդլարիի(830միլիոնԱՄՆ
դոլար)2007թ.,ինչիարդյունքումՎրաստանըդարձավաշխարհումպետականբյուջեիհամամաս-
նությամբպաշտպանության ոլորտինամենամեծ հատկացումներնապահովող երկրներից մեկը
(2007թ.դրությամբ,ըստSIPRI՝ՀՆԱ-ի9.2%-ը)98: (SIPRI -Ստոքհոլմիխաղաղությանհարցերով
հետազոտություններիմիջազգայինինստիտուտ,StockholmInternationalPeaceResearchInstitute.
-թարգմ.ծանոթ.)։ՉնայածմիջազգայինհանրությանըդաներկայացվեցորպեսՆԱՏՕ-իհետին-
տեգրվելունուղղվածբարեփոխումներիցբխողանհրաժեշտություն,սակայններքինլսարանիհա-
մար,իհիմնավորումնմեծռազմականբյուջեունենալու,վրացպաշտոնյաներիկողմիցվկայակոչ-
վումէրչլուծվածհակամարտություններիառկայությունը։ՀարավայինԿովկասիմյուսերկուպե-
տությունները՝ՀայաստաննուԱդրբեջանը,ԼեռնայինՂարաբաղումչլուծվածտարածքայինվեճի
պայմաններում,նույնպեսառանձնակիուշադրությունդարձրինռազմականպատրաստություննե-
րինևնշանակալիորենմեծացրինիրենցպաշտպանությանոլորտիծախսերը։Պատուհան13.1-ում
ցույցէտրված,որհակամարտություններիմեջգտնվողվերընշվածգրեթեբոլորերկրներըՀՆԱ-ի
համեմատպաշտպանությանոլորտիվրածախսելենշատավելիմեծգումարներ,քանաշխարհում
հաշվարկվածհամապատասխանմիջինտոկոսը(որըկազմումէՀՆԱ-ի2.2%)։
Ծախսերիավելացումըէապեսմեծացնումէկոռուպցիոնհնարավորությունները՝հատկապես,

երբ հակամարտության վերսկսման վախը ստվերում է թափանցիկության անհրաժեշտության
նկատառումները։Այննաևիրմեջկրումէկոռուպցիայիծանրությանկենտրոնըտեղաշարժելու
տենդենցըայնէ՝կարիքիցդրդվածստորինմակարդակիկոռուպցիայիցդեպիագահությամբպայ-
մանավորվածբարձրաստիճանօղակներիկոռուպցիա։

Թափանցիկությաննվազում

Ռազմական բյուջեները մեծացնելուց բացի, չկարգավորված հակամարտությունների անբաժան
մասըկազմողռազմականացվածվիճակընպաստումէնաևպաշտպանականգերատեսչություն-
ներիթափանցիկությաննվազեցմանը,ինչնարդարացվումէանվտանգությանայնսպառնալիքնե-
րով,որոնքտվյալերկրիհամարիրենցիցներկայացնումենանջատողականտարածքները։Բազ-
մաթիվծախսեր՝մարտականկարիքներիսպասարկումիցընդհուպմինչևշինարարականաշխա-
տանքներնումրցույթները,կարողենփակվելուսումնասիրությանփորձերիառջև՝վկայակոչելով
ազգային անվտանգության նկատառումները։ Օրինակ՝ Վրաստանի պաշտպանության նախկին

98 SIPRI-իռազմականծախսերիտվյալներիշտեմարան,SIPRIExpenditureDatabase:http://milexdata.sipri.org/։
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նախարարԻրակլիՕքրուաշվիլինհպարտությամբհայտարարեց,որնա«փակելէպաշտպանու-
թյաննախարարությունը»,քանիորշատպաշտոնյաներ«աշխատումենոչթեիրենցսեփական
երկրի,այլ թշնամիպետության օգտին»՝ միայնպիսի ժամանակահատվածում, երբՎրաստանի
տարածքումգործումէ«վերահսկողությունիցդուրսգտնվողերկուբանակ»99:Գերգաղտնիացումը,
որըկատարվումէ«հրադադարիգծիցայնկողմգտնվողթշնամիների»գոյությանառիթնօգտա-
գործելով,նվազեցնումէնաևարտաքինվերահսկողությանմարմինների,օրինակ՝խորհրդարանա-
կանհանձնաժողովներիևվերահսկիչպալատներիստուգումներիարդյունավետությունը,ինչպես
նաև՝խոչընդոտումհանրայինվերահսկողությանիրականացումըքաղաքացիականհասարակու-
թյանինստիտուտների միջոցով։Քաղաքականմթնոլորտըևայնդրվածքը, որգոյություն ունեն
տարածքային վեճերի կամ սառեցված հակամարտությունների կողմ հանդիսացող երկրներում,
կարող են նպաստել նաև նրան, որպեսզի կոռումպացված էլիտաները վերահսկողությանտակ
վերցնեն լրատվամիջոցներն ուտեղեկատվականայլ ռեսուրսները՝ թշնամու գաղափարախոսա-
կանսաբոտաժըկանխելուևտեղեկատվականպատերազմումհաղթելուպատրվակով։

Իրավականվակուում

Թափանցիկություննուհաշվետվողականությունըէլավելիենտուժումանջատողականշրջաննե-
րիգոյությանպատճառով,որոնք,ճանաչվածչլինելովմիջազգայինհանրությանկողմիցևչկրելով
միջազգայինիրավունքիցբխողպարտավորությունները,միջազգայինիրավակարգումդառնումեն
«մութխորշեր»։Հաճախսառեցվածհակամարտությանանջատողականկողմնիվիճակիէլինում
ստեղծելու(որպեսկանոն̀ հակամարտության«թեժ»փուլիընթացքում)ևպահպանելու(«սառեց-
ված»փուլում)դեֆակտոանկախտարածքներ՝հաճախվայելելովտարածաշրջանումիրհովանա-
վորմեծպետությանռազմական,ֆինանսականևտեղեկատվականաջակցությունը։Պաշտոնա-
կանհարաբերություններիբացակայությանպատճառով,սակայն,հանդիպումներ,քննարկումներ
ևբանակցություններունենալուևանգամհամաձայնագրերստորագրելուանհրաժեշտությանառ-
կայությանպայմաններումնմանանդրսահմանայինհարաբերություններիմիակհնարավորտար-
բերակն են դառնում ոչպաշտոնական բնույթի շփումները։Սրանք կրում են նվազթափանցիկ,
հետևաբարնաև՝ավելիկոռումպացվածկամտակավինհանցավորբնույթ։Նմանապեսնաև,ան-
ջատողական կազմավորումները գործում են իրավական վակուումի մեջ, քանի որ նրանք կաշ-
կանդվածչեններպետականօրենսդրությամբ.ոչայներկրի,որիմասընրանքկազմումենանվա-
նապես,ևոչէլայներկրի,որըհովանավորումէնրանց։Հետևաբար,չպետքէզարմանալ,որկո-
ռուպցիոն բնույթի կամ հանցավոր գործունեությունը հանդիսանում է այս կազմավորումների
եկամտիհիմնականաղբյուրը։

Չկանոնավորվածզինվածուժերը

Իրավականայսվակուումըլրացվումէչվերահսկվողուժայինմիավորներիտարածմամբ՝ներառյալ
անջատողականներիզինվածուժերնուռազմականացվածմիավորումները։Անջատողականուժե-
րըճանաչվածչենմիջազգայինհանրությանկողմիցև,հետևաբար,կարողենզինվելմիայնապօ-
րինիռազմականգնումներկատարելումիջոցով։Զինամթերքիմաքսանենգությունը,ինչպեսծանր,
այնպեսէլթեթևզինատեսակներըներառյալ,հաճախտեղիէունենումերկուստեքհակամարտու-
թյանմեջգտնվողկողմերի,ինչպեսնաևերրորդկողմիքաղաքացիականևզինվորականպաշտո-
նյաներիհետկոռուպցիոնհամաձայնություններիգալումիջոցով։Օրինակ՝Չեչնիայումպատերազ-
միժամանակՌուսաստանիզինծառայողներըներգրավվածէինչեչենանջատողականներիապօ-
րինաբարզենքտրամադրելուգործարքներում,ինչպեսնաևզբաղվածէինհակամարտությունից
հետոսկսվածվերակառուցմանշրջանումռազմականգայթակղիչներդրումներիառյուծիբաժինը
յուրացնելով։Միևնույն ժամանակ,Ռուսաստանըապօրինի կերպովտանկեր, զրահատեխնիկա,
ծանրհրետանի,ռազմականուղղաթիռներևթեթևզինատեսակներէմատակարարումԱբխազի-
այիևՕսիայիանջատողականներին,ինչպեսնաև՝անցկացնումնրանցզինվածուժերիռազմական
ուսուցումը։
Ռազմականացվածմիավորումները,որոնքհաճախկազմվածենլինումոչկանոնավոր«կամա-

վորներից»,սովորաբարառավելշատնենհակվածլինումդեպիթալաննուկոռուպցիան,քանզի
նրանցկարգապահությանևինստիտուցիոնալացմանմակարդակնավելիցածրէ,քանկանոնա-
99 Հարցազրույց«Ռեզոնանսի»(Rezonansi)օրաթերթիհետ,11/07/05։
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վորզինվածուժերինը։Միաժամանակ,իրավապահկառույցներիթուլությունը՝բռնության,ագա-
հությանևատելությանմշակույթիհետմեկտեղ,պարարտհողէնախապատրաստումհանցավո-
րությանևկոռուպցիայիծաղկմանհամար։Այսպես,կոռումպացվածդերակատարներիթվումկա-
րողենլինելկառավարությանևզինվածուժերիպաշտոնյաներ,բանակիսպաներևզինվորներ,
պաշտպանական ոլորտում գործող ընկերություններ, ապստամբներ, մասնագիտացած մաքսա-
նենգներևանգամ՝ քաղաքացիականանձինք։ Նրանք զբաղվում ենապօրինի գործունեության
բազմաթիվտեսակներով.զենքիառևտուր,մարդկանցթրաֆիքինգ,թմրամիջոցներիմաքսանեն-
գությունևխաղաղբնակչությունիցդրամիկամայլարժեքներիշորթում։Վերջինսկարողէհատ-
կապեսվտանգավորևքայքայիչլինել,քանիորքրեականացնումէանվտանգությանոլորտը։

Սառեցվածհակամարտություններիազդեցությունըկոռուպցիայի
դրսևորմանձևերիվրա
Ընդհանուրառմամբ,կոռուպցիանկարելիէբաժանելերեքհիմնականտեսակների՝կարիքիցդրդ-
վածկամ«մանր»կոռուպցիա,ագահությամբդրդվածկամ«էլիտար»կոռուպցիաև«բրգաձև»
կոռուպցիա,որըկառավարությանևզինվածուժերիբարձրաստիճանպաշտոնյաներինկապումէ
ստորինևմիջինօղակներիզինծառայողներիհետ100:Սառեցվածհակամարտություններըազդում
ենկոռուպցիայիբոլորերեքտեսակներիվրա՝այսպիսովպայմաններստեղծելով,որպեսզիստո-
րինմակարդակիևբարձրաստիճանկոռուպցիանմիավորվիկազմակերպվածհանցավորության
ևմաքսանենգությանհետ։Այսցանցերըհաճախսահունկերպովաշխատումենհակամարտու-
թյանբոլորկողմերում՝շատքիչկաշկանդվելովորևէկողմինհավատարմությունդրսևորելուան-
հրաժեշտությամբ։
Մանրկոռուպցիանընդգրկումէկրտսերևմիջինկազմիզինծառայողներին,ովքերիրենցցածր

աշխատավարձովևփոքրնպաստներովիվիճակիչենբավարարելուիրենցտարրականսոցիալա-
կանպահանջմունքները։Սովորականպայմաններումկոռուպցիայիայսմակարդակըկարողէթվալ
համեմատաբարհամեստմիերևույթ,չնայած,որկարողէընդգրկելմեծթվովզինծառայողների,
ովքերներգրավվածենմանրգողությանևմիջոցներիյուրացմանմեջ։Հակամարտությանգոտում,
սակայն,մանրկոռուպցիանկարողէձեռքբերելդաժանբնույթ։Զինծառայողներնայստեղգիտեն
արյանհամը,քանիորմասնակցելենմարտականգործողություններիևանգամզինվորականհան-
ցագործությունների կատարման։ Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում կամ հակամարտու-
թյան«սառեցված»փուլումզինվորներիմոտհաճախառկաէլինում,մարտականգործողություն-
ներինմասնակցությանպատճառով,ավելիլավկյանքիարժանիլինելուզգացումը,մինչդեռմիա-
ժամանակնրանքչենտեսնումհանցագործությունիցբացիայլմիջոցներովդրանհասնելուորևէ
եղանակ։Այսդաժանմիջավայրումզինծառայողներիհամարհոգեբանորենավելիհեշտէդառնում
տեղական բնակչությանը ահաբեկման ենթարկելը՝ շորթումների, սպանությունների, մարդկանց
առևանգումների,պատանդներվերցնելուևանգամխոշտանգումներիդիմելումիջոցով։
Էլիտարկոռուպցիանսովորաբարընդգրկումէզինվորականևկառավարությանբարձրաստի-

ճանպաշտոնյաների,ինչպեսնաևմասնավորընկերություններիումիջնորդների/ներկայացուցիչ-
ների։Իրականացմանառավելտարածվածմիջոցըգնումներիգործընթացնէևզենքիհետկապ-
ված գործարքները՝ ներպետական և միջազգային մակարդակներում։ Ուղղակի կաշառքները,
խորհրդատուներինտրվողվճարները,ինչպեսնաևցածրորակիապրանքիդիմացենթակապալա-
ռուներինտրվողգերավճարներըհանդիսանումենգնումներիգործընթացումկիրառվողհիմնա-
կան հանցավոր սխեմաները։ Շինարարությունը կոռուպցիոն տեսանկյունից ռիսկային մեկ այլ
ոլորտէ,հատկապես՝հետպատերազմյանժամանակաշրջանումզինվորականավերվածօբյեկտնե-
րիևենթակառուցվածքների,համապատասխանաբար՝կառուցմանևվերականգնմանոլորտում։
Ֆինանսական, ռազմականև իրավապահռեսուրսների նկատմամբ ունեցածվերահսկողության
շնորհիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաները սովորաբար կարիք չունեն դիմելու կազմակերպված
հանցավորխմբերիօգնությանը։Այնուամենայնիվ,կարողէարձանագրվելպետականևհանցա-
վորկառույցներիսիմբիոտիկկամփոխադարձկլանողմերձեցում, հատկապես՝անջատողական
շրջաններիներսումևմոտակայքում։Քանիորէլիտարկոռուպցիան,մանրկոռուպցիայիհամե-

100ՄացՌ.ԲերդալևԴեյվիդՄ.Մելոուն,խմբ. «Ագահությունևտառապանք.Քաղաքացիականպատերազմների
տնտեսականօրակարգը»(Լոնդոն,ԼիննՌայեններ,2000թ.),MatsR.BerdalandDavidM.Malone,eds.,Greedand
Grievance:EconomicAgendasinCivilWars(London:LynneRienner,2000)։
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մատ,նվազտեսանելիէլայնհասարակայնությանհամար,այնանմիջապեսչիդիպչումսովորա-
կանքաղաքացիներիշահերինևկարողէխուսափելքաղաքականգնահատականից(բացառու-
թյամբզուտքաղաքականնպատակներիցելնելովդաանելու)։Վերջնարդյունքում,սակայն,երկրի
ազգայինանվտանգությանհամարայնկարողէառաջացնելավելիծանրհետևանքներ։
Բրգաձևկոռուպցիանկառավարությանևզինվորականբարձրաստիճանպաշտոնյաներինմի-

ավորումէկրտսերևմիջինօղակիզինծառայողներիհետ,ինչիհետևանքովտեղիէունենումապօ-
րինիեկամուտներիվերաբաշխումևկոռուպցիոնգումարներիշարժ՝հիմքիցդեպիվեր։Այստեսա-
կիդեպքումհաճախկոռումպացվածպաշտոնյաներիուզինծառայողներիմոտանմիջականկապ
էստեղծվումկազմակերպվածհանցավորխմբերիևմասնագիտացված,ընդորում՝զինվածմաք-
սանենգներիհետ,ինչըբնորոշէավտորիտարերկրների,հետխորհրդայինպետություններիևան-
ջատողականշրջաններիհամար։Որոշդեպքերում,մասնագիտացվածհանցավորխմբավորումնե-
րը«զավթումենպետությունը»կամանգամիսկձեռնամուխլինում«քրեականամբողջատիրու-
թյան»որոշակի ձևիիրականացման։Կոռումպացվածպաշտոնյաներիևհանցագործների միջև
այսկապըկարողէհանգեցնելպաշտպանականկառույցներիծայրահեղքրեականացման՝ընդ-
հուպ մինչևայնպահը, երբ «սոսկ» կոռումպացվածպաշտոնյաներինևպրոֆեսիոնալ հանցա-
գործներինիրարիցտարանջատելըդառնումէշատդժվար։Զինվածուժերըևռազմականացված
կառույցները (որոնքերբեմններառումեննաևխաղաղարարներին) կարողենմասնակից լինել
այնպիսիհանցավորցանցերի,որոնքզբաղվումենզենքի,թմրամիջոցների,ծխախոտի,գողացված
մեքենաների մաքսանենգությամբ և առևանգված մարդկանց փոխադրմամբ՝ գործելով կոռում-
պացվածպաշտոնյաներիտանիքիներքո,ինչիարդյունքումսառեցվածհակամարտությունըեկամ-
տիառատաբերաղբյուրէդառնումհակամարտողբոլորկողմերիհամար։Վերիցվարձգվելով`
կոռուպցիանդառնումէհամակարգայինևփոխկապակցումէզինվածուժերի,ռազմականացված
միավորներիևքաղաքացիականկառույցներիբոլորօղակները։Բացիայդ,այնհաճախտարած-
վումէքաղաքացիականհանրությանշրջանում,հատկապես՝ներքինտեղահանվածանձանց(ՆՏԱ,
Internallydisplacedpersons,IDP)ևփախստականներիհամայնքներում։Հակամարտությամբսնվող
կոռուպցիանդառնումէհանրայինկյանքիանբաժանմասը̀այսպիսովձևավորելովհատվածներ,
որոնքընդդմանումենհակամարտությանլուծմանը։
Կոռուպցիանխաղաղապահ ուժերում նույնպես, դժբախտաբար, հազվադեպ չէ հակամար-

տությանգոտիներում։Խաղաղապահներըկարողեններկայացնելմիջազգայինորևէկազմակեր-
պություն(օրինակ՝ՄԱԿ-ըկամՆԱՏՕ-ն),որևէառանձիներկիրկամանգամանջատողականու-
ժեր՝ ունենալով կարգապահության, պատասխանատվության ռեժիմի, իրենց գործունեության
նկատմամբ արտաքին վերահսկողության տարբեր մակարդակներ, ինչպես նաև վարձատրու-
թյան տարբեր պայմաններ։ Նրանց կանոնավոր շփումները տեղական ապստամբների, երկու
կողմերիզինվորականհեղինակությունների,զինվածուժերի,իրավապահմարմիններիևբնակ-
չությանհետնրանցխոցելիենդարձնումհանցավորևկոռումպացվածցանցերիազդեցության
համար։Իշխանականլիազորություններովօժտվածլինելունրանցկարգավիճակըևազատտե-
ղաշարժվելուիրավունքըխաղաղապահներինդարձնումենարժեքավորմիռեսուրս,որինարժե
կաշառել։

Հակակոռուպցիոնմիջոցառումներ
Չկարգավորվածտարածքայինվեճերունեցողկամսառեցվածհակամարտություններիմեջգտն-
վողպետություններումպաշտպանականոլորտիկոռուպցիայիդեմպայքարըպահանջումէբազ-
մաչափմոտեցեմանկիրառում,որըդուրսէգալիսզուտզինվածուժերիկամիրավապահկառույց-
ներիբարեփոխումներիշրջանակներից։Ընդհանուրառմամբ,հակակոռուպցիոնջանքերըմնում
ենանարդյունավետ,եթեպայքարիհիմնականեղանակներըսահմանափակվումենձերբակալու-
թյուններովևկալանավորումներով,մինչդեռհամակարգերիանփոփոխմնալուպայմաններումկո-
ռումպացվածպաշտոնյաներիևծառայողների նոր սերունդըպարզապեսփոխարինում է հնին։
Արդյունավետևշարունակականջանքերիներդրումհնարավորէմիայնլավմշակվածևհամակող-
մանիհակակոռուպցիոնբարեփոխումներիկիրառմանմիջոցով։
Հակակոռուպցիոնբարեփոխումներիրականացնողցանկացածկառավարությանհամարկար-

ևորէունենալ լեգիտիմությանորոշակիմակարդակ,իսկպաշտպանությանոլորտիպաշտոնյա-
ներնուծառայողներըպետքէբավարարլիազորություններևազատությունունենան՝պատաս-
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խանատուորոշումներկայացնելուհամար,օրինակ՝զինվածուժերիգնումներիոլորտում։Սա,այ-
նուամենայնիվ,պետքէհամադրվիհաշվետվողականությանմանրամասնմշակվածընթացակար-
գերով,ներառյալ՝աուդիտայինստուգումները,հաշվապահականհաշվետվություններիևֆինան-
սական հանցագործությունների մասին հաղորդումներ ներկայացնելու չափանիշները։ Սրանք
պետքէվերաբերենպաշտպանականբյուջեիինչպեսհրապարակային,այնպեսէլփակմասին,որը
պետքէլինիորքանհնարավորէփոքր։

Պատուհան13.2.Հակակոռուպցիոնբարեփոխումներիհիմնականտարրերը

Հակակոռուպցիոնբարեփոխումներնընդգրկումենհետևյալհիմնականտարրերը՝
• որոշումներիկայացմանռացիոնալհամակարգերիստեղծում,որըբարեփոխականքաղաքական
ևզինվորականառաջնորդներինթույլկտաընդունելհակակոռուպցիոնռազմավարությունև
վերահսկելդրակատարումը.

• անձնակազմիօպտիմալացում,ներառյալ՝մասնագիտականպիտանիությանստուգումները,որի
նպատակնէոչձեռնահաս (կամկոռումպացված)ծառայողներինմաղելըևնորզինծառայող-
ներիաշխատանքիընդունելը,որոնքկստանանբավարարաշխատավարձևկունենանբարձր
աստիճանիկարգապահություն.

• սպասարկողծառայությունների,այդթվում՝ռազմականօբյեկտներիշինարարությանևվերանո-
րոգմանբավարարֆինանսավորումևվերահսկողություն,ժամանակակիցսարքավորումներիև
տեխնիկայիտրամադրումուենթակառուցվածքներիզարգացում.

• ինստիտուցիոնալբարեփոխումներ՝ուղղվածպաշտպանականինստիտուտներիլիազորություն-
ներիօպտիմալացմանը,նրանցներգերատեսչական,ինչպեսնաևքաղաքացիականհաստատու-
թյուններիևմիջազգայինկազմակերպություններիհետունեցածհարաբերություններիզարգաց-
մանը.

• օրենսդրականբարեփոխումներ,
• միջազգային առաջատար կազմակերպությունների (ՆԱՏՕ-ի, ՏՀԶԿ-ի, ԶՈՒԺՎ-ի, «Թրանսփա-
րենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանևայլն)ևժողովրդավարականերկրներիներգրավումը՝
պաշտպանությանոլորտիբարեփոխումներըխթանելու,ինչպեսնաևվեճերը՝վերապատրաստ-
ման,նյութատեխնիկականևֆինանսականօժանդակությանապահովմանմիջոցովկարգավո-
րելուհամար։

Որոշումների կայացմանև ռեսուրսների բաշխման գործընթացի թափանցիկությունը նույն-
պեսկարևորէ՝նախևառաջկառավարությաններսում,որտեղհամապատասխանմեխանիզմներ
պետքէներդրվենպետականգաղտնիքինվերաբերողորոշումներիստուգումըապահովելուհա-
մար։Քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններիմիջոցովավելիլայնհրապա-
րակայնությանապահովումընույնպեսկարևորէ,քանիորՀԿ-ներնուազատլրատվամիջոցները
էականդերենխաղումհանրայինիրազեկությանբարձրացմանևպաշտպանականոլորտիկո-
ռուպցիայինկատմամբհասարակականմոտեցումներըփոխելուգործում։Հանրայինվերահսկո-
ղությանխորհուրդներիստեղծումըևպաշտպանությաննախարարությաննառնչվողցանկացած
տեսակիհանրայինտեղեկատվությունընդգրկողտվյալներիմիասնականշտեմարանիներդրու-
մըհանդիսանումենայներկուգործնականմիջոցառումները,որոնքապացուցելենիրենցար-
դյունավետությունը։ Ինչ խոսք, այս միջոցառումների իրականացումը կախված է հասարակու-
թյանմեջժողովրդավարականինստիտուտներիկայացվածությանմակարդակիցևնրանից,թե
որքանգործունենհասարակություն-զինվածուժերփոփհարաբերությունները։Սահատկապես
դժվարէիրականացնելհակամարտություններիգոտիներում,որտեղՀԿ-ների,ազատլրատվա-
միջոցների ու մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտների գործունեությունը
դժվարեցվածէ։
Հաշվետվողականությանապահովման մեկայլ եղանակ է հանդիսանումխորհրդարանական

հետաքննությանխմբերիգործունեությունը,որոնքնույնպեսկարողենանդրադառնալպաշտպա-
նականոլորտումառկակոռուպցիայիսպառնալիքին։Այսխմբերըկարողենընդգրկելքաղաքացի-
ականհասարակությաններկայացուցիչներիևպետքէլիազորվածլինենդիտարկելուևվերահս-
կելուպաշտպանությանոլորտումհակակոռուպցիոնմիջոցառումներիիրականացմանգործընթա-
ցը։Բացիայդ,խորհրդարանականվերահսկողությանայսխմբերըկարողենզբաղվելհակակո-
ռուպցիոնօրենսդրությանմշակմամբ,մասնավորապես՝մրցութայինգործընթացիկարգավորման
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ոլորտում՝ փայհանումների դեմ օրենսդրական երաշխիքներ ստեղծելով և կատարելագործելով
որակիվերահսկմանաշխատանքները101:
Միշարքմիջոցներկարելիէձեռնարկելհատկապեսսառեցվածհակամարտություններինառնչ-

վողկոռուպցիոնռիսկերիհետկապված։Առաջինհերթին,դակարգապահությանամրապնդումն
է՝ռազմականացվածոչպետականկամզինված«կամավորական»կառույցներըցրելումիջոցով։
Այսխմբերիզինաթափումնուզորացրումըպետությանըկարողենօգնել̀ձեռքբերելուուժիկի-
րառմանմենաշնորհը,ևպետքէհանդիսանանհետկոնֆլիկտայինիրավիճակըկարգավորելուև
կոռուպցիայիդեմպայքարելուքաղաքականկամքունեցողցանկացածկառավարությանառաջին
իսկքայլերիցմեկը102:Հետագաքայլերիթվումկարողենլինելպետականզինվածուժերումկար-
գուկանոնի, կարգապահությանևպրոֆեսիոնալիզմիամրապնդումը՝ ընդգրկելով, իթիվսայլոց,
նաևայնպիսիմիջոցառումներ,որոնքուղղվածկլինենբավարարսոցիալականպայմաններիապա-
հովմանըևաշխատավարձերիվճարմանը։
Երկրորդկարևորքայլը,քանիորխոսքըկոնֆլիկտայինանկայունիրավիճակի(կամհակամար-

տության սպառնալիքի) մասին է, որը հանդիսանում է սառեցված հակամարտությաննառնչվող
կոռուպցիոնռիսկերիշարժիչուժը,ռազմականգործողություններիդադարեցումնէևկայունան-
վտանգությանորոշակիռեժիմիհաստատումը։Սաթույլկտաքաղաքականէներգիանօպերատիվ
հարցերի,օրինակ՝վերապատրաստմանևտեխնիկականհագեցվածությանծրագրերիցուղղելդե-
պիկառավարմանորակիբարելավումը։Որքաներկարէերաշխավորվածանվտանգությանշրջա-
նը,այնքանավելիմեծենանդրսահմանայինհաղորդակցմանևհամագործակցությանհնարավո-
րությունները,ևայնքանավելիփոքրէռազմականացվածխմբերիազդեցությունըանվտանգու-
թյանխնդիրներիվրա,ևհետևաբար՝այնքանավելիփոքրէքաղաքականիշխանություններիկող-
միցդրանքքաղաքականնպատակներովօգտագործելուհակումը։
Երրորդկարևորտարրըհանրայինաջակցություննէիրականացվողհակակոռուպցիոնմիջո-

ցառումներին։Նախևառաջ,սապահանջումէջանքերիգործադրում՝ուղղվածնրան,որպեսզիհա-
սարակականկարծիքըշրջվիկոռուպցիայիդեմ։Համակարգայինևանխափանտեղեկատվական
աջակցությունը,հակակոռուպցիոնուղղվածությանռադիո-ևհեռուստատեսայինհաղորդումները,
ինչպեսնաևմամուլիհրապարակումներըհանրությանըկարողենօգնելավելիլավհասկանալու
կոռուպցիայի բացասական հետևանքները՝ իրական մարտունակության և ընդհանրապես ազ-
գայինանվտանգությանհամար։Սակարողէշատհամոզիչգործոնհանդիսանալհասարակական
մոտեցումներըփոփոխության ենթարկելու գործում,անգամ եթե «լավության» մշակույթըև կո-
ռուպցիայինկատմամբհանրդուրժողականությունըտվյալհասարակությանմեջնախկինումգե-
րակայելեն։

Վրաստանիօրինակը
Անկախացումիցանմիջապեսհետո՝1992-1993թթ.,ՎրաստանինբաժինհասանՀարավայինՕսի-
այիևԱբխազիայիհետզինվածհակամարտությունները,որոնցարդյունքումՌուսաստանիհովա-
նավորությաններքոստեղծվեցինանջատողականշրջաններ։Այսհակամարտություններիընթաց-
քումևդրանցիցանմիջապեսհետոՎրաստանիպաշտպանականուժերնիրենցիցներկայացնում
էինառանձինքրեական-հայրենասիրականկազմավորումներ,որոնքվատէինկազմակերպված,
վատզինվածուվատվերապատրաստվածևգտնվումէին«ինքնաֆինանսավորման»վրա,որի
աղբյուրներիցէինկաշառքը, յուրացումները,շորթումնութալանը։1994–1995թթ.կառավարու-
թյունըզինաթափեց,զորացրեցևկազմալուծեցայսմիավորումներիմեծմասը՝գործիդնելովնո-
րաստեղծզինվածուժերնուիրավապահկառույցները։Սակայնգոյություն չուներկոռուպցիայի
դեմպայքարելուքաղաքականկամք,իսկկառավարությունըզբաղվումէրզուտդրահռետորաբա-

101«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպություն-Վրաստան, «Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն. Առա-
ջարկներքաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչներիևփորձագետներիկողմից(30մարտի,2009թ.),
Transparency International Georgia,Anti-Corruption Policy: Recommendations by Civil Society Representatives and
Experts (30March2009),www.transparency.ge/files/215_490_158736_Anti-CorruptionPolicyRecommendationsbyCivi
lSocietyENG.pdf։

102ԶինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտրոնը(ԶՈՒԺՎ),«Անվտանգության
ոլորտիբարեփոխումներըհետկոնֆլիկտայինխաղաղշինարարությանընթացքում»(մայիս,2009թ.),TheGeneva
CentrefortheDemocraticControlofArmedForces(DCAF),SecuritySectorReforminPost-ConflictPeacebuilding(May
2009),http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=100048&nav1=5.
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նությամբ։2002թ.Վրացականհասակարականկարծիքիուսումնասիրմանմիջազգայինգործա-
րարությանկենտրոնը(GeorgianOpinionResearchBusinessInternational,GORBI)նշեց,որհարց-
վածների92%-իկարծիքով`կառուպցիանլայնորենտարածվածէպետականպաշտոնյաներիշր-
ջանում103։
Նմանիրավիճակիտրամաբանականհանգուցալուծումնէրհակակոռուպցիոն«Վարդերիհե-

ղափոխությունը», որըտեղի ունեցավ 2003թ. նոյեմբերին։ Այս հեղափոխությունիցանմիջապես
հետոնորկառավարությունըձեռնամուխեղավայնպիսիբարեփոխումներիիրականացման,որոնք
նպատակունեինպայքարելուպետականկառույցներումհամատարածբնույթկրողկոռուպցիայի
դեմ։Սրահիմքումընկածնպատակներից էրՎրաստանիպետականությանամրապնդումը՝այն
աստիճան, որ այն ի վիճակի լինի ինքնապաշտպանվելու սառեցված հակամարտությունների
սպառնալիքից,ինչպեսնաևայնպիսիպետությանկառուցումը,որտեղկցանկանանբնակվելաբ-
խազներնուօսերը։Այսպիսով,2004թ.սկսած`պաշտպանությանոլորտումիրականացվեցինլուրջ
հակակոռուպցիոնբարեփոխումներ։
Կադրայինքաղաքականությունըդարձավայսջանքերիհիմնականոլորտներիցմեկը։Գեներալ-

ներնուայնբարձրաստիճանսպաները,ովքերչունեինմասնագիտականհմտություններկամդի-
մադրումէինբարեփոխումներիիրականացմանը,ազատվեցինաշխատանքից,ևնրանցփոխարի-
նեցհավաքագրվածզինծառայողներինորսերունդը(որոնցմիմասըուսումէրստացելԱրևմուտ-
քում)։Մանրկոռուպցիայինախադրյալներըվերացվեցինաշխատավարձերիբարձրացմանևնոր-
մերիխստիվկիրարկմանհամադրվածմոտեցմանշրջանակներում։Օրինակ՝2004թ.,երբսերժան-
տիաշխատավարձըկազմումէրամսական107լարի (մոտ50ԱՄՆդոլար՝ժամանակակիցփո-
խարժեքով),զինծառայողներըհաճախիրենցեկամտիաղբյուրըլրացնումէինկաշառքներով(հա-
ճախծառայությունիցզինակոչիկներինազատելուդիմաց)կամէլսննդիկամհագուստիբավա-
րարման համար նախատեսվածպետական միջոցներիփոքրածավալ յուրացումներով։ 2008թ.
դրությամբսերժանտնարդենամսականստանումէր925լարի(մոտ560ԱՄՆդոլար),այսինքն՝
864%-ովավելիշատ։Մանրկոռուպցիան,ասյպիսով,դարձավմիաժամանակոչանհրաժեշտևոչ
էլգայթակղիչ։
Ծրագրավորում։Վրացականկառավարությանհետմիասինթափանցիկությանբարձրացման

ուղղությամբ արտաքին աջակցությամբ իրականացվող միջոցառումներից մեկը հանդիսացավ
ԱՄՆ-իկողմիցֆինանսավորվողՊլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջետավորմանհամակարգ/
Ֆինանսական կառավարման համակարգի ներդրումը (ՊԾԲՀ/ՖԿՀ, Planning Programming and
BudgetingSystem/FinancialManagementSystem,PPBS/FMS)։Այսնորամուծությունը,որըմեկնար-
կեց2006թ.,տալիսէբազմամյապլանավորմանհնարավորությունևմեծացնումկառավարության
ևպաշտպանականգերատեսչությանթափանցիկությունը՝կապվածնախատեսվածնպատակնե-
րիիրականացմանըմիջոցներհատկացնելուհետ։Այսհամակարգընաևհստակեցնումևտարան-
ջատումէքաղաքացիականևզինվորականանձնակազմիլիազորություններիշրջանակըևտեսա-
կանորենզինվածուժերիգործունեությանմարտականբաղադրիչնառանձնացնումքաղաքական
նպատակներից։Այնուամենայնիվ,նմանհստակությանպակասզգացվումէթե՛ինստիտուտների
միջևևթե՛պաշտպանությաննախարարությաններսում։Լրագրողների,փորձագետներիևՀԿ-նե-
րիկողմիցբերվողառանձինօրինակներվկայումենայնմասին,որպաշտպանությաննախարա-
րությանհրապարակայնությանմակարդակըդեռևսզգալիորենկախվածէգործողնախարարի
մոտեցումներից։
Գնումներ։Չնայածայնհանգամանքին,որորոշակիգումարայինծավալըգերազանցողպայմա-

նագրերիկնքմանհամարնախատեսվածէմրցույթներիանցկացում,պաշտպանությանոլորտում
գնումներիգործընթացըհաճախիրականացվումէօրենքինոչհամապատասխան։Հատկապես
Սահակաշվիլունախագահությանառաջինտարիներիընթացքումխոշործրագրերնիրականաց-
վումէին«անհատներիհետբանակցությունների»հիմանվրա(եզակիկամմիակաղբյուրիցկա-
տարվողգնումներ)։ԱմենացայտունօրինակըԳորիևՍենակիքաղաքներիռազմականբազաների
ևհոսպիտալիկառուցումնէր,որիիրականացմանպայմանագիրըկնքվեցեզակիաղբյուրիցկա-
տարվողգնմանգործընթացիմիջոցով՝ԿիբարԽալվաշիինպատկանողընկերությանհետ,ովհան-

103Վրացական հասակարական կարծիքի ուսումնասիրման միջազգային գործարարության կենտրոն (ԳՈՐԲԻ),
«Վրաստանումկոռուպցիայիվիճակիուսումնասիրություն,երկրորդփուլ»,(2002թ.),GeorgianOpinionResearchBusiness
International(GORBI),կոռուպցիSurveyinGeorgia–SecondWave(2002),www.gorbi.com/store/en/20030307_055847.ppt։
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դիսանում էրպաշտպանության նախարարՕքրուաշվիլու մերձավորը։ Այս դեպքը հետագայում
պատճառհանդիսացավկառավարությանդեմներկայացվողյուրացումներիմեղադրանքներիհա-
մար։Բացիայդ,որպեսավելորդևոչհաշվետուռազմականծախսերիարդարացում`բերվումէր
ներքինհակամարտություններիհանգամանքը,ինչպեսնաևՎրաստանիգլխավորզինվորական
հոսպիտալիտեղափոխումըԹբիլիսիիցԳորիևբազայիտեղակայվածությունըհիմնականմայրու-
ղուվրա,որըսահմանակցումէրՀարավայինՕսիային։Մեծհնչեղությունստացածայսդեպքերը,
այնուամենայնիվ,թվումէ,որտեղիենունեցելհակառակ2004թվականիցիվերդրսևորվողայն
տենդենցի,որիշրջանակներումեզակիաղբյուրիցիրականացվողգնումներնիրենցտեղըզիջում
ենմրցութայինգործընթացներին։
Պաշտպանությանոլորտիվերակառուցումևպետությանհնարավորություններ։Այսփոփոխու-

թյունները հանդիսանում էինպաշտպանության ոլորտիավելի մեծ վերակառուցման մասը, որի
համարհատկացվեցինշեշտակիորենավելիմեծգումարներ՝ինչպեսպետականբյուջեից,այնպես
էլՆԱՏՕ-ի,ԱՄՆ-ի,ՄԹ-ի,Ֆրանսիայի,Գերմանիայի,Թուրքիայիևայլերկրներիկողմից։2003-
2008թթ. ընթացքումպաշտպանականբյուջեն30 միլիոն լարիից հասցվեց2 միլիարդի։Բացի
զինծառայողներիաշխատավարձերըբարձրացնելուց̀ այսմիջոցներնուղղվեցինռազմականտեխ-
նիկայիևբարաքներիվերանորոգմանը,նորգնումներիրականացնելունևվերապատրաստումը
կազմակերպելուն։ Պաշտպանության նախարարությունը ենթարկվեց կազմակերպական փոփո-
խությունների,ևնախարարիպաշտոնումնշանակվեցքաղաքացիականանձը։
Պաշտպանությանոլորտիվերակառուցումըհանդիսացավպետականկարողություններիզար-

գացմանավելիլայնծրագրիմիմասը։Դրակարևորտարրերիցմեկնէրնաևքրեականզինված
շարժումներիզինաթափումըԱրևմտյանՎրաստանումևհանցավորաշխարհիվրացհեղինակու-
թյուններիդեմարշավը(kanonierikurdi 104)։Այսամենիարդյունքում,վրացիրավապահմարմիններն
այժմվայելումենուժիկիրառմանմենաշնորհը,իսկռազմականացվածուժերնուընդհատակյա
կազմակերպություններըզրկվածեննախկինումունեցածկոռուպցիոնլծակներից։
Դրականազդեցությունը։Այսբարեփոխումներինշանակալիհաջողությունըկոռուպցիայիլայ-

նածավալնվազեցումնէր,հատկապես՝ստորինմակարդակիմանրկոռուպցիայի,որիբացասա-
կանհետևանքներըզգումէլայնհանրությունը։Պաշտպանությանևանվտանգությանուիրավա-
պահոլորտիայլմարմիններումգործողկոռուպցիոնշատցանցերկազմաքանդվեցին,ևկոռուպ-
ցիայիհանրայինընկալումըշեշտակիորենբարելավվեց։«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմա-
կերպությանԿոռուպցիայիընկալմանհամաթվիհամաձայն̀ Վրաստանընշանակալիառաջընթաց
էարձանագրելիրհակակոռուպցիոնռազմավարությանիրականացմանգործում(տե՛սՊատուհան
13.55-ը)։
Հսկայականզարգացում էտեղիունեցել զինվածուժերիպրոֆեսիոնալիզմիբարձրացման

ուղղությամբ։ՆախքանՆԱՏՕ-իևՎրաստանի«Անհատականգործընկերությանգործողություն-
ներիծրագրի»(ԱԳԳԾ,IPAP,IndividualPartnershipActionPlan)2004թ.հաստատումըՎրաստա-
նիզինվածուժերըհազիվէինգոյատևումորպեսկառույց,մինչդեռհիմագործումէժամանակա-
կից,կարգապահ,լավվարձատրվող,մասնագիտականվերապատրաստումանցածևավելիլավ
զինվածմիբանակ, որըմոտ էՆԱՏՕ-ի չափանիշներինևազատմանրկոռուպցիայից։Սաի
ցույցդրվեց2008թ.օգոստոսինտեղիունեցածռուս-վրացականպատերազմիընթացքում,երբ
ՆԱՏՕ-ի կողմից վերապատրաստված վրացական բանակը, որի կազմում վաղուցարդեն իսկ
չկայինռազմականացվածուժերև«կամավոր»զինվածխմբեր,դրսևորեցշատավելիմեծկար-
գապահություն, քան ռուսական բանակն ու վերջինիսանջատողական դաշնակիցները, որոնց
լրագրողներիտեսախցիկներընկարահանելէինկաշառքի,շորթմանևթալանիբազմաթիվտե-
սարաններում։
Զարգացածհնարավորություններիերկընտրանքը։Ընդհանուրհետևությունըայնէ,որՎրաս-

տանիպետականհաստատությունները,այդթվում՝զինվածուժերը,այժմունենայնհզորությունն
ուիրավասությունը,որընրանցթույլէտալիսիրականացնելևկիրարկելհակակոռուպցիոնմիջո-
ցառումներ։Այնուամենայնիվ,հենցայսպետականհնարավորություններիմեծացումնէր,որնպաս-
տեցայնիրավիճակիստեղծմանը,երբտեղեկատվությանմատչելիությունըշատավելիսահմանա-
փակվեց,ևայնինստիտուտները,որոնքկոչվածէինվերահսկելուպաշտպանությաննախարարու-
թյունը, ավելի թուլացան։ Այսպես, չնայած շատ քիչ թվով կոռուպցիոն դեպքեր հաստատվեցին

104Բառացիորեն՝«օրենքովգողեր»։
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Վրաստանիզինվածուժերում2004թ.սկսած,գոյությունունիայնընկալումը,որմանրկոռուպցի-
այի նվազեցմանը զուգահեռավելացան վերին մակարդակի կոռուպցիոն հնարավորությունները։
Վրացականզինվածուժերիհարցերովփորձագետներիցմեկիձևակերպմամբ՝«եթեբանակիխո-
հարարնառաջերկուկիլոգրամկարտոֆիլէրգողանում,ապահիմանաայլևսդաչիկարողանել,
քանիորգոյությունունիվերահսկողություն,կարգապահությունև...քանիորհիմանաստանումէ
1000լարիաշխատավարձ։Այնուամենայնիվ,երբխոսքըգնումէմրցույթների,շինարարության,ավ-
տոմեքենաներգնելու,ռազմականտեխնիկաևզենք,զինամթերքձեռքբերելումասին,ապաայս-
տեղանձըգործունիայնպիսիխոշորգումարներիհետ,որկարողէգողանալ42միլիոն(2003թ.
ամբողջռազմականբյուջեինհամարժեքգումար)մեկօրվաընթացքում»105։ 

Պատուհան 13.3. Վրաստանի ցուցանիշները` ըստ Կոռուպցիայի ընկալման համաթվի,
20042008թթ.

Տարի 2004
133

2005
130

2006
99

2007
79

2008
67

Զբաղեցրածտեղը (145-ից) (158-ից) (163-ից) (179-ից) (180-ից)

Աղբյուրը.ԹԻԿոռուպցիայիընկալմանհամաթիվ

www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi։

Այսպայմաններումզգալիորենտուժեցհենցթափանցիկությունը։«Միավորումհանունարդա-
րությանևազատության»ՀԿ-իկողմից2008թ.լրագրողների,փորձագետներիևտեղականՀԿ-նե-
րիշրջանումանցկացվածհարցումներըցույցտվեցին,որլրագրողներիմիայն23%-նէ,որտեղե-
կատվությունստանալուհամարորպեսաղբյուրօգտվումէպաշտպանությաննախարարության
հասարակայնությանհետկապերիվարչությանծառայություններից,փոխարենընրանքնախընտ-
րումենզրուցելզինվորականփորձագետներիև«ներսիմարդկանց»հետ,ովքերտիրապետումեն
իրավիճակին՝ղեկավարությանանձնականմոտեցումներիևանդրկուլիսյանշարժերիտեսանկյու-
նից։Ինչնավելիմտահոգիչէ,զեկույցումմեջբերվումենլրագրողներիվկայություններայնմասին,
որկառավարությունիցտեղեկությունստանալը«գործնականումանհնարինէ»106:Խնդիրըդրանով
չիսպառվում.ռազմականբյուջեիկեսըհամարվումէ«գաղտնի»,իսկբյուջեիտողայինբաժանումը̀
արվածբավականինընդհանուրձևով։Մինչ2006թ.պաշտպանությաննախարարությունըմա-
սամբֆինանսավորվումէր«Բանակիզարգացման»գաղտնիհիմնադրամիմիջոցով,որիմասին
որևէտեղեկատվությունչէրտրամադրվում։Չնայածայսհիմնադրամիլուծարումըդրականքայլ
էր,այնուամենայնիվ,բյուջետայինթափանցիկությանտեսանկյունիցայդժամանակիցիվերզգալի
զարգացումներչեննկատվել։Բյուջետայինհատկացումներիվերջինլիակատարդասակարգումը
հրապարակվելէ2007թ.,ընդորում`խոշորգումարներպարզապեսնշվելեն«այլծախսերի»տակ։
ՆշվածընկալմանընպաստումէԱՄՆհետախուզությանկողմիցՎրաստանիբանակիվերաբերյալ
պատրաստվածևլայնտարածումգտածայնզեկույցը,որիգնահատմամբ̀«կադրերիընտրությու-
նըհիմնվումէ«անձնականհարաբերությունների»վրա»,իսկտեղեկատվությունըկրումէ«աստի-
ճանակարգվածևխիստվերահսկվողբնույթ»107:
Խորհրդարանական և հասարակական վերահսկողությունը։ Մի շարք ինստիտուտներ են

ստեղծվելխորհրդարանականևհասարակականվերահսկողությունըկատարելագործելունպա-
տակով։ԴրանցթվումէՊաշտպանությանևանվտանգությանհարցերովքաղաքացիականխոր-
հուրդը՝միկազմակերպություն,որըստեղծվելէորպեսպաշտպանությաննախարարությանևՀԿ
հատվածիմիջևերկխոսությունծավալելուհարթակ,ևորնայժմվերագտնումէիրակտիվդերա-
կատարումըՕքրուաշվիլուղեկավարությանտարիներինստվերումհայտնվելուցհետո։ԲացիՎե-

105Անձնական հարցազրույց «Արդարությունևազատություն» միավորմանղեկավարԻրաքլիՍեսիաշվիլու հետ, 13
հունվարի,2009թ.,PersonalinterviewwithIrakliSesiashvili,directorofAssociation“JusticeandLiberty”13January2009։

106ԻրաքլիՍեսիաշվիլի,«Պաշտպանությաննախարարությանթափանցիկությունը.հիմնահարցերևհեռանկարներ»,
(26ապրիլի,2007թ.),IrakliSesiashvili,TheTransparencyoftheMinistryofDefense:TheProblemsandProspects(26
April2007),www.ajl.ge/pages.php?lang_id=eng&cat_id=1&news_id=3։

107«ՆյուՅորքԹայմս»,18դեկտեմբերի,2008թ,NewYorkTimes,18December2008։
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րահսկիչպալատիցևխորհրդարանից (որի իրավասության մեջ է բյուջեի հաստատումը), գոյու-
թյունունինաևպատգամավորներիցկազմվածՎստահությանխումբ,որըկարողէծանոթանալ
գաղտնիքկազմողտեղեկություններին։
Այնուամենայնիվ,Վրաստանիզինվածուժերիհարցերովճանաչվածմասնագետներըկարծում

են,որայսբոլորմեխանիզմներըգործնականումձախողվելեն։2007թ.հարցմանարդյունքներով,
փորձագետներիևլրագրողների80%-ընշելէ,որխորհրդարանականվերահսկողությունը«բա-
վարար»չիեղել108:Օրինակ՝ԽորհրդարանիՎստահությանխմբիկազմում,ըստօրենքի,պետքէ
լինիխորհրդարանականփոքրամասնությունըներկայացնողառնվազնմեկպատգամավոր։Իրա-
կանում,սակայն,ընդդմիությաններկայացրածթեկնածությունըմերժվելէ,ևմինչև2008թ.նոր
խորհրդարանիգումարումըՎստահությանխմբումչիեղելընդդիմությանևոչմիներկայացուցիչ։
Ներկայումսայդխմբումընդգրկվածէընդդիմադիրերկուպատգամավոր,սակայննրանցիցմեկը
գանգատվելէ,որ2008թ.նորխորհրդարանիգումարումիցիվերՎստահությանխմբիոչմինիստ
տեղիչիունեցել109,այսինքն՝այնժամանակիցիվեր,երբտեղիենունեցելՌուսաստանիդեմհիմ-
նականռազմականգործողությունները։Վերահսկիչպալատիմասով,ներկայումսզեկույցներըչեն
հրապարակվումհամացանցումևայսկառույցնակտիվչիգտնվելառկահիմնախնդիրներըհրա-
պարակայինդարձնելուհարցում՝անգամմինչև«Վարդերիհեղափոխությունը»վերահսկողության
ընդհանուրմակարդակիհետհամեմատ։Իրականումպաշտպանությանևհակամարտությունների
հարցերովփորձագետՊաատաԶաքարեիշվիլինՎերահսկիչպալատըբնութագրելէորպես«մի
մարմին,որնայսերկրում...զուրկէորևէդերակատարումից...։Այնամբողջությամբկաթվածահար
վիճակումէ»110:Երբեմնանգամվերահսկողականլիազորություններունեցողպաշտոնատարան-
ձինքզրկվածենտեղեկատվությունստանալուհնարավորությունից,ևմասնավորապեսհանրային
օմբուդսմանին,ովպատասխանատուէՎրաստանիզինվածուժերումմարդուիրավունքներիվի-
ճակըդիտարկելուհամար,թույլչիտրվելմուտքգործելզինվածուժերիկալանավորներիպահման
վայրերը՝վերջիններիսպայմաններըգնահատելունպատակով111:
Միխոսքով,գոյությունունիլայնորենտարածվածանբավարարվածություն,թե՛ՆԱՏՕ-իևթե՛

այլմիջազգայինկազմակերպություններիկողմից̀ կապվածայնաշխատաոճիհետ,որըդրսևորում
են «թղթի վրա» պաշտպանական ոլորտի վերահսկումն իրականացնելուն կոչված հաստատու-
թյունները։Որոշանձինք,օրինակ՝ՎրաստանիզինվածուժերիհարցերովփորձագետԻրաքլիՍե-
սիաշվիլին,սաբացատրումեննրանով,որայսբոլորմարմիններըգտնվումենկառավարության
ազդեցության տակ, քանի որ վերջինս խորհրդարանում ունի սահմանադրական մեծամասնու-
թյուն 

112ևցանկացածանձիկարողէնշանակելորպեսայդվերահսկողինստիտուտներիցյուրա-
քանչյուրիղեկավար։Զավեշտալիէ,սակայննախքան2004թ.կառավարություններըստիպված
էինհամատեղաշխատելշատավելիպակասըմբոստխորհրդարաններիումեծամասամբընդդի-
մադիր լրատվամիջոցներիհետ։Վրացականվերնախավիտրոհվածություննուվրացականպե-
տականության̀ նախքան2004թ.գոյությունունեցածթուլությունընույնպեսնպաստումէինորո-
շակիբազմակարծության,երբառանձինպաշտոնատարանձինքհարաբերականորենանկախէին
ևավելիկարող՝իրենցկարգավորողգործառույթներնիրացնելիս։
Վերը նշված բոլոր հանգամանքները պարարտ հող են ստեղծում կոռուպցիոն միջավայրի

ստեղծմանհամար։Այսկարծիքըհաստատվումէնաևվերինմակարդակիկոռուպցիայիապա-
ցուցվածայնմիքանիդեպքերով,որոնքարձանագրվելենվերջինտարիներին։Անկասկած,դրան-
ցիցամենակարևորըմեղադրանքներնէինպաշտպանությաննախկիննախարարԻրակլիՕքրո-
ւաշվիլուդեմ,ովձերբակալվեցհեռուստատեսությանուղիղեթերումիրկողմիցարվածայնհայ-
տարարությունիցերկուօրհետո,որտեղնանախագահինհրապարակավմեղադրելէրսպանու-
թյանևկոռուպցիայիմեջ։Վերահսկիչպալատըհայտարարեց,որիրձեռքիտակեղածապացույց-
ներըհաստատումեն,որՕքրուաշվիլին,իթիվսայլհանցանքների,յուրացրելէ103միլիոնլարի
(60միլիոնԱՄՆդոլար),որպիսիգումարընահափշտակելէրվառելիքիևշինարարականպայմա-

108ՀարցումնանցկացվելէՎրաստանիկողմից՝ՆԱՏՕ-իհամար,2007թ.։
109Տե՛սԳիաԹորթլաձեիհարցազրույցըԹեաԱկուբարդիայիհետ,15հունվարի,2009թ.,GiaTortladze–Interviewwith
TeaAkubardia,15January2009։

110Հարցազրույցհեղինակիհետ,13հունվարի,2009թ.։
111Օմբուդսմանիտարեկանհաշվետվություն,2007թ.։
112Ընտրություններիարդյունքներըկեղծվածհամարողընդդիմությաններկայացուցիչներիցշատերըհրաժարվեցին
իրենցմանդատներից։
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նագրերիկատարմանհամարնախատեսվածմիջոցներից։Այնուամենայնիվ,նմանզեկույցերբևէ
չհրապարակվեց։Կոռուպցիոնմեկայլկարևորգործովպաշտպանությաննախարարությանբարձ-
րաստիճանպաշտոնյաները,ովքերհամագործակցումէինՕքրուաշվիլուդեմհանդեսեկողկառա-
վարությանանդամներիհետ,Օքրուաշվիլուկողմից՝վերջինիսնախարարլինելուժամանակ,իրենք
մեղադրվեցին կոռուպցիայի մեջ113: Դժվար է հավատալ, որայս երկու դեպքերը, որոնք ի հայտ
եկանբացառապեսկառավարությաններքինբախումներիարդյունքում,արտացոլումենխնդրի
իրականլրջությունը։Փոխարենը̀ավելիհավանականէ,որդրանքհանդիսանումենսառցալեռի
միայներևացողմասը։

Քաղվածդասեր
Վրաստանիօրինակնուսանելիէմիքանիպատճառով։Առաջինըսառեցվածհակամարտություն-
ներիհետկապվածկոռուպցիոնռիսկերիդեմպայքարիուղղությամբառանձինմիջոցառումների
արժևորումնէ։Սաներառումէոչպետականռազմականացվածմիավորումներիկազմալուծումը,
աշխատավարձերիբարձրացումըևզինվածուժերիներսումկարգապահությանռեժիմիհաստա-
տումը,ինչպեսնաևզինվածուժերինկատմամբհասարակականվստահությանամրապնդումը։
Երկրորդըպետական կարողությունների կարևորումն է՝ կոռուպցիայի դեմպայքարի ուղղու-

թյամբ։Պետությանթուլացումը,որըմասամբպայմանավորվածէսառեցվածհակամարտություն-
ներիառկայությամբ,նշանակումէր,որ1990-ականթթ.ընթացքումկոռուպցիանՎրաստանում
ծաղկումէր։2004թ.,սակայն,վրացպետությունըամրապնդվեց,ինչիհետևանքովնվազեցմանր
կոռուպցիան։Այնուամենայնիվ,պետությանհզորացումնիրհերթինտարավդեպիտեղեկատվու-
թյանավելիխիստվերահսկում,ինչնէլարդյունավետհակակշիռներիբացակայությանպայմաննե-
րումհանգեցրեցթափանցիկությանմակարդակինվազեցմանը։Այդհզորացվածպետականկարո-
ղությունների նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմներ
չգործարկելըհանդիսացավհիմնականդասերիցմեկը։
Երրորդըպաշտպանության ոլորտիև քաղաքական համակարգիանքակտելիությունն է՝ կո-

ռուպցիայիդեմպայքարմղելուևժողովրդավարականմեխանիզմներինհաշվետուզինվածուժեր
ստեղծելուտեսանկյունից։Թափանցիկություննուբացքննարկումըհանդիսանումեն լավպար-
տակված,վերինմակարդակիկոռուպցիայիդեմպայքարիլավագույնմեխանիզմը։Այսպես,ներքին
հակամարտություններունեցողպետություններինչպետքէթույլտրվիհետևելուիրենցբնազդնե-
րին(ևմիգուցենաև՝ազգայինավանդույթներին)՝զմռսելուիրենցպաշտպանականգերատեսչու-
թյուններըգաղտնիությանպատիհետևում,դուրսբերելուպաշտպանությանևանվտանգության
ոլորտիխնդիրներըհանրայինքննարկմանդաշտից։Սափոխելուհամարանհրաժեշտէայնպիսի
ջանքերգործադրել,որոնքուղղվածկլինենինչպեսքաղաքացիականհասարակությանակտիվու-
թյանևլրատվամիջոցներիշահագրգռվածությանխթանմանը,այնպեսէլայդպետականինստի-
տուտներիհանրայինվերահսկողությանառաջբացվելուն։Կոռուպցիայիանխուսափելիբացասա-
կաններգործությունըզինվածուժերիմարտունակությանվրանույնպեսկարող է լուրջգործիք
հանդիսանալհանրայինհետաքրքրությունըշարժելուևհամատեղելուգործում։
Չորրորդը բարեփոխումների մակերեսային մակարդակիցայն կողմխորանալու կարևորու-

թյուննէ։Վրաստանըհսկայականառաջընթացարձանագրեցիրպաշտպանականկառույցների
աշխատանքըՆԱՏՕ-իհամարժեքկառույցներիհետներդաշնակեցնելու,տեսականհաշվետվո-
ղականությունը (մասնավորապես՝պլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջետավորմանհամա-
կարգի ներդրման միջոցով) բարձրացնելու, ստորին մակարդակի կոռուպցիան արմատախիլ
անելուևզինվածուժերինկատմամբվերահսկողությունիրականացնելուհամարխորհրդարա-
նականխումբստեղծելուուղղությամբ։Այնուամենայնիվ,այսամրապնդվածինստիտուցիոնալև
օրենսդրականդաշտինհամարժեքչեղավառկաքաղաքականկամքիվճռականությանմակար-
դակը։ Իրապես, անցած մի քանի տարվա ընթացքում վերին մակարդակի կոռուպցիան հե-
տապնդվելէբացառապեսկառավարությաններսումառկաքաղաքականհակամարտություննե-
րիհամատեքստում։

113Նրանց մեղադրանքառաջադրվեցԹբիլիսիի մերձակայքում զինվորական բարաքների շինարարության համար
նախատեսված գումարները յուրացնելու մեջ, սակայն այնուհետև նրանք արդարացվեցին և տեղափոխվեցին
Ազգային անվտանգության խորհուրդ, ինչից դժգոհում էր Օքրուաշվիլին, ում կարծիքով` այդ պաշտոնյաներն
իրականումմեղավորէին,սակայնվայելումէինիրենցվարկաբեկելցանկացողանձանցհովանավորությունը։
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Վերջապես,առաջընթացը,որըՎրաստանումարձանագրվելէհակակոռուպցիոնպայքարիև
պաշտպանության ոլորտի ինստիտուտները ժողովրդավարական ճանապարհով վերահսկելի
դարձնելուուղղությամբ,մեծմասամբպայմանավորվածէխստապահանջմիջազգայինգնահա-
տումներովևայնճնշմամբ,որըգործադրվելէՆԱՏՕ-իևեվրոպականհամապատասխանչափո-
րոշիչներինհետևելնապահովելունպատակով։Նմանկարգիազնիվևմիջամտողփոխհարաբե-
րություններըպետքէշարունակվենինչպեսՎրաստանի,այնպեսէլտարածաշրջանիմյուսպետու-
թյուններիհետ։



Բաժիներրորդ

Բարեվարքությանամրապնդումը
ևկոռուպցիոնհնարավորություն
ներինվազեցումըպաշտպանական

գերատեսչություններում

Ժողովածուիերրորդբաժինընվիրվածէբարեվարքությանամրապնդմանդաշտումառկասուբ-
յեկտներինունրանցդերակատարմանը։Այնսկսվումէբարեվարքությանամրապնդմանկարևո-
րությունը ներկայացնող գլխով։ Հաջորդ գլուխներում ուսումնասիրվում են կարգավորիչ մեխա-
նիզմներիդերը,անհատիգործոնը,պետականիշխանությանգործադիրճյուղիդերակատարումը
(հատկապես կապված պաշտպանության նախարարության հետ), խորհրդարանների և աուդի-
տայինստուգումներիրականացնողմարմինների, օմբուդսմանիինստիտուտի,պաշտպանական
արդյունաբերության,քաղաքացիականհասարակությանև լրատվամիջոցների,ինչպեսնաևմի-
ջազգայինկազմակերպություններիդերը։Յուրաքանչյուրգլխումներկայացվածենպաշտպանա-
կանգերատեսչություններիներսումբարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիոնռիսկերինվա-
զեցմանուղղությամբգործարկվողսկզբունքներնուարձանագրվածլավագույնփորձը։
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ԳԼՈՒԽ14.
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ոչոքչիկարողհաղթահարելկոռուպցիան̀ դրադեմպայքարելով,այնէ՝պարզապեսորևէ
անձիհետապնդելովկամհակակոռուպցիոնևսմեկարշավազդարարելով,ևսմեկհակակո-
ռուպցիոննորմընդունելովկամևսմեկհակակոռուպցիոնհանձնաժողովստեղծելով114։ 

ԴենիելԿաուֆման,Բրուքինգսիինստիտուտիավագգիտաշխատող,
Համաշխարհայինբանկիգլոբալկառավարմանհարցերովնախկինտնօրեն

Բարեվարքությանամրապնդումնուկոռուպցիայիդեմպայքարըհանդիսանումենմիևնույնմե-
տաղադրամիհակառակկողմերը,ևերկուսնէլպետքէիրենցտեղնունենանհամապետական
կամճյուղայինցանկացածծրագրում։Կոռուպցիանկամանձնականշահերիցելնելովվստահված
իշխանությանչարաշահումըպետքէդառնանչափազանցռիսկայինևշատքիչփոխհատուցում
ապահովողարարք։Բարեվարքությանամրապնդմաննպատակնէդրանհասնելըայնպիսիմիջոց-
ներիգործադրմամբ,որոնքչենխաթարումպետականկամմասնավորհատվածիարդյունավետ
գործունեությունը115:
Կոռուպցիայիդեմպատնեշներկարելիէդնելհաշվետվողականությունըբարձրացնելուևթա-

փանցիկությունըմեծացնելումիջոցով։Հաշվետվողականությունընշանակումէ,որհանրայինպաշ-
տոնզբաղեցնողանձինքիրենցգործողություններիևորոշումներիհամարպատասխանատուեն
հանրությանառջև։Այսծառայողներըպետքէենթարկվենայնաստիճանվերահսկողության,որը
համարժեքկլինիիրենցզբաղեցրածպաշտոնեականդիրքին։Պաշտոնատարանձանցհաշվետու
լինելնապահովելու եղանակներից մեկըթափանցիկությանևտեղեկատվականմատչելիության
ապահովումն է։Թափանցիկությանևհաշվետվողականությանռեժիմըավելիքիչհնարավորու-
թյունէթողնումհանրայինհամակարգերըչարաշահումներիառարկադարձնելուհամար։Պաշտ-
պանության ևանվտանգությանտիրույթումառավել հաճախակի հանդիպողխնդիրըայդ թա-
փանցիկությանպակասնէ։
Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանամրապնդմանկարևորությունըսույնգլխումու-

սումնասիրվումէ`իցույցդնելովայն,թեինչէնշանակումբարեվարքությանամրապնդումըպաշտ-
պանությանևանվտանգությանոլորտներիհամար,ևբացատրվումէ,թեինչուբարեվարքության
ամրապնդումըպետքէլինիզինվածուժերիգերակայություններիցմեկը։Նաևայսգլխումօրինակ-
ներիձևովներկայացվումենմիքանիգործիքներ,որոնքկարելիէօգտագործելայսնպատակնե-
րինհասնելուհամար,ինչպեսնաևլուսաբանվումէմիշարքերկրներիկողմիցդրանցօգտագործ-
մանհաջողփորձը՝ուղղվածնրանցպաշտպանականևանվտանգությաննախարարությունների
ներսում,ինչպեսնաևզինվածուժերումբարեվարքությանամրապնդմանը։

Ի՞նչէնկատիառնվումբարեվարքությունասելով
Բարեվարքությունը մի հասկացություն է, որը հաճախ է օգտագործվումազգայինանվտանգու-
թյանհամատեքստում(անգլերենում«integrity»բառըգործածվումէմիքանի,հոմանիշայինիմաս-
տով. territorial integrity –տարածքայինամբողջականություն, և individual integrity –անձնական
բարեվարքություն,ազնվություն-թարգմ.ծանոթ.)։Պետությանտարածքայինամբողջականության

114«Հակակոռուպցիոնպայմանագիրնստորագրվեց»,«WBIԹեմաներ» (7հունվարի,2004թ.),“AntiCorruption is
SignedintoTreaty,”WBIThemes(7January2004);

 http://info.worldbank.org/etools/docs/library/95071/merida/index.html։
115ՋերեմիՓոփ, «Կոռուպցիայի դեմպայքարելով.ազգային բարեվարքության համակարգիտարրերը»,ԹԻ-իԱղ-
բյուրների ժողովածու, 2000 թ. (Բեռլին, «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպություն, 2000 թ.), Jeremy
Pope,ConfrontingCorruption:TheElementsofaNationalIntegritySystem,TISourceBook2000(Berlin:Transparency
International,2000),www.transparency.org/publications/sourcebook։
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ապահովումըմինպատակէ,որըհստակամրագրվածէմիշարքազգայինսահմանադրություննե-
րում՝ որպես համապատասխանպետության զինված ուժերիառջև դրված նպատակ։Օրինակ̀ 
ԼատինականԱմերիկայի16պետություններից11-ըայսկամայնձևովիրենցհիմնականօրենքում
հռչակումենամբողջականությունըերաշխավորելունպատակը116:
Բարեվարքությունընաևմիարժեքէ,որըդիտվումէորպեսզինվորիէականհատկանիշներից

մեկը։ԱՄՆբանակում,օրինակ,բարեվարքություննուսուցանվումէորպես«Բանակայինյոթհիմ-
նականառաքինություններ»-իցմեկը(SevenCoreArmyValues),որնընդգրկվածէ«Բանակինախ-
նականզինվորականպատրաստությանհիմունքների»ուսումնականծրագրում.«Որքանաճումէ
ձերբարեվարքությունը,նույնքանէլդրանզուգահեռաճումէայլոցհավատըձերնկատմամբ»117:
Բարեվարքություննիրոքորկարևորագույնարժեքէամբողջաշխարհիզինվածուժերիհամար՝

դրաթե՛ուղղակի,ևթե՛բարոյականիմաստով։
Պետականմարմիններումբարեվարքությանհաստատումնուպահպանումըընդգրկումենմի

շարքբաղադրիչներ,որոնքբոլորըմիասիննպաստումենբարոյականմիջավայրիձևավորմանը։
Այդբաղադրիչներնեն՝

• անհատականևկոլեկտիվվարքագծինորմեր.

• վարքագծիհստակսահմանվածևկատարվողկանոնագրքեր.

• առաջնորդումսեփականօրինակով.

• օրենսդրությունևկանոնակարգեր.

• արդյունավետվերապատրստումևայդ վերապատրաստմանարդյունքների կանոնավոր
կիրառումպրակտիկայում.

• օրինականությանևկիրարկմանռեժիմիապահովում։

Պատուհան14.1.Բարեվարքությանսահմանումը

Բառիտեխնիկական,ուղղակիիմաստով,անգլերեն«integrity»(ամբողջականություն,անձեռնմխելիու-
թյուն,բարեվարքություն,ազնվություն)հասկացություննօգտագործվումէառարկաներիառնչությամբ՝
համակարգիորակիվերաբերյալդատողությունկազմելուհամար։Այսիմաստովամբողջականությունը
նշանակումէ,որհամակարգըգտնվումէգործառնականլիարժեքվիճակում,առողջէևանխոցելի։Հա-
մակարգնօժտվածէամբողջականությամբ,եթեծառայումէիրնպատակինևառանցհակասության
հարմարվում է մեկայլ,ավելի մեծ համակարգին, որի մասն է նա հանդիսանում։Պաշտպանության
համակարգը,օրինակ,իրամբողջականությունըպահպանումէայնքանժամանակ,քանիդեռայն չի
խախտվում։
Բարոյականիմաստով,ամբողջականությունը՝որպեսբարեվարքություն,հասկացվումէիբրևգործո-
ղությունների,արժեքների,սկզբունքներիևհետապնդվողարդյունքներիհետևողականկայունություն։
Ամբողջականություննանհատականիմաստովկամանհատականբարեվարքությունը,այսպիսով,նշա-
նակումէ,որտվյալանձըունիարժեքներ,որոնքնապաշտպանումէ,որոնցհավատումէուդավանում։
Գործառնականիմաստով,անհատըօժտվածէբարեվարքությամբ,եթեիրաշխատանքըկատարում
էազնիվ,ձեռնահասևլիարժեքկերպով։Բարեվարքությունըսովորաբարչափվումէհարցումներիև
աուդիտայինստուգումներիմիջոցով։

Բարեվարքությունըզինվածուժերում
Եթե նայելու լինենք հասարակության մեջ ամենամեծ վստահությունը վայելող հատվածներին,
ապազինվածուժերիբարձրցուցանիշներըչպետքէզարմանքհարուցեն։«ԹրանսփարենսիԻն-
թերնեշնլ»կազմակերպությանկողմից2006-2007թթ.իրականացվածկոռուպցիայիվերաբերյալ
համաշխարհայինհարցմանարդյունքներով118,զինվածուժերը,բոլորերկրներիմիջինցուցանիշով,
116Դրանքհետևյալերկրներնեն՝Կոլումբիա,ԴոմինիկյանՀանրապետություն,Էկվադոր,ԷլՍալվադոր,Գվաթեմալա,
Հոնդուրաս,Մեքսիկա,Նիկարագուա,Պարագվայ,ՊերուևՈւրուգվայ։Տե՛սReddeSeguridadyDefensadeAmérica 
Latina (Լատինական Ամերիկայի Անվտանգության և պաշտպանական ցանցը կամ «ՌԵՍԴԱԼ»). Լատինական
Ամերիկայիհամեմատականպաշտպանականքարտեզը,2008թ.հրատ-ուն, (ԲուենոսԱյրես,Արգենտինա,2008
թ.), Red de Seguridad y Defensa deAmérica Latina (LatinAmerica Security and Defence Network, or RESDAL):
ComparativeAtlasofDefenceinLatinAmerica,2008Edition(BuenosAires,Argentina,2008)։

117ԱՄՆցամաքայինզորքեր,«Զինվորիկյանք»,USArmy,“SoldierLife,”www.goarmy.com/life/living_the_army_values.jsp:
118«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն,«Կոռուպցիայիհամաշխարհայինբարոմետր»(2007թ.),
 www.transparency.org/policyresearch/surveys_indices/gcb/2007.
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գտնվումենհասարակությանմեջառավելվստահելիխմբերիեռյակում՝զիջելովմիայնկրոնական
ևհասարակականկազմակերպություններին։Զինվածուժերնավելիշատվստահությունենշահել,
քան լրատվամիջոցները, մասնավոր հատվածը, խորհրդարաններն ու քաղաքական կուսակցու-
թյունները(տե՛սԳծապատկեր14.1-ըևԳծապատկեր14.2-ը)։
Այսհարցմանարդյունքներիցբխումէնաև,որաշխարհիերկրներիմեծմասումժողովուրդը

վստահումէիրզինվածուժերին։Սրաըմբռնումըկարևորէայնընտրությանհամար,որըպետքէ
կատարիտվյալպետությունըբարեվարքությանամրապնդմանխնդիրըլուծելիս։Այսկարգիհար-
ցումները պաշտպանության նախարարությանը կարող են օգնել ճշգրտորեն պարզելու երկրի
պաշտպանականգերատեսչությաննկատմամբվստահությանմակարդակը,ինչպեսնաևժամա-
նակինանցկացնելուանհրաժեշտբարեփոխումները119:
Իրենցհանդեպառկավստահությունըարդարացնելուհամարզինվածուժերըպետքէհետևողա-

կանորենձգտենապրապնդելուևպահպանելուիրենցբարեվարքությունը։Դաչանելըթանկկարժե-
նաևկհանգեցնիսահմանափակմիջոցներիվատնմանը,ինչըկարողէդրսևորվելմիքանիեղանա-
կով։Լայնորենտարածվածէայնմոտեցումը,ըստորի̀կոռուպցիանբարձրացնումէգործարքների
գինը,ինչպեսնաևտնտեսությանմեջառկաանորոշությանմակարդակը120:Կիրառաբարզինված
ուժերինկատմամբ,սանշանակումէ,որկոռուպցիայիպատճառովկորսվածգումարներըկարողէին
կա՛մուղղվելավելիլավռազմականտեխնիկաձեռքբերելուն,կա՛մավելիարդյունավետօգտագրոծ-
վելայլ՝ոչռազմականծախսերկատարելուհամար։Այնգումարները,որոնքդուրսենբերվումռազ-
մականգնումներիգործընթացից,բացասաբարենանդրադառնումզինվածուժերիմարտունակու-
թյանվրաևնվազեցնումմարդկանցվստահությունըևըմբռնումըզինվածուժերիևնրանցկարիք-
ներինկատմամբ,ընդորում՝ինչպեսներպետական,այնպեսէլմիջազգայինմակարդակով։Քաղա-
քացիականանձանցևզինվորականծառայողների՝սեփականերկրինծառայելումտքիցսկիզբառ-
նողհպարտությունըլրջորենխարխլվումէայնժամանակ,երբկոռուպցիանդառնումէակնհայտ՝
զինվածուժերիցխլելովնրանցամենակարևորարժանիքներիցմեկը՝հանրայինվստահությունը121:

Գծապատկեր14.1.Զինվածուժերինկատմամբվստահությանմակարդակըհասարակությանայլ
հատվածներիհամեմատ

119ԴոմինիկՍկոտևՄարկՓայմեն,«Եվրոպայիևամբողջաշխարհիզինվածուժերումկոռուպցիայիվերաբերյալ
հանրայինընկալումները»,«Եվրոպականանվտանգություն»,Հ-17:4(դեկտեմբեր,2008թ.),էջ495–515,Dominic
ScottandMarkPyman,“PublicPerceptionsofCorruptionintheMilitaryinEuropeandtheRestoftheWorld,”European
Security17:4(December2008),495–515։

120Տե՛ս,օրինակ,ՊաուլոՄաուրո,«Կոռուպցիաևաճ»,«Տնտեսագիտականեռամսյակայինամսագիր»,Հ-110:3(1995
թ.),էջ681–712,PaoloMauro,“CorruptionandGrowth,”TheQuarterlyJournalofEconomics110:3(1995),681–712։
Տե՛սնաև՝ՊաուլոՄաուրո,«Կոռուպցիանևհանրայինծախսերիկառուցվածքը»,«Հանրայինտնտեսագիտության
ամսագիր»,Հ-69:2 (1998թ.), էջ263–79,PaoloMauro, “CorruptionandCompositionofGovernmentExpenditure,”
JournalofPublicEconomics69:2(1998),263–79։

121ՄարկՓայմեն,ԴոմինիկՍկոտ,ԱլանՎոլդրոնևԻնեսՎոյկա,«Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիոն
ռիսկի նվազեցումը պաշտպանական հաստատություններում» աշխ. մեջ՝ «Կապեր. Եռամսյակային ամսագիր»,
Հ-7:2ամառ,2008թ.,էջ21-44,MarkPyman,DominicScott,AlanWaldronandIneseVoika,«IntegrityBuildingand
ReducingկոռուպցիRiskinDefenseEstablishments,»Connections:TheQuarterlyJournal7:2(Summer2008):21–44:
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Այնուամենայնիվ, չնայած համաշխարհային միջին մակարդակով զինված ուժերի նկատմամբ
ունեցածբարենպաստվերաբերմունքին,իրավիճակըզգալիորենտարբերէառանձիներկրների
կտրվածքով։Գծապատկեր14.2-ումներկայացվածեն2006և2007թթ.ընթացքումիրականաց-
ված«Կոռուպցիայիհամաշխարհայինբարոմետր»ուսումնասիրությանարդյունքներըզինվածու-
ժերիառնչությամբ122:

Բարեվարքությանամրապնդմանգործիքները
Պետությունները պետք է ապահովեն, որ կոռուպցիոն դրսևորումների հնարավորությունները
հասցվածլինեննվազագույնի։Դրանկարելիէհասնելմիքանիեղանակով։
Առաջինքայլերիցմեկըպետքէլինիայնկոռուպցիոնխնդիրներիտեսակներիուսումնասիրու-

թյունը,որոնքգոյությունունենազգայինհամատքստում,ընդորում`այսխնդիրներըտարբերերկր-
ներումշատտարբերեն։Օրինակ՝զորակոչիհետկապվածկոռուպցիանհիմնականխնդիրներից
մեկնէՌուսաստանիևԱրևելյանԵվրոպայիշատերկրներիհամար,սակայնայնայդքանէլմտա-
հոգիչ չէմյուսպետություններիդեպքում։Այստեսակիուսումնասիրությունանցկացնելուցհետո
անհրաժեշտէներդնելվերհանվածկոռուպցիոնհիմնախնդիրներիլուծմաննուղղվածիրավիճակը
շտկողհամարժեքընթացակարգեր,միջոցներևմեխանիզմներ։Կայունհաջողություններարձա-
նագրելուհամարէապեսկարևորէ,որայդընթացակարգերըխթանվենևլիարժեքորենպահպան-
վենքաղաքականևզինվորականղեկավարության կողմից։Եթե բարեփոխումներիառաջնորդ-
ներնիրենքիսկչենդիտվումորպեսխանդավառությամբլիբարեվարքությանկրողներ,ապադա
մեծապես վնասում էպաշտպանության ոլորտիպաշտոնյաներիև զինված ուժերի ձեռնարկած
գործին։
Չնայածբարեվարքությանհամակարգիանկյունաքարայինհասկացություններնուհիմնական

սկզբունքներըհեշտությամբընկալելիեն,նույնքանկարևորէ,որնախատեսվողմիջոցներըհիմքեր
ունենանիրականկյանքումևպրակտիկայում։

Գծապատկեր14.2.Զինվածուժերիհանդեպվստահությանհամեմատականմակարդակըտարբեր
երկրներում

122«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն,«Կոռուպցիայիհամաշխարհայինբարոմետր»(2007թ.)։



Գլուխ14.Բարևարքությանամրապնդմանկարևորությունը 163

«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»(ԹԻ-ՄԹ)կազմակերպությանկողմիցիրականացվողՊաշտպանու-
թյանհարցերովմիջազգայինծրագիրըաշխատանքէտանումպաշտպանությանոլորտումբարե-
վարքությանամրապնդմաննուղղվածգործնականմիանգամիցտասներկումեխանիզմիուղղու-
թյամբ։ԴրանքբոլորըթվարկվածենՊատուհան14.2-ում։
Գործնականմիջոցներըառանձինպետություններինօգնումենպարզելուիրենցմոտառկակո-

ռուպցիոնռիսկերըևվերապատրաստելուիրենցհամապատասխանանձնակազմերը՝գոյություն
ունեցողխնդիրներիլուծմանըձեռնամուխլինելուհամար։Այսմիջոցներըմշակվելենորպեսպե-
տությունների ներսում ձևավորված կոռուպցիոն մարտահրավերներինարձագանքելու և իրենց
պաշտպանական ինստիտուտներում բարեվարքության ամրապնդման առաջին կարևորագույն
քայլեր։ Դրանք պետություններին անհրաժեշտ գործիքներ են տրամադրում իրենց մոտ առկա
կոնկրետռիսկըվերհանելուտեսանկյունից,ինչպեսնաևներկայացնումենայդխնդրիլուծմանուղ-
ղությամբանհրաժեշտմեթոդիկանևդրաիրագործմանուղեցույցները։
Այսգործիքներիցշատերը,որոնքարդենիսկմատչելիենպաշտպանությաննախարարություն-

ներին,ինչպեսնաևդրանցիրագործմանլավագույնփորձըներկայացվածենսույնժողովածուում։

Եզրակացություն
Պաշտպանականգերատեսչություններիներսումկառավարմանորակիբարելավումը,որըկատար-
վում է ինչպես բարեվարքության ամրապնդման, այնպես էլ պաշտպանական գերատեսչության
կողմիցկոռուպցիոնռիսկերինանմիջապեսարձագանքելումիջոցով,հզորևմոտիվացնողմոտե-
ցումէ։Անցյալումգոյությունուներայնտենդենցը,ըստորիկոռուպցիայիերևույթիդեմպայքարը
դիտվումէրորպեսիրավունքի,կանոնադրություններիևմեղադրականդատավճիռներարձակելու
խնդիր։Չնայածսրանքևսհանդիսանումենկոռուպցիանհաղթահարելուանհրաժեշտմիջոցներ,
այնուամենայնիվ,դրանքո՛չբավարարենևո՛չէլքաջալերող՝պետականպաշտոնյաների,զինված
ուժերիևհանրությանհամար։Բարեվարքությանամրապնդմանուղղությամբաշխատելըավելի
արգասաբերէևմոտիվացնող։Բացիայդ,այնավելիկայունբնույթէկրում։

Պատուհան14.2.Գործնականբարեփոխումներիառթիվմոտեցումներ

1. Պաշտպանականքաղաքականությանևպաշտպանությանոլորտիբյուջետավորմանթափանցի-
կությանբարձրացում:

2. Կոռուպցիայիճշգրիտախտորոշումևբարեվարքությանառկահիմնահարցերիպարզում:

3. Պաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիոնռիսկերիդեմպայ-
քարիգործողություններիծրագրիմշակում:

4. Երևույթըքննարկմանառարկադարձնելը:

5. Քաղաքացիականհասարակությաններգրավում:

6. Պաշտպանությանոլորտիկապալառուներիներգրավում:

7. Պաշտոնյաներիևզինծառայողներիաշխատանքայինվարքագծիհստակ չափորոշիչներիսահ-
մանում:

8. Հարցումներիևվիճակագրությանօգտագործում՝կատարումըվերահսկելունպատակով:

9. Բարեվարքությանամրապնդմանհարցերովհատուկդասընթացներիներդրում:

10. Պետականգնումներիգնահատմանհամարանկախվերահսկիչներիներգրավում:

11. Օֆսեթայինհամաձայնություններիթափանցիկությանբարձրացում:

12. Գնումներիկառուցակարգերիբարեփոխումներ։

Աղբյուրը,ավելիմանրամասն,տե՛սՄարկՓայմեն,«Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպ-
ցիոնռիսկերինվազեցումըպաշտպանականգերատեսչություններում.Տասըգործնականբարե-
փոխում» (Լոնդոն. «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպություն – ՄԹ, 2009 թ.), Mark
Pyman,BuildingIntegrityandReducingCorruptionRiskinDefenceEstablishments.TenPractical
Reforms (London: Transparency International – UK, 2009), www.defenceagainstcorruption.org/
index.php/publications:

Բարեվարքությանամրապնդումընաևառավելություններէտալիսայնիրականացնողպաշտպա-
նությաննախարարությանը.այնբերումէզինվածուժերինկատմամբվստահությանաճին,նվա-
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զեցնումխախտումների հնարավորությունները գնումների իրականացմանևպաշտպանության
ոլորտիկառավարմանայլբնագավառներում,ինչպեսնաևվատնումներիդեմպայքարիմիջոցով
խնայումէոլորտիգումարները։Վերջապես,բարձրաստիճանպաշտոնյաներիհամարապահովվող
մեծագույնօգուտըայնդրականազդեցություննէ,որնայսմիջոցառումներնունենումենզինված
ուժերիմարտունակությանորակականկողմիվրա,ինչպեսնաևզինվածուժերիհանդեպհասա-
րակականվստահությանամրապնդմանհարցում։

Առաջարկություններ
Հետևյալմոտեցումներնառաջարկվումենայնբոլորպետություններին,որոնքձեռնամուխենեղել
պաշտպանականգերատեսչություններումբարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնություննե-
րիիրականացմանը.

• Տվե՛քպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտումկոռուպցիոնռիսկերիառկայության
ձերսեփականախտորոշումը:

• Այսհարցիլուծմանճանապարհինապահովե՛քհնարավորինսբոլորշահագրգիռկողմերի
աջակցությունը:

• Քննարկե՛քմիանգամիցերկուտեսակմիջոցներիգործադրմանհնարավորությունը,այնէ՝
ինչպես բարեվարքության ամրապնդման, այնպես էլ հակակոռուպցիոն մեխանիզմների
ներդրմանուղղությամբ:

• Այսմիջոցներըհամատեղե՛քներքինհակասություններիցզերծևլայնքննարկմանառար-
կադարձածգործողություններիծրագրում:

• Իրականացրե՛քայդծրագիրըմիքանիտարիշարունակ՝կայունհետևողականությամբև
առանցավելորդաղմուկի։

Հաջորդգլխումուսումնասիրվումենպաշտպանականգերատեսչություններումբարեվարքու-
թյանամրապնդմանևկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմանուղղությամբտարբերմասնակիցների
ունեցածդերակատարումնուզբաղեցրածտեղը։Ինչպեսևկարելիէրենթադրել,գլուխներիցմե-
կըորպեսպետականիշխանությանգործադիրճյուղիհիմնականդերակատարհամարումէպաշտ-
պանությաննախարարությունը։Մյուսգլուխներումուսումնասիրվումէանհատանձանց,կարգա-
վորիչմեխանիզմների,խորհրդարաններիևաուդիտայինմարմինների,պաշտպանականարդյու-
նաբերության,քաղաքացիականհասարակության,լրատվամիջոցների,ինչպեսնաևմիջազգային
կազմակերպություններիունեցածդերը։Յուրաքանչյուրգլխումուսումնասիրվումենբարեվարքու-
թյանամրապնդման,թափանցիկությանբարձրացմանևհաշվետվողականությանռեժիմիկատա-
րելագործման միջոցով կոռուպցիայի դեմպայքարելու սկզբունքները և ներկայացվումտարբեր
պայմաններումարձանագրվածլավագույնփորձիօրինակները։
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ԳԼՈՒԽ15.
ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Գոյությունունենկոռուպցիայիդեմպայքարելունորմատիվ-իրավականմիշարքինչպեսներպե-
տական,այնպեսէլմիջազգայինմեխանիզմներ։Չնայածայսփաստաթղթերնինքնինկոռուպցի-
այի լուծում չենապահովում,այնուամենայնիվ,դրանքկոռուպցիայիդեմպայքարիանհրաժեշտ
նախապայմաննեն։Սույնգլխումամփոփվումենինչպեսհարկադրանքիմեխանիզմները՝դրանց
կիրարկմանառանձինօրինակներովհանդերձ,այնպեսէլոչպարտադիրբնույթիուղեցույցները,
ինչպիսիքեն,օրինակ,Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերը,սպառազինու-
թյունների վերահսկման վարքագծի կանոնագրքերը և այլն։ «Լավագույն փորձն» այս առումով
բխումէինչպեսներպետական,այնպեսէլմիջազգայինկարգավորումներից։Սույնգլխիվերջին
կետումներկայացվումենայնպիսիկարգավորումներիորոշօրինակներ,որոնքխթանումենթա-
փանցիկությունը և հաշվետվողականությունը և այդպիսով նպաստում պաշտպանության ոլոր-
տումբարեվարքությանամրապնդմանգործընթացին։
Այսմեխանիզմներիառաջինտեսակը՝օրենքիվրահիմնվածհարկադրանքիմիջոցները,հա-

տուկչենմիայնպաշտպանությանոլորտիհամարևոչէլպետքէլինենայդպիսին.կոռուպցիան
անօրինականէկամպետքէանօրինականճանաչվիհասարակականկյանքիցանկացածոլոր-
տում,մինչդեռպատիժներըպետքէհամարժեքլինենայնվնասներին,որոնքհասցվումենկոռուպ-
ցիոնարարքիգործողությանհետևանքով։Ոչպարտադիրուղեցույցները,մյուսկողմից,կարողեն
արտացոլելպաշտպանականհաստատությանկորպորատիվմշակույթիառանձնահատկություն-
ներըևհիմնվելայնարժեքայինհամակարգիևպատվիընկալմանվրա,որըհատուկէհենցպաշտ-
պանականհաստատությանթե՛զինվորականևթե՛քաղաքացիականծառայողանձանց։Այսկա-
նոնակարգերը,որոնքկոչվածենապահովելութափանցիկությանևհաշվետվողականությանռե-
ժիմը,հաշվիենառնումպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիվերաբերյալտեղեկատ-
վությանխորհրդապահականբնույթիառանձնահատկություններըևայսոլորտներիգործունեու-
թյանհատուկբնույթը։

Հարկադրանքիմիջոցներ
Կոռուպցիանվնասէհասցնումհասարակականզարգացմանը,խախտումէբարոյականության
նորմերնուխաթարումսոցիալականհամերաշխությունը։Թվումէ,թեբոլորըմիակարծիքենայն
հարցիշուրջ,թեառանձին-առանձինքաղաքական,սոցիալականկամգործարարկյանքիորեր-
ևույթներնեն,որհանդիսանումենկոռուպցիոն,ևաշխարհիերկրներիմեծմասումդրանքճանաչ-
վումենանօրինական։Սակայնչնայածկոռուպցիայիֆենոմենըլայնտարածումէգտելժամանա-
կակիցհասարակությանմեջևերկարպատմությունանցել,դրաայնպիսիմիասնականբնորոշու-
մը,որըհավասարապեսընդունելիկլինիբոլորպետություններիհամար,կարելիէասել,մինչայժմ
չլուծվածխնդիրէ։Տարբերձևաչափերումմիջազգայինհանրությունընախընտրելէկենտրոնանալ
կոռուպցիայիառանձինձևերիսահմանումներիվրա,օրինակ՝«ապօրինիվճարներ» (ՄԱԿ),«մի-
ջազգայինգործարքներիհետկապվածօտարերկրյապաշտոնատարանձանցկաշառելը»(ՏՀԶԿ)
կամ«ԵվրոպականհամայնքներիպաշտոնյաներինկամԵվրոպականՄիությանանդամպետու-
թյուններիպաշտոնյաներինընդգրկողկոռուպցիան»(ԵՄ)123:
«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ» կազմակերպությունը կոռուպցիան սահմանում էպարզապես

որպես«մասնավորօգուտստանալունպատակովվստահվածիշխանությանչարաշահում»։Չնա-
յածհակիրճ լինելուն̀ այսսահմանումըպարունակում էերեք էականբաղադրատարր.առաջին՝
իշխանությանչարաշահումը,երկրորդ՝իշխանությանվստահվածլինելը,ընդորում`ինչպեսմաս-
նավոր,այնպեսէլհանրայինհատվածում,ևերրորդ՝չարաշահմամբմասնավորօգուտհետապնդե-
լը,այսինքն՝ոչմիայնչարաշահումըթույլտվողանձի,այլևվերջինիսընտանիքիմերձավորանդամ-
ներիևընկերներիօգտին124:
123Եվրոպայիխորհուրդ,«Կոռուպցիայիմասինքրեականիրավունքիկոնվենցիայիբացատրականզեկույց»,Եվրո-
պականպայմանագրերի շարք (ԵՊՇ), Հ-173,Council ofEurope,ExplanatoryReport,Criminal LawConventionon
Corruption,ETSNo.173,http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/173.htm։

124Ջերեմի Փոփ, «Կոռուպցիայի դեմ պայքարելով. ազգային բարեվարքության համակարգի տարրերը» (Բեռլին,
«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն,2000թ.),էջ1,ծանոթ.2,JeremyPope,ConfrontingCorruption:
TheElementsofaNationalIntegritySystem,(Berlin:TransparencyInternational,2000),1,footnote2։
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Միջազգայինտարբերհարթակներումտեղիունեցողքննարկումներումօգտագործվողսահմա-
նումներընույնպեսբավականինլայնեն։Պատուհան15.1-ումներկայացվումէանցումայինսահ-
մանմանայնտեքստը,որնօգտագործվումէԿոռուպցիայիհարցերովմիջգերատեսչականխմբի
(ԿՄԽ,MultidisciplinaryGrouponCorruption,GMC)կողմից,որըհիմնադրվելէԵվրոպայիԽորհրդի
շրջանակներում1994թ.սեպտեմբերին,ինչպեսնաևբերվումեննմանտարածականբնորոշում
նախընտրելուպատճառները։
Զարմանալիչէ,որկոռուպցիայիներպետականսահմանումներընույնպեստարբերեն։Պատու-

հան15.2-ումներկայացվածենայնսահմանումներնուդրանցձևակերպմանհիմքումընկածմո-
տեցումները, որոնքկիրառվում են երեքերկրների կողմիցկոռուպցիոն հանցագործությունների
քրեաիրավականբնորոշումըտալուհամար։

Պատուհան15.1.Կոռուպցիայիսահմանմանելակետայինդրույթները

ԿՄԽ-նիրաշխատանքներըսկսեցհետևյալանցումայինսահմանմանհիմանվրա.«Կոռուպցիան,Եվ-
րոպայիԽորհրդիԿՄԽկողմիցօգտագործվողիմաստով,հանդիսանումէ՝կաշառքստանալըկամորևէ
այլվարքագիծ,որըդրսևորվումէհանրայինկամմասնավորհատվածումորոշակիլիազորություննե-
րովօժտվածանձանցկողմիցիրենցայնպարտականություններըչկատարելուձևով,որոնքբխումեն
պաշտոնատարանձի,մասնավորհատվածիծառայողի,անկախներկայացուցչի`նրանցունեցածկար-
գավիճակիցկամայդտեսակիորևիցեայլփոխհարաբերություններիբնույթիցևհետապնդումէանմի-
ջապեսիրենցկամայլանձանցկողմիցչնախատեսվածօգուտստանալունպատակ»։
Այսսահմանմաննպատակնէրապահովել,որպեսզիորևէհարցդուրսչմնադրակիրառմանշրջա-
նակներից։Չնայածայսսահմանումըոչմիշտէ,որլիովինհամապատասխանումէկոռուպցիայի՝պե-
տություններիմեծմասումընդունվածօրենսդրական,մասնավորապես՝քրեաիրավականբնորոշմանը,
այնուամենայնիվ,դրաառավելությունըայնէր,որայսսահմանմանարդյունքումքննարկվողխնդիրը
չիդրվումչափազանցնեղշրջանակներիմեջ։Կոնվենցիայիտեքստիմշակմանըզուգահեռ`այսընդհան-
րականբնորոշումըվերաձևակերպվեցկոռուպցիայիբնորոշմանմիքանիայլաշխատանքայինտարբե-
րակների,որոնքկարողենփոխադրվելազգայինօրենսդրությանմեջ,որոշդեպքերում,սակայն,դրա-
նումառանձինփոփոխություններմտցնելովհանդերձ։Այսառումով,արժեընդգծել,որգործողկոնվեն-
ցիանոչմիայնպարունակումէկաշառքի՝ակտիվևպասիվ,ընդհանուրհավանությունստացածսահ-
մանումը,որըհիմքէհանդիսանումտարբերարարքներիքրեականացմանհամար,այլևսահմանումէ
կոռուպցիոնվարքագծիայլդրսևորումներևս,մասնավորապես՝հանրայինհատվածիկոռուպցիանև
պաշտոնեականդիրքիվրաազդեցությանշահարկումը,որոնքսերտորենկապվածենկաշառքիհետև
միասնաբարընդունվումենորպեսկոռուպցիայիառանձինեղանակներ։Այսպիսով,սույնկոնվենցիայի
հիմնականառանձնահատկություններիցմեկնէգործողությանլայնշրջանակը,որնարտացոլումէկո-
ռուպցիայիդեմպայքարիգործումԵվրոպայիԽորհրդիկողմիցորդեգրվածմոտեցմանհամապարփակ
բնույթը,միմոտեցման,որըկոռուպցիանդիտումէորպեսժողովրդավարականարժեքների,իրավուն-
քիգերակայության,մարդուիրավունքների,սոցիալականևտնտեսականառաջընթացիսպառնալիք։

 Աղբյուրը.Եվրոպայիխորհուրդ,«Կոռուպցիայիմասինքրեականիրավունքիկոնվենցիայի
բացատրական զեկույց», Եվրոպական պայմանագրերի շարք, Հ173, կետ 24րդ և 25րդ,
CouncilofEurope,ExplanatoryReport,CriminalLawConventiononCorruption,ETSNo.173,
Items#24and#25։ 

Պատուհան15.2.Կոռուպցիոնհանցագործություններիազգայինիրավականբնորոշում
ները

Ֆրանսիա
Կոռուպցիոն հանցագործություններն ընդգրկված են Ֆրանսիայի քրեական օրենսգրքում։ Վերջինս
տարբերակումէպասիվևակտիվկոռուպցիան։Պասիվկոռուպցիանսահմանվումէորպես՝«Առանց
դրաիրավունքըունենալու,առաջարկների,խոստումների,հանգանակությունների,նվերներիկամայլ
օգուտներիուղղակիկամանուղղակիհայցումկամփաստացիստացում,որըկատարվումէպաշտո-
նատարանձիկամպետականծառայողիլիազորություններիրականացնողկամհանրայինընտրովի
մանդատունեցողանձիկողմից»։Օրենսգրքի432-11հոդվածիհամաձայն`այդարարքըպատժվումէ
տասըտարվաազատազրկմամբևտուգանքով՝150,000եվրոյիչափով,եթեկատարվելէ՝
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1. պաշտոնեականդիրքից,լիազորություններիցկամմանդատիցբխողորևէգործողությունկա-
տարելուկամայդգործողությունըկատարելուցհրաժարվելուդիմաց,կամեթեայդգործողու-
թյունըկամգործողությանկատարումիցձեռնպահմնալըկատարվելենպաշտոնեականդիրքը,
լիազորություններըկամմանդատըօգտագործելով,

2. իրականկամենթադրյալազդեցությունըչարաշահելով՝որևէպետականմարմնիցկամվարչա-
կազմիցորևէառավելություն,աշխատանք,պայմանագիրկնքելումասինկամորևէայլբարեն-
պաստորոշումստանալունպատակով։

Ակտիվկոռուպցիաննախատեսվածէօրենսգրքի433-1հոդվածովևսահմանվումէորպես«առանց
դրաիրավունքըունենալու,ուղղակիկամանուղղակիձևով,որևէպահի,առաջարկներ,խոստումներ,
հանգանակություններ,նվերներկամայլօգուտներառաջարկելը,որըարվումէպաշտոնատարանձի
կամպետականծառայողիլիազորություններիրականացնողկամհանրայինընտրովիմանդատունե-
ցողանձին,որպեսզիվերջինս՝
կատարի որևէ գործողություն կամ հրաժարվի որևէ գործողություն կատարելուց, որը բխում ե նրա
պաշտոնեականդիրքից,լիազորություններիցկամմանդատից,կամորըկարողէկատարվելպաշտոնե-
ականդիրքը,լիազորություններըկամմանդատըօգտագործելովկամիրականկամենթադրյալազդե-
ցությունըչարաշահելումիջոցով՝որևէպետականմարմնիցկամվարչակազմիցորևէառավելություն,
աշխատանք,պայմանագիրկնքելումասինորոշում...ստանալունպատակով»։

ԳերմանիայիԴաշնայինՀանրապետություն
Գերմանիայիքրեականօրենքըքրեականացնումէցանկացածօգուտիկամկաշառքիստացում,ինչպես
նաևդրանքտալը։Քրեականօրենսգիրքը(Strafgesetzbuch)հատուկնորմերէպարունակումնաևզին-
ծառայողներիվերաբերյալ,մասնավորապես,333-րդհոդվածընախատեսումէ,որ՝«(1)Յուրաքանչյուր
ոք, ով որևէպաշտոնատարանձի կամառանձինպաշտոնեական լիազորություններ իրականացնող
անձիկամԴաշնայինզինվածուժերիծառայողիառաջարկումէ,խոստանումկամտրամադրումորևէ
եկամուտ՝այնստացողիկամորևէերրորդանձիհամար՝որոշակիպարտականությունկատարելու.…»։

ՄիացյալՆահանգներ
ԱՄՆօրենսդրությանհամաձայն`հանցագործությունէհամարվումինչպեսԱՄՆ-ի,այնպեսէլայլպաշ-
տոնյաներին կաշառելը կամ մասնավորառևտրային կաշառքտալը։Կաշառքի նկատմամբ, սակայն,
կիրառելիենմիքանիհատուկհոդվածներ՝ինչպեսդաշնային,այնպեսէլնահանգայինօրենսդրության
մակարդակով։Ընդհանուրառմամբ,քրեորենարգելվածվարքագծիդրսևորումներիթվումեն՝պետա-
կանպաշտոնատարանձանցաանօրինականվճարտալը,առաջարկելը,փորձելը կամխոստանալը՝
նրանցպաշտոնեականորոշումներիկամգործողություններիվրաազդելունպատակով,կամմասնա-
վոր հարաբերությունների համատեքստում՝ աշխատակցին կամ ներկայացուցչին իրենց գործատուի
շահերինհակառակգործելունմղելունպատակով։
ԱՄՆօրենսդրությամբնաև,որպեսընդհանուրմոտեցում,հանցագործությանօժանդակություննուդր-
դումը,ինչպեսնաևհանցավորհամաձայնությանգալըքրեականացվումենիբրևառանձինավարտ-
վածհանցագործություններիկատարում։

Աղբյուրը. Ռոջեր Բեսթ և Պատրիցիա Բարեթ, «Հակակոռուպցիոն օրենսդրություն՝ միջազ-
գայինմոտեցումը»,(Լոնդոն.ՔլիֆորդՉենս,2005թ.),RogerBestandPatriciaBarratt,Anti-
CorruptionLegislation–anInternationalPerspective(London:CliffordChance,2005)։

Կոռուպցիոնհանցագործություններիսուբյեկտները

Քրեականօրենքիհամաձայն̀ հետպնդվումենբոլորհանցավորները՝անկախայնհանգամանքից,
թեարդյոքնրանցիցէսկիզբառնումկոռուպցիոնգործընթացը,թենրանքենօգտվումդրապտուղ-
ներիցկամնպաստումկոռուպցիայինկամէլբաշխումստացվածեկամուտները։ԵվրոպայիԽորհր-
դիԿոռուպցիայիմասինքրեականիրավունքիկոնվենցիան,օրինակ,քրեականացնումէինչպես
ակտիվ,այնպեսէլպասիվկոռուպցիան,որըկատարվումէինչպեսազգայինևմիջազգայինպաշ-
տոնյաների,ազգայինևմիջազգայինխորհրդարանականմարմիններիանդամների,միջազգային
քաղաքացիականծառայողների,այնպեսէլազգայինումիջազգայինդատարաններիդատավորնե-
րի ու այլ պաշտոնյաների կողմից։ 2003 թ. կոռուպցիոն հանցագործությունների պոտենցիալ
սուբյեկտներիայսցանկինավելացվելենազգայինևմիջազգայինարբիտրներնուերդվյալատե-
նակալները125:
125Եվրոպայի խորհուրդ, Կոռուպցիայի մասին քրեական իրավունքի կոնվենցիայի Լրացուցիչ արձանագրություն,
Ստրասբուրգ,15մայիսի,2003թ.։
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Ազդեցությանշահարկում

Քրեականիրավունքիկոնվենցիանտարածվումէինչպեսհանրային,այնպեսէլմասնավորհատ-
վածիվրա։Բացիառավելուղղակիձևովստացվողեկամուտներից̀ կոնվենցիանպահանջումէ,որ
քրեականացվածլինինաևազդեցությանշահարկումը։Կոնվենցիայի12-րդհոդվածիհամաձայն̀ 
մասնակիցպետությունները«պետքէընդունենայնպիսիօրենսդրականևայլբնույթիմիջոցներ,
որոնքանհրաժեշտենիրներքինօրենսդրությամբքրեականացնելուդիտավորությամբկատար-
վածուղղակիորենկամմիջնորդավորվածձևովանհիմնարտոնություններխոստանալը,առաջար-
կելըկամտալըցանկացածանձի,ովհայտարարումէկամհաստատում,որինքըկարողէանհիմն
ազդեցություն գործել» վերը նշվածպաշտոնատարանձանց կողմից «որոշում կայացնելու վրա՝
անկախայնհանգամանքից,թեայդանհիմնարտոնությունըիրթեուրիշիհամարէ,ինչպեսնաև՝
նմանարտոնությանառաջարկկամխոստումպահանջելը,ստանալըկամընդունելը՝անկախնրա-
նից,թեարդյոքայդազդեցությունըգործադրվելէ,թեոչ,ևթեարդյոքենթադրյալազդեցությունը
հանգեցրելէհետապնդվածարդյունքի»126:

Իրավաբանականանձանցպատասխանատվությունը

Իրավաբանականանձինքնույնպեսենթակաենքրեականպատասխանատվության՝այնդեպքե-
րում,երբկաշառքտվողանձըգործումէնրանցշահերիցելնելովկամնրանցանունից,իսկկա-
շառքստացողըհանդիսանումէպաշտոնատարանձ՝անկախայնհանգամանքից,թեարդյոքհե-
տապնդվողանհիմնառավելությունընախատեսվումէկաշառքտվողի,թեմեկայլանձիհամար։
Իրավաբանականանձանցքրեականպատասխանատվությունըորևէկերպչիխոչընդոտումկո-
ռուպցիայիմեջներգրավվածանձանցանձնականքրեականպատասխանատվությանենթարկելը։

Պատժամիջոցներ

Միջազգային կոնվենցիաներովպահանջվում է, որ կոռուպցիոն հանցագործությունների համար
նախատեսվողսանկցիաներըլինենարդյունավետ,համաչափևզսպող։Որպեսպատիժ`կարողէ
կիրառվելֆիզիկականանձանցազատազրկումը,ինչըկարողէհնարավորդարձնելհանձնումկա-
տարելը։
Սանկցիաներըպետքէընկալվենորպեսարդարացիևունենանկանխարգելիչազդեցություն։

Պատուհան15.3-ումմատնանշվածենկոռուպցիոնդրսևորումներիքրեականացմանհիմնական
սկզբունքները։

Պատուհան15.3.Կոռուպցիոնդրսևորումներիքրեականացմանհիմնականսկզբունքները

«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպության«2000թ.աղբյուրներիժողովածուն»վերէհանում
հետևյալութհիմնականսկզբունքները,որոնցիցելնելով`անհրաժեշտէկատարելկոռուպցիոնվար-
քագծիքրեականացումը.

1. Կոռուպցիայի դեմ ուղղված օրենսդրական նորմերը պետք է համապատասխանեն մարդու
իրավունքներիմիջազգայինչափորոշիչներինևմեղադրյալներիհամարապահովենարդարա-
ցի դատաքննության հնարավորություն։ Չափազանց կարևոր է, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ
ուղղվածօրենսդրականնորմերումպահպանվեն մարդու իրավունքներիապահովման՝ սահ-
մանադրորեն կամ միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված երաշխիքները՝ խուսափելով
հետագայում դատարանների կողմից առանձին ընթացակարգերի հակասահմանադրական
ճանաչվելուց։

2. Օրենքներըչպետքէընկալվենորպեսչափիցդուրսպատժողական։Դրանքպետքէվայելեն
ժողովրդիաջակցությունը։Հակառակդեպքում`առկաէկիրարկմանխնդիրներիառաջացման
վտանգը։

3. Պետքէառկալինենպատժինշանակմանհստակուղեցույցներ՝այնհաշվով,որպեսզիպատիժ-
ներընույնկայունությամբկիրառվենթե՛մեկևթե՛մյուսհանցավորինկատմամբ,ինչպեսնաև
լինենարդարացի,սակայնոչանհարկիծանր։

126Եվրոպայիխորհուրդ,Կոռուպցիայիմասինքրեականիրավունքիկոնվենցիա,ԵՊՇՀ-173,հոդված12։
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4. Շատմեծիմաստունիկոռուպցիայինևգաղտնիվճարներինվերաբերողտարբերքրեական
նորմերիմիավորումըմեկօրենսդրականակտում։Սանվազեցնումէզանազանբացերիհնա-
րավորությունը,ինչպեսնաևկարողէլինելայնվերաբերմունքիլրջությանվկայությունը,որն
օրենսդիրըորդեգրելէվարքագծինմանդրսևորումներինկատմամբ՝պարզորոշկերպովցույց
տալով,որհավասարապեսհետապնդվումենինչպեսհանրային,այնպեսէլմասնավորհատվա-
ծիկոռուպցիոնհանցագործությունները։Ցանկացածճանապարհընտրելուդեպքում«գաղտնի
վճարներ»տալուևստանալուարարքըպետքէլինիքրեականացված։

5. Էապեսկարևորէքրեականնյութականևդատավարականօրենսդրությանպարբերաբարվե-
րանայումը(ներառյալ՝ապացույցներինվերաբերողդրույթներըևօրենքովսահմանվածպա-
տիժների համաչափ կիրառման կանոնները).…Օրինակ՝ քրեական նյութականև դատավա-
րականիրավունքըպետքէիվիճակիլինիպայքարելուկորպորատիվայնպիսիկոռուպցիոն
երևույթիդեմ,ինչպիսինէ«մրցակցողցանցը»պետականգնումներիդեպքում,երբթվացյալ
մրցակիցներըմիմյանցմիջևնախապեսհամաձայնվումեն,թեովէստանալուտվյալկոնկրետ
պատվերըևինչգնով։

6. Կոռուպցիոնգործերիհետկապվածկարողէանհրաժեշտլինելնաևայնպիսիհատուկնորմեր
նախատեսելը,որոնցհամաձայնայնանհատները,ումպատկանողհարստությունըգերազան-
ցումէնրանցեկամտիհայտնիաղբյուրներիչափը,պարտավորլինենապացուցելուայդհարս-
տությանծագումը՝դատարանիմոտհամոզմունքառաջացնելուհամար։

7. Անհրաժեշտկլինիհատուկնորմերնախատեսել,որոնքկերաշխավորեն,որկոռուպցիոնճա-
նապարհովձեռքբերվածեկամուտներըհնարավորլինիվերադարձնելպետությանը՝նկատի
ունենալով,որհաճախդրանքհայտնվումեներրորդանձանցտիրապետությաններքոկաման-
գամերկրիցդուրս։Քրեականևդատավարականօրենքովպետքէապահովվենկոռուպցիոն
եկամուտներիհայտնաբերումը,առգրավումը,սառեցումըևբռնագրավումը։

8. Անհրաժեշտ կլինի նաևայնպիսի նորմերի նախատեսում, որոնք կապահովեն, որպեսզի կո-
ռուպցիայիհանցակազմըներառիինչպեսկաշառքտալը,այնպեսէլկաշառքստանալը։

Աղբյուրը.Փոփ,«Կոռուպցիայիդեմպայքարելով»(2000թ.),270–72,Pope,ConfrontingCorruption
(2000),270–72։

Սառեցում(կալանք),առգրավումևբռնագրավում

Սանկցիաներըկարողենլինելգույքայինկամոչգույքային՝ներառյալազատազրկումը,կամերկու-
սըմիասին։Այնուամենայնիվ,պատժողականմիջոցներնինքնինբավարարչեն,եթեկոռուպցիոն
գործունեությանարդյունքումստացվողեկամուտներըչենվերադարձվումպետությանը։Հետևա-
բար,օրենսդիրըպետքէմիջոցներնախատեսիանձինկոռուպցիոնհանցագործությանեկամուտ-
ներիցզրկելուհամար։
Օրենքըպետքէնախատեսիկոռուպցիոնհանցագործությանեկամուտներըկամայդեկամուտ-

ներինհամարժեքգույքը,ինչպեսնաևկոռուպցիոնհանցագործությանկատարմանհամարօգտա-
գործվածկամնախատեսվածգույքը,սարքավորումներըկամայլմիջոցներըբռնագրավելուհա-
մար127:ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիանայնուհետևսահմանումէ,որ«եթեհանցագործու-
թյուններիցստացվածայդպիսիեկամուտներըմիացվելենօրինականաղբյուրներիցձեռքբերված
գույքին,ապա,առանցսառեցմանըևառգրավմանըվերաբերողցանկացածլիազորությանըվնա-
սելու,բռնագրավմանենթակաէգույքիայնմասը,որըհամապատասխանումէմիացվածեկա-
մուտների գնահատվածարժեքին»128: Նույնը կիրառելի է նաևայդ եկամուտներից կամ գույքից
ածանցյալեկամուտներիկամայլօգուտներինկատմամբ։

127ՄԱԿ-իԹմրամիջոցներիևհանցավորությանհարցերովգրասենյակ,«ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիան»,
(ՆյուՅորք,Միավորվածազգերիկազմակերպություն,2004թ.),հոդված31,մաս5-րդ,UnitedNationsOfficeon
DrugsandCrime,UnitedNationsConventionAgainstկոռուպցի(NewYork:UnitedNations,2004),Article31(5),http://
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf։

128Նույնտեղում,հոդված31,մաս5-րդ։
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Կոռուպցիոնհանցագործություններիցստացվածեկամուտներիօրինականացումը
(փողերիլվացումը)

Շահադիտական նպատակներով իրականացվող հանցավոր ցանկացած գործունեության, այդ
թվում՝կոռուպցիայիհաջողությունըկախվածէնրանից,թեորքանովէայնիզորու«պարզաջրե-
լու»իրանհիմնեկամուտները՝դրանքթերիկամկոռումպացվածազգայինֆինանսականհամա-
կարգերիմիջովանցկացնելուկամօֆշորայինբանկայինհամակարգերի,գաղտնիֆինանսական
«ապաստարանների» և նմանատիպայլ կառույցների շնորհիվազգային սահմանափակումների
ոլորտիցդուրսբերելումիջոցով։Պատուհան15.4-ումներկայացվումէայնսպառնալիքը,որնիր
մեջպարունակումէհանցավորներիններպետականօրենսդրականսահմանափակումներիցխու-
սափելուհնարավորությունընձեռելը։Փողերիլվացմանվտանգըբազմապատկվումէայնդեպքում,
երբ«հանցագործներնուահաբեկիչներըստանումենազատգործելուհնարավորություն՝իրենց
ֆինանսականօգուտներնօգտագործելովհանցավորհամագործակցությանիրենցցանցերնընդ-
լայնելուևապօրինիգործունեությունը,այդթվում՝կոռուպցիան,թմրամիջոցներիևզենքի,զինամ-
թերքի ապօրինի շրջանառությունը, մաքսանենգությունը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը
խթանելունպատակով»129:
Հետևաբար, կոռուպցիոնհանցագործությունների,այդթվում՝ կաշառքիևազդեցության շա-

հարկմանարդյունքումստացվողեկամուտներիօրինականացումընույնպեսենթակաէքրեակա-
նացման։ Եվրոպայի Խորհրդի «Կոռուպցիայի մասին քրեական իրավունքի կոնվենցիան» այս
առումովհենվումէ«Հանցավորճանապարհովստացվածեկամուտներիլվացման,հետախուզման,
առգրավմանուբռնագրավմանդեմպայքարիմասին»կոնվենցիայիվրա130,որընույնպեսընդուն-
վելէԵվրոպայիԽորհրդիշրջանակներում։

Պատուհան15.4.Ներպետականօրենսդրականսահմանափակումներիցխուսափելը

Օֆշորային բանկային գործունեությունը, գաղտնի ֆինանսական ապաստարանները, փողերի լվա-
ցումնու կոռուպցիանանընդհատքայքայումուխարխլումենազգայինպետականությանհիմքերը։
Օֆշորայինգոտիներումստեղծվածհարկայինգաղտնարանները,որոնքավելիմեծտարածումենգտ-
նումհամակարգչայինևհեռահաղորդակցմաննորտեխնոլոգիաներիշնորհիվ,տրամադրումենհար-
կերիցխուսափելուաննախադեպհնարավորություններ,որոնցօգնությամբհարուստքաղաքացիներն
ուկորպորացիաներըթաքնվումեններպետականհարկայինհամակարգերից,ինչիարդյունքումքայ-
քայվումէհարկայինդաշտը,վատթարանումէերկրիֆինանսականվիճակը,իսկշարքայինքաղաքա-
ցիներիաչքում՝խաթարվումհարկայինհամակարգիլեգիտիմությունը։Օֆշորայինապաստարանները
նաևնպաստումենփողերի լվացմանը՝օժանդակելովցանկացածտեսակիհակասոցիալականհան-
ցավորգործունեությանը՝ վերջինսազգային մարմիններիտեսադաշտիցդուրս բերելու միջոցով։Այս
պայմաններումէլավելիէծաղկումպաշտոնատարանձանցկոռուպցիան՝էլավելինվազեցնելով«օրի-
նականությանռեժիմում»պետությանգործելուևիրշարքայինքաղաքացիներիօրինապաշտությունն
ապահովելուհնարավորությունները։

Աղբյուրը.«Համաշխարհայինքաղաքականությանֆորումիկայք,«Պետականինքնիշխանու
թյունևկոռուպցիա»,GlobalPolicyForumwebsite,«StateSovereigntyandCorruption,»www.
globalpolicy.org/nationsastates/statesovereigntyandcorruption.html։

Նույնըկիրառելիէնաևհաշվապահականհաշվառմանհետկապվածիրավախախտումների
նկատմամբ,երբխոսքըդիտավորյալկատարվածայնպիսիգործողությանկամանգործությանմա-
սինէ,որնուղղվածէկոռուպցիոնհանցագործությանկատարմանը,դրահետքերիվերացմանը
կամպարտակմանը։Հաշվապահականնմանհանցագործություններիթվումկարողենլինելկեղծ
կամոչլիարժեքտեղեկատվությունպարունակողորևէհաշիվ-ապրանքագիրկամհաշվապահա-

129Համաշխարհայինբանկիինստիտուտ,«Կառավարմանևհակակոռուպցիոն»ուսումնականդասընթաց,«Փողերի
լվացումը»,TheWorldBankInstitute“Governance&Anti-Corruption”LearningProgram:MoneyLaundering։

130Եվրոպայիխորհուրդ,«Հանցավորճանապարհովստացվածեկամուտներիլվացման,հետախուզման,առգրավման
ու բռնագրավման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա», ԵՊՇ, Հ-141 (1990թ)։ Տե՛ս նաև՝ Եվրոպայի խորհուրդ,
«Հանցավորճանապարհովստացվածեկամուտներիլվացման,հետախուզման,առգրավմանուբռնագրավմանև
ահաբեկչությանֆինանսավորմանդեմպայքարիմասինկոնվենցիա»(Վարշավա,16մայիսի,2005թ.),Councilof
Europe,ConventiononLaundering,Search,SeizureandConfiscationoftheProceedsfromCrimeandontheFinancing
ofTerrorism(Warsaw:16May2005),http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/198.htm։
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կանայլփաստաթուղթկազմելըկամօգտագործելըկամկատարվածվճարմանփաստըապօրինի
չգրանցելը։

Հատուկլիազորություններ

Միջազգայինմակարդակովգոյությունունիլայնճանաչումստացածմիմոտեցում,որիհամաձայն
կոռուպցիոնհանցագործություններիարդյունավետկանխմանևքրեականհետապնդմանարդյու-
նավետիրականացմանշահերըկարողենպահանջելորոշակիհատուկլիազորություններինախա-
տեսում,մասնավորապես՝առանձնացվածպետականմարմիններիստեղծումը,հատուկքննչական
միջոցներիկիրառումըևվերջինիսարդյունքումձեռքբերվածապացույցներիթույլատրելիճանա-
չումը՝դրանքդատաքննությանընթացքումօգտագործելուհամար։
ԵվրոպայիԽորհրդիՔրեականիրավունքիկոնվենցիանկոչէանումներդնելայնպիսիմիջոց-

ներ,որոնքանհրաժեշտենիրավապահմարմիններիևդրանցաշխատակիցներիկոռուպցիայի
դեմպայքարումմասնագիտացումըապահովելուհամար(հոդված20)։
Այսաշխատակիցներնումարմինները,իրենցվերապահվածգործառույթներնարդյունավետո-

րենևցանկացածանհարկիճնշումներիցազատլինելուպայմաններումիրականացնելուհամար,
պետքէ,ներպետականիրավականհամակարգիհիմնարարսկզբունքներինհամաձայն,օժտված
լինենանհրաժեշտանկախությամբ։Պետքէերաշխավորվի,որայսմարմիններիանձնակազմըան-
ցնիհամարժեքվերապատրաստումևիրտրամադրությանտակունենաիրենառաջադրվածխն-
դիրներիլուծմանհամարանհրաժեշտֆինանսականմիջոցներ։
Պետքէնաևնշել,որկոռուպցիայիդեմպայքարիհամարհատուկառանձնացվածմարմինների

անկախությունըչպետքէկրիբացարձակբնույթ։Նրանցգործունեությունըպետքէհնարավորինս
ինտեգրվիև համակարգվիավանդական իրավապահ գործունեության շրջանակներում։ Նրանք
անկախենմիայնայնքանով,որքանովդաանհրաժեշտէիրենցգործառույթներըպատշաճկեր-
պովկատարելուհամար131:
ՆմանառանձնացվածմարմիններիհետկապվածՀարավայինԱֆրիկայիփորձըներկայացված

էՊատուհան15.5-ում։

Պատուհան15.5.Օրենք«Հատուկքննչականստորաբաժանմանմասին»

ՀարավայինԱֆրիկայիՆախագահը օրենքով նախատեսված դեպքերում կարող է ստեղծել հատուկ
քննչականստորաբաժանում՝կոռուպցիոնհանցագործություններիվերաբերյալգործերըքննելու,այդ
գործերըարդենիսկգործողորևէայլհատուկքննչականստորաբաժանմանըըստքննչականենթա-
կայությանուղարկելուհամար,ինչպեսնաև՝հատուկտրիբունալներ՝հատուկքննչականորևէստորա-
բաժանմանկողմիցկատարվածքննությանարդյունքներովծագածքաղաքացիականվեճերըլուծելու
համար։
ՀՔՍքննչականենթակայությանմեջէմտնումհետևյալենթադրյալհանցագործություններիքննու-

թյունը՝
ա)ցանկացածպետականմարմնիգործունեությանհետկապվածլիազորություններիծանրհետ-
ևանքներառաջացրածչարաշահումը.

բ)որևէպետականմարմնիաշխատակցիկողմիցթույլտրվածոչպատշաճկամանօրինականվար-
քագիծը.

գ)պետականմիջոցներիկամգույքիվատնումըկամյուրացումը.
դ)պետականգույքինկատմամբիրավունքներառաջացնող՝ որևէանօրինական, չնախատեսված
կամչհաստատվածգնում,գործարքկամայլգործողությունկատարելը.

ե)դիտավորությամբկամանզգուշությամբպետականմիջոցներըկորստիմատնելըկամպետական
գույքինվնասհասցնելը.

զ)ցանկացածպետականմարմնիգործունեությանհետկապվածկոռուպցիոնհանցագործություն
կատարելը.

է) որևէանձի կողմիցայնպիսի ոչպատշաճ կամանօրինականվարքագիծդրսևորելը, որի հետ-
ևանքովհանրությանըկամդրաորևէխմբինպատճառվելէկամկարողէրպատճառվելէական
վնաս։

131Եվրոպայիխորհուրդ, «Կոռուպցիայիմասինքրեականիրավունքիկոնվենցիայիբացատրականզեկույց»,ԵՊՇ,
Հ-173,կետ99։
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ա)տվյալգործինառնչվողբոլորմեղադրանքներիքննությունը.

բ)իրկողմիցքննվողգործինառնչվողցանկացածգործողությանկամանգործությանառթիվվերա-
բերելիապացույցներհավաքելըևհամապատասխանդեպքերում՝գործովանցնողանձանցդեմ
հատուկտրիբունալումվարույթհարուցելը.

գ)հատուկտրիբունալիվարույթումգտնվողգործովապացույցներներկայացնելը.

դ)հանցագործությաննառնչվողկամդրակատարումըհավաստողապացույցներըհամապատաս-
խանդատախազականմարմնինհանձնելը.

ե) Նախագահի միջնորդությամբառանձին դեպքերում սույն օրենքով չարգելված գործառույթներ
իրականացնելը.

զ)Նախագահի հրամանով,առանձինդեպքերումքննությանընթացքիևհամապատասխանհա-
տուկտրիբունալուղարկվածգործերիմասինզեկուցելը.

է)քննություննավարտվելուցհետոՆախագահինվերջնականհաշվետվություններկայացնելը.

ը)տարեկանառնվազներկուանգամխորհրդարանինհաշվետվություններկայացնելը՝ստորաբա-
ժանմանկողմիցկատարվածքննությունների,այլգործունեության,ստորաբաժանմանկառուց-
վածքի,կազմիևծախսերիվերաբերյալ։

Աղբյուրը.«Հատուկքննչականստորաբաժանումներիևհատուկտրիբունալներիմասին»Հ-74օրեն-
քը,1996թ.,Պաշտոնականտեղեկագիր,Հ-26311(ՀարավայինԱֆրիկա,28ապրիլի,2004թ.,
Special InvestigatingUnits andSpecialTribunalsActNo.74of 1996,GovernmentGazette
26311(SouthAfrica:28April2004),www.siu.org.za/legislation/act2005.pdf։

ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիայի50-րդհոդվածըկոչէանումնախատեսելհատուկքնն-
չականմիջոցառումներիկիրառումը,ինչպեսնաևդատարանումօգտագործվելուհամարթույլատ-
րելիճանաչելայդգործողություններիարդյունքումձեռքբերվածապացույցները(ավելիմանրա-
մասն,տե՛սՊատուհան15.6-ը)։Հատուկքննչականլիազորություններնուգործողություններըիրա-
կանացնելուտեսանկյունիցպաշտպանությանոլորտըբացառությունչիներկայացնում։

Պատուհան15.6.Քննչականհատուկմիջոցառումներ

Կոռուպցիայիդեմարդյունավետպայքարտանելուհամարյուրաքանչյուրպետություն,իրիրավական
համակարգիհիմնարարսկզբունքներինհամապատասխանևօրենքովսահմանվածկարգով,պետք
է ձեռնարկիայնպիսի միջոցներ, որոնքանհրաժեշտ են իր իրավասու մարմինների կողմից, իրտա-
րածքումվերահսկիչառաքումներևըստանհրաժեշտության՝քննչականայլհատուկմիջոցառումներ
իրականացնելուհամար,ինչպիսիքեն՝էլեկտրոնայինևայլդիտումըևգաղտնիայլգործողություններ,
ինչպեսնաևթույլատրելիհամարինմանճանապարհովձեռքբերվածապացույցներիօգտագործումը
դատարանում։
Կոնվենցիայիմասնակիցպետություններինքաջալերվումէըստանհրաժեշտությանկնքելհամապա-

տասխաներկկողմկամբազմակողմպայմանագրերկամձեռքբերելպայմանավորվածություններ՝մի-
ջազգայինհամագործակցությանշրջանակներումնմանքննչականհատուկմիջոցներկիրառելումասին։
Նմանպայմանագրիկամպայմանավորվածությանբացակայությանդեպքումնշվածհատուկքնն-

չականմիջոցներըմիջազգայինմակարդակովօգտագործելումասինորոշումներըկայացվումենկոնկ-
րետգործերովևանհրաժեշտությանդեպքումկարողենհաշվիառնելշահագրգիռմասնակիցպետու-
թյուններիիրավազորությանիրացմանառնչությամբֆինանսականպայմանավորվածություններնու
փոխըմբռնումները։
Միջազգայինմակարդակովվերահսկիչառաքումկատարելումասինորոշումները,շահագրգիռմաս-

նակիցպետություններիհամաձայնությանդեպքում,կարողեններառելնաևայնպիսիմեթոդներիկի-
րառում,ինչպիսիքենբեռներըկամմիջոցներըհայտնաբերելըևդրանքանձեռնմխելիթողնելըկամ
լրիվկամմասնակիորենառգրավելըկամփոխելը։

   Աղբյուրը.ՄԱԿիԹմրամիջոցներիևհանցավորությանհարցերովգրասենյակ,«Կոռուպցի-
այիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիան»,(ՆյուՅորք,Միավորվածազգերիկազմակերպություն,2004թ.),
հոդվածներ50և41,UnitedNationsOfficeonDrugsandCrime,UnitedNationsConvention
AgainstCorruption(NewYork:UnitedNations,2004),Article50,41:
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Վկաների,տուժողների,փորձագետներիևհանցագործությանմասինհաղորդում
ներկայացնողանձանցպաշտպանությունը

Կոռուպցիայիդեմարդյունավետպայքարմղելուհամարպետություններինանհրաժեշտէներդնել
վկաներիևդատականիշխանությանհետհամագործակցողայլանձանցպաշտպանությանհա-
մարժեքհամակարգ։Սաներառումէինչպեսօրենսդրականմեխանիզմներիստեղծում,այնպեսէլ
ֆինանսականմիջոցներիհատկացում։Բացիայդ,«պետքէնախատեսվեննորմեր,որոնքքրեա-
կանանձեռնմխելիությունկամմեղմպատիժներինշանակումկապահովենկոռուպցիոնհանցա-
գործություններիմեջմեղադրվողայնանձանցհամար,ովքերաջակցումեննախաքննությանկա-
տարմանը,հանցագործություններիկանխմաննուբացահայտմանը»132:
Պաշտպանությանաստիճանըպետքէլինի«արդյունավետ»և«համարժեք»այնվտանգներին,

որոնքգոյությունունենարդարադատությանհետհամագործակցողանձանց,վկաներիկամ«ահա-
զանգողների»համար։Որոշդեպքերում,օրինակ,կարողէբավարարլինելվարույթիընթացքում
այդանձանցինքնությունըչբացահայտելը,մյուսդեպքերումնրանքկարողենունենալթիկնապահ-
ներիաջակցությունը,իսկառավելվտանգավորդեպքերումկարողէանհրաժեշտլինելվկաների
պաշտպանությանավելի հեռուն գնացող միջոցների կիրառումը, օրինակ՝ ինքնությունը,աշխա-
տանքիկամբնակությանվայրըփոխելըևայլն133:
Պետություններիցակնկալվումէիրենցներպետականիրավականհամակարգերումնախատե-

սելայնպիսի համարժեք միջոցներ, որոնք կոռուպցիոն հանցագործությաննառնչվողփաստերի
մասինիրավասուպետականմարմիններինհաղորդողդրաողջամիտհիմքերնունեցողևբարե-
խիղճգործողանձանցկպաշտպանենորևէանհիմնմոտեցումիցևվերաբերմունքից134:
ԱՄՆ-ումայսմոտեցումըտարածվումէնաևկոռուպցիոնհանցագործությանկատարմանմեջ

ներգրավվածանձանցնկատմամբ՝այսպիսովվերջիններիսքաջալերելովդիմելուիրավապահմար-
միններինևներկայացնելուհամապատասխանապացույցները։Նշվումէ,որ«Արժեթղթերիևփո-
խանակումներիհետկապվածհանցագործություններիկատարմանըմասնակից (SecuritiesAnd
ExchangeCommission)այնանձը»,ովառաջիննէ«հնչեցնումշվին»,ինքնաբերաբարօժտվումէ
անձեռնմխելիությամբ»135:Այսպիսիպարզմոտեցումըկարողէկոտրելլռությունըմիարարքիվե-
րաբերյալ,որըհակառակդեպքումհանցավորներիմիջևկշարունակիհամարվելորպեսփոխա-
դարձշահավետևգերգաղտնիգործողություն։

Միջազգայինհամագործակցությունըհակակոռուպցիոնօրենսդրության
կիրարկմանընթացքում

Միջազգայինհանրությունընշանակալիջանքերէներդրելկոռուպցիանհաղթահարելունուղղված
իրավականմեխանիզմներիևպարտավորություններիմիամբողջհամակարգմշակելուևիրաց-
նելուգործում։Այս̀ հիմնականումներպետականօրենսդրականնորմերիկիրառումըպահանջումէ
լայնմիջազգայինհամագործակցությանծավալում։Այսնպատակինընդառաջ,Կոռուպցիայիդեմ
ՄԱԿ-իկոնվենցիան,օրինակ,մանրամասնանդրադառնումէհանձնման,դատապարտյալներիփո-
խանցման,փոխադարձիրավականօգնության,քրեականգործերովվարույթներիփոխանցման,
իրավապահհամագործակցությանևհամատեղքննչականգործողություններիևքննությանիրա-
կանացմանխնդիրներին։
Այլկոնվենցիաները,մասնավորապես՝ԵվրոպայիԽորհրդիՔրեականիրավունքիկոնվենցիան,

ավելիենմանրամասնումկոռուպցիայիդեմպայքարիուղղությամբմիջազգայինհամագործակցու-
թյանկազմակերպականևտեղեկատվությանփոխանակմանբաղադրիչները։Սրանպատակնէ
հանդիսանումմիջազգայինհամագործակցությանմիջոցներևուղիներսահմանելը,երբտարբեր
132«Կոռուպցիայի դեմ պայքարում մասնագիտացված ծառայությունների» 2-րդ Եվրոպական կոնֆերանսի եզրա-
կացություններնուառաջարկները(Տալլին,հոկտեմբեր,1997թ.),վկայակոչվածըստ՝Եվրոպայիխորհուրդ,«Կո-
ռուպցիայիմասինքրեականիրավունքիկոնվենցիայիբացատրականզեկույց»,ԵՊՇ,Հ-173,կետ108,Conclusions
andRecommendationsofthe2ndEuropeanConferenceofSpecialisedServicesintheFightAgainstCorruption(Tallinn,
October1997),asquotedinCouncilofEurope,ExplanatoryReport,CriminalLawConventiononCorruption,ETSNo.
173,item108։

133Եվրոպայիխորհուրդ, «Կոռուպցիայիմասինքրեականիրավունքիկոնվենցիայիբացատրականզեկույց»,ԵՊՇ,
Հ-173,կետ113։

134ՄԱԿ-իԹմրամիջոցներիևհանցավորությանհարցերովգրասենյակ,«ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիան»,
(ՆյուՅորք,Միավորվածազգերիկազմակերպություն,2004թ.),հոդված33։

135Փոփ,«Կոռուպցիայիդեմպայքարելով»(2000թ.),էջ273։
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դատավարականևերբեմննաևքաղաքականբնույթիխոչընդոտներըձգձգումկամկանխումեն
սահմանիերկուկողմերումկատարվածկոռուպցիոնհանցագործություններկատարողներինկատ-
մամբքրեականհետապնդմանիրականացումը։
Միջազգայինկոնվենցիաներովնախատեսվումէնաևդրանցկատարումըվերահսկողմեխա-

նիզմներիստեղծումը,ինչպեսնաև,որպեսկանոն,այնպիսիծրագրերիներդրումը,որոնքուղղված
ենառանձիներկրներինկոռուպցիայիդեմպայքարտանելուուղղությամբաջակցությունտրամադ-
րելուն։
Քրեականարդարադատությանոլորտումմիջազգայինհակակոռուպցիոնմեխանիզմներըհա-

ճախպարունակումեննաևայնպիսիդրույթներ,որոնքուղղվածենինչպեսկանխարգելիչ,այնպես
էլպատժողականբնույթիարդյունքներիխթանմանը,օրինակ՝միմյանցհամարտեղեկատվության
մատչելիությանապահովմանդրույթները։Այսհարցերըլուսաբանվումենսույնգլխիհետագաշա-
րադրանքիընթացքում՝կոռուպցիայիդեմուղղվածքաղաքացիաիրավականևվարչաիրավական
միջոցներիվերլուծությանընվիրվածկետիցհետո։
Վերջապես,ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիայի61-րդհոդվածընախատեսումէտեղեկատ-

վությանևլավագույնփորձիմիջազգայինփոխանակմանհնարավորությունը։Այնմասնակիցպե-
տություններիցպահանջումէ«հնարավորինսմիասնականսահմանումներ,չափորոշիչներևմեթո-
դոլոգիաներ մշակելու նպատակով քննարկել կոռուպցիայի և համապատասխանտեղեկատվու-
թյանվերաբերյալվիճակագրությունվարելուևվերլուծականգիտելիքներկուտակելուևմիմյանց
հետ,ինչպեսնաևմիջազգայինուտարածաշրջանայինկազմակերպություններիմիջոցով,դրանք,
ինչպեսնաևկոռուպցիայիկանխարգելմանևդրադեմպայքարիգործումձեռքբերվածլավագույն
փորձիփոխանակումիրականացնելուհնարավորությունը»։

Քաղաքացիականիրավունք
Քաղաքացիականիրավունքըկոռուպցիայիհետևանքովվնասկրածանձանցհնարավորությունէ
տալիսպաշտպանելիրենցիրավունքներնուշահերը,ինչպեսնաևկարողէքաղաքացիներինիրա-
վազորելկիրառելուհակակոռուպցիոնդրույթներըայնդեպքերում,երբդաչիարվումպետական
մարմիններիկողմից։Այնպատճառները,որոնքանհրաժեշտենդարձնումկոռուպցիոնհանցագոր-
ծություններիքրեականհետապնդումովչսահմանափակվելը,ամփոփվածենՊատուհան15.7-ում։
ԵվրոպայիԽորհրդիԿոռուպցիայիմասինքաղաքացիականիրավունքիկոնվենցիայի2-րդհոդ-

վածըկոռուպցիանսահմանումէորպես՝«ուղղակիորենկամանուղղակիորենկաշառքկամորևէ
անհիմնօգուտկամայդպիսիօգուտիխոստումպահանջելը,առաջարկելը,տալըկամընդունելը,
որըխախտումէկաշառք,անհիմնօգուտկամայդպիսիօգուտիխոստումպահանջողիկողմից
ցանկացածպարտականությանպատշաճկատարումըկամպահանջվողվարքագիծը»։

Պատուհան15.7.Քրեականիրավունքըբավարարչէկոռուպցիոնհանցագործությունների
դեմպայքարելուհամար

Կոռուպցիայիդեմպայքարիառաջինգիծըքրեականարդարադատությանհամակարգնէ,իսկմեղա-
վորներինկատմամբարդյունավետքրեականհետապնդումիրականացնելնունրանցդատապարտելը
իրապեսամենաբաղձալիարդյունքնէ։Այնոչմիայնհատուցվածլինելուզգացումէհաղորդումհասա-
րակությանը,այլևխիստզսպողազդեցությունէունենումհավանականկատարողներիհամար։Փոր-
ձը ցույց էտալիս, սակայն, որ զուտ քրեականարդարադատության համակարգն ինքնին չունիայն
ողջզինանոցը,որնանհրաժեշտէկոռուպցիոնհանցագործություններկատարողներիդեմհաղթանակ
տոնելուհամար։Կոռուպցիանսովորաբարկատարվումէքողարկվածկերպով՝դրաբացահայտումը
հնարավորինսդժվարացնելունպատակով։Անգամբացահայտմանդեպքումկիրառվումենբարդսխե-
մաներ,որոնքուղղվածենկոռուպցիայիփաստիապացուցումըդժվարացնելուն։
Արդյունքումհաճախչափազանցդժվարէլինումբավարարապացույցներձեռքբերել՝մեղադրական
դատավճռիհիմքումդրվելուհամար։Այսխնդիրնէլավելիէբարդանումմիշարքայնպիսիպատճառնե-
րով,ինչպիսիքենականատեսվկաներիբացակայությունըկամսակավությունը,ընդունելիճանաչված
գրավորապացույցներիվրահիմնվելուկարիքը,այսոլորտումմասնագիտականհմտություններունե-
ցողդատախազներիպակասը,ինչպեսնաև«ողջամիտկասկածիցվեր»կամ«ողջամիտկասկածիցայն
կողմ»մեղադրանքնապացուցելուպարտականությանառկայությունը։Հանրությանվստահությունը
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հաճախավելիէնվազում,երբդատարաններըոչհազվադեպմեղմպատիժներեննշանակումտնտեսա-
կանհանցագործություններիհամար՝այնդեպքում,երբօրենքը500,000ռանդգումարըգերազանցող
վնասպատճառածտնտեսականհանցագործությանհամարնախատեսումէ15տարվաազատազր-
կում։Վերջապես,հանցագործներըբանտիցհաճախազատվումենդատարանիկողմիցնշանակված
պատժիկրմանավարտիցշատվաղ։Այսամենիարդյունքըլինումէայն,որհասարակությանըպարու-
րումէայնզգացումը,որ«վատտղերքը»ավելիհզորեն,քանիշխանությունները,ևորհանցանքգոր-
ծելըշահավետէ։Այսպիսով,պարզդարձավ,որհանրությունըկոռուպցիայիդեմիրպայքարումկարիք
ունինորզինատեսակների։

     Աղբյուրը.ՎիլլիՀոֆմայեր,Հատուկքննչականստորաբաժանմանպետ,ՀարավայինԱֆրիկա,
«Քաղաքացիական իրավունքի կիրառումը կոռուպցիայի դեմպայքարելիս»,Willie Hofmeyr,The
UseofCivilLawinCombatingCorruption,HeadofSpecialInvestigatingUnit,SouthAfrica,http://
siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/Hofmeyr.pdf։

Միջազգայինկոնվենցիաներըխախտվածիրավունքիվերականգնմանգործումօգտագործվե-
լիքքաղաքացիաիրավականմիջոցներըդիտարկումենշատհամապարփակձևով`անդրադառնա-
լովհետևյալհիմնահարցերին.

• կոռուպցիոնվարքագծիհնարավորհիմնականտուժողներիպարզում.
• ապացույցների,այդթվում՝արարքիևվնասիմիջևպատճառականկապիառկայության
փաստըհաստատելուհետկապվածխնդիրներ.

• անօրինականվճարներիխնդրիֆինանսականբաղադրիչըուդրանցդերըմրցակցության
հիմքերըխարխլելուգործընթացում.

• պայմանագրերիվավերականությունը.
• աուդիտայինստուգումիրականացնողներիդերակատարումը.
• աշխատակիցներիպաշտպանությունը.
• ընթացակարգերը,ներառյալ՝դատականծախսերը,ինչպեսնաև՝միջազգայինհամագոր-
ծակցությունը136:

Քաղաքացիականիրավունքիկիրառմանհետկապվածամենակարևորտարբերությունըապա-
ցուցմանպարտականությանփոխատեղումնէևպարզապես«արժանահավատապացույցներ»
ներկայացնելուպահանջը։Օրինակ՝եթեպատասխանատուդիրքզբաղեցնողանձըկուտակելէ
այնպիսիծավալիհարստություն,որըչէրկարողստացվելնրապաշտոնականաշխատավարձից,
ապաքննչականմարմինըներկայացնումէպաշտոնականհարցում,ևայնուհետևհենցտվյալան-
ձն է, որպետք է բացատրություններ ներկայացնի։Երբանձը չի կարողանումարժանահավատ
հիմնավորումներտալ,ապագործըկարողէուղարկվելդատաքննության137:
Մասնավորապես,Կոռուպցիայիդեմմիջամերիկյանկոնվենցիանտվելէնշվածմոտեցմանհետ-

ևյալձևակերպումը.

Իրսահմանադրությունըևիրիրավականհամակարգիհիմնարարսկզբունքներըպահպանելուպայ-
մանով`յուրաքանչյուրՄասնակիցպետություն,եթեդեռևսդաչիարել,պետքէձեռնարկիօրենսդրա-
կանևայլբնույթիանհրաժեշտմիջոցներ՝ուղղվածնրան,որպեսզիքրեականիրավախախտումճա-
նաչվիպաշտոնատարանձիգույքինշանակալիավելացումը,որըգերազանցում էնրաօրինական
եկամուտները,ևորընաչիկարողխելամտորենհիմնավորելիրպաշտոնեականլիազորություններն
իրականացնելուժամանակահատվածիհետկապված138:

Շատհզորներուժպարունակողմոտեցումներիցմեկնէլ,որըհայտնիէորպես«ՔվիԹամ»-ի
սկզբունք(Quitam),ամրագրվածէԱՄՆօրենսդրությամբևարժանիէուշադրությանայլպետու-
թյուններիկողմիցևս։ԱյնհակիրճներկայացվածէՊատուհան15.8-ում։

136Մանրամասներիհամարընթերցողըկարողէդիմել՝Եվրոպայիխորհուրդ,«Կոռուպցիայիմասինքաղաքացիական
իրավունքիկոնվենցիայի բացատրականզեկույց»,ԵՊՇ,Հ-174,Council ofEurope,ExplanatoryReport,Civil Law
ConventiononCorruption,ETSNo.174,http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/174.htm։

137Փոփ,«Կոռուպցիայիդեմպայքարելով»(2000թ.),էջ275։
138«Կոռուպցիայի դեմ միջամերիկյան կոնվենցիա», ընդ. Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության կողմից
(մարտ,1996թ.,հոդվածIX,Inter-AmericanConventionAgainstCorruption,adoptedbytheOrganizationofAmerican
States(March1996),ArticleIX,www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html։
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Պատուհան15.8«Quitam»կամ«նա,ովօգուտէբերումթագավորին,օգնումէինքնիրեն»

ԱյսմոտեցմանարմատներըձգվումենդեպիմիջնադարյանԱնգլիա՝ընդհուպմինչև1424թ.,երբորևէ
մեկը,ովկբացահայտերանօրինականվարքագծիորևէապացույց,իրբաժիննէրստանումայնտու-
գանքներից, որոնք վճարում էր իրավախախտը։ Իր գործունեությանամենասկզբից ԱՄՆԿոնգրեսը
նույնպեսներդրեցայսգաղափարըԱՄՆառաջինայնգրեթեբոլորտասնչորսօրենքներում,որոնքնա-
խատեսումէինտուգանքներիկիրառում։Ներկայիս«Կեղծպահանջագրերիմասին»օրենքիակունք-
ներըձգվումենդեպիԱմերիկայիՔաղաքացիականպատերազմիժամանակաշրջանը,երբպետական
պատվերներիրականացնողխոշորչափերիկեղծիքներթույլտվածկապալառուներըխարդախությամբ
Միությունիցհափշտակելէինգումարներ,որոնցվատնումըՆահանգներըչէինկարողիրենցթույլտալ։
ԿոնգերսըևՆախագահըայդժամանակդիմեցինմասնավորանձանց՝կեղծիքըարմատախիլանելուև
պետականմիջոցներըպահպանելուպայքարումաջակցությունստանալուհամար։
Պարզասած,կառավարությունըոչժամանակևոչէլմիջոցներուներ՝այդխնդիրըարդյունավետ

կերպովլուծելուհամար,ևհանրությանանդամներինիրանունիցհանդեսգալուլիազորություն(ևվե-
րականգնվածմիջոցներիիրենցբաժինըստանալուհնարավորություն)տալով`այնուժեղացրեցկեղծա-
րարներիհամարառկառիսկայինգործոնը,ճանապարհբացեցմասնավորխանդավառությանհամար
ևարդյունքումվերականգնեցմիլիարդավորդոլարներիմիջոցներ,որոնքհակառակդեպքումպետու-
թյանհամարկորածկլինեին։Սա,թվում է,պետքէգրավիչմոտեցումդառնաայնպետությունների
համար,որոնքայսօրգտնվումեննույնիրավիճակում։
Այսմոտեցումըժամանակիընթացքումէլավելիարմատավորվեց,և1986թ.Կոնգրեսըայնդիտար-

կեցորպես«կեղծիքներիդեմդատարանումկիրառելիապացույցներներկայացնելուկառավարության
հիմնականգործիք»։Նմանատիպդրույթներնախատեսվածեննաևդաշնայինայլ օրենքներումևս,
օրինակ՝պատենտայինիրավունքներիվերաբերյալօրենսդրությանոլորտում։
«Կեղծպահանջներիմասին»ԱՄՆօրենքըքաղաքացիաիրավականպատասխանատվությունէնա-

խատեսումայնդեպքերիհամար,երբտեղիենունենումկեղծգործարքներ(որոնքներառումենկան-
խամտածվածանփությություննուանտարբերությունըպահանջիհավաստիկամկեղծ լինելուփաս-
տինկատմամբ,ինչպեսնաևդրամասինիմանալը),ընդորում`կեղծիքկատարելուդիտավորությունը
հափշտակութանպարտադիրտարրչիհանդիսանում։Քանիորայսգործերովզբաղվողդատարաննե-
րըոչթեքրեականեն,այլքաղաքացիական,ապապարտադիրչէ,որփաստերըհաստատվածլինեն
«ողջամիտկասկածիցվեր»,այլանհրաժեշտ է բավարարելապացուցվածհամարվելուավելի ցածր
չափանիշը,որըկիրառելիէքաղաքացիականգործերով։
Մեղադրյալներինսպառնումէտուգանք՝նվազագույնը5,000ԱՄՆդոլարիչափով,ընդորում՝կեղծ

պահանջագիրներկայացնելույուրաքանչյուրդրվագիհամար,գումարածայնվնասիեռապատիկը,որը
պետությանըհասցվելէմեղադրյալիգործողություններիհետևանքով։
«Quitam»գործընթացըկարողենսկսելանհատները(նրանքպարտավորչենսպասելմինչևպե-

տությունն ինքըքայլեր կձեռնարկի),և բացիայդ, գոյություն ունեն «ահազանգողներին» հնարավոր
վրեժխնդրությունիցպաշտպանելուերաշխիքներ։Այնուհետևկառավարությաննեններկայացվումհա-
մապատասխանփաստաթղթերիպատճենները,որիցհետոԱՄՆԱրդարադատությանդեպարտամեն-
տը60օրվաընթացքումպետքէորոշումկայացնիմիջամտելուևհայցիներկայացնմանհիմնական
պատասխանատվությունըիրվրավերցնելուվերաբերյալ։Անգամպետությանկողմիցմիջամտելուև
հետապնդումսկսելուդեպքումսկզբնականպահանջատերըիրավունքունիհանդեսգալուորպեսգոր-
ծիկողմ,այնպեսորգործըչիկարողլուծումստանալառանցայնհարուցողիկամսկսողիկարծիքը
դատարանում լսելու։ Արդյունքում, հաջողակ մասնավոր հայցվորը ստանում է վերականգնված գու-
մարներիկամ10%-ը(եթեպետությունըմիջամտումէ)կամ25%-ը(եթեպետությունըչիմիջամտում)։
Սակայնգոյությունունեննաևկամայականհայցերիցպաշտպանվելուերաշխիքներ։Կառավարու-

թյունը կարող է միջամտել և լուծելպահանջը կամ կարող է դատարանին միջնորդել հայցըառանց
քննությանթողնելումասին։Դատարանընույնպեսիրավունքունիսահմանափակելուգործովսկզբնա-
կանկողմիմասնակցությունը,եթեգտնի,որանսահմանափակմասնակցությունըկարողէօգտագործ-
վելհետապնդմաննպատակներիհամար։Իսկեթեհայցըմերժվումէայնհիմքով,որայնկամայական
էրկամհանդիսանումէրդատամոլությանարդյունք,ապադատարանըհայցվորինկատմամբկարողէ
կիրառելողջամիտտուգանքներ,ինչպեսնաև՝պարտադրելհատուցելդատականծախսերը։
Որոշհայցվորներստացելենմիլիոնավորդոլարներիխրախուսականվճարներ,իսկդրահետևան-

քովիրենցհասածփառքըքաջալերելէմյուսներինևսհանդեսգալումերկացումներով։

Աղբյուրը.Փոփ,«Կոռուպցիայիդեմպայքարելով»,(2000թ.),էջ280–81։
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Ոչպարտադիրուղեցույցներ

Պաշտոնատարանձանցվարքագծիկանոնագրքեր

Ոչպարտադիրուղեցույցներըֆիզիկականևիրավաբանականանձանցվարքագծիհամարունե-
նումենմիազդեցություն,որըլրացնումէկոռուպցիոնհանցագործություններիդեպքումօրենքով
սահմանվածհարկադրանքիմիջոցներիկանխարգելիչգործառույթը։Պաշտպանությանոլորտում
նմանուղեցույցները,հաճախ՝«էթիկայիկանոնների»կամ«վարքագծիկանոնագրքերի»տեսքով,
ելնումենզինծառայողներիևպաշտպանությանոլորտիայլծառայողներիհատուկկորպորատիվ
մշակույթիառանձնահատկություններից։Պաշտպանությանոլորտումներգրավվածանձանցճնշող
մեծամասնությունըհպարտէիրպետությաննուժողովրդինծառայելուհամարևխստորենդա-
տապարտումէցանկացածգործողություն,որըկարողէստվերգցելայսինստիտուտիվրա։Նման
միջավայրումինչպեսանհատական,այնպեսէլինստիտուցիոնալվարքագծիհամարնախատես-
վողոչպարտադիրբնույթինորմերըկարողենիրականփոփոխությունգործել։
Հանրային ծառայության մեջ գտնվողանձանց վարքագծի վերաբերյալ հիմնականպահանջ-

ներնամփոփվածենԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիայի8-րդհոդվածում։Բացիայդ,կանթե՛
ՄԱԿ-իևթե՛ԵվրոպայիԽորհրդիկողմիցընդունվածպետականպաշտոնյաներիվարքագծինվե-
րաբերողմոդելայինմիշարքկանոնագրքեր։Դրանցումներկայացվածենպետականպաշտոնյա-
ներիբարեվարքությանհիմնականսկզբունքները,ինչպեսնաևհամապատասխանկարգավորում-
ներ՝շահերիբախման,խորհրդապահականտեղեկատվությունըչարաշահելուևնվերներկամհյու-
րասիրություններընդունելուհարցերիառթիվ։
Պաշտոնատարանձանցվարքագծիմիջազգայինկանոնագիրքըսահմանումէ,որպետական

պաշտոնըիրենիցներկայացնում էպատասխանատուդիրք,ևհետևաբար̀պաշտոնատարան-
ձանցգերագույնհավատարմությունըպետքէլինիիրենցերկրիհանրայինշահերիհանդեպ,ինչ-
պեսորդրանքմարմնավորվածենայդերկրիժողովրդավարականինստիտուտներում139:Այնու-
հետև,Կանոնագիրքընախատեսումէ,որպաշտոնատարանձինքիրենցպարտականություններն
ուգործառույթներըպետքէկատարենարդյունավետևբարեխիղճկերպովևմիշտպետքէձգտեն
ապահովելու, որպեսզի իրենց վստահված հանրային միջոցները օգտագործվենառավելագույնս
ռացիոնալևարդյունավետկերպով։
Շահերիբախում։Պաշտոնատարանձըչպետքէթույլտա,որիրմասնավորշահերըհակասու-

թյանմեջմտնենիրպաշտոնեականդիրքիհետ։Պաշտոնատարանձիմասնավորշահերիտակ
հասկացվումէցանկացածառավելությունինչպեսանձամբայդպաշտոնատարանձի,այնպեսէլ
վերջինիսընտանիքի,մերձավորբարեկամներիևայնանձանցկամկազմակերպություններիհա-
մար,որոնցհետտվյալպաշտոնատարանձնունիգործարարկամքաղաքականբնույթիհարաբե-
րություններ։Պաշտոնատարանձիպարտականություննէշահերինմանբախումներիցխուսափե-
լը՝ լինենդրանքիրական,հավանական,թետեսանելի։Պաշտոնատարանձըերբեք չպետքէոչ
պատշաճառավելությունստանաիրմասնավորշահերիհամար՝ինչպեսպաշտոնավարմանըն-
թացքում,այնպեսէլդրանիցհետո140:
Գույքիհայտարարագրում։Իրենցպաշտոնեականդիրքիուժովևօրենքովկամվարչարարա-

կան քաղաքականությամբ սահմանված կարգով պաշտոնատար անձինք պետք է կատարեն
իրենց,ինչպեսնաևհնարավորությանդեպքում՝իրենցամուսիններիև/կամխնամքիտակգտն-
վողանձանցակտիվներիևպասիվներիհայտարարագրմանկամբացահայտմանպարտակա-
նությունը։
Նվերներկամայլծառայություններընդունելը։Պաշտոնատարանձինքչպետքէուղղակիորեն

կամանուղղակիորենպահանջենկամստանանորևէնվերկամայլծառայություն,որըկարողէ
ազդելնրանցկողմիցիրենցգործառույթներիիրականացման,իրենցպարտականություններիկա-
տարմանկամկայացվողորոշումներիվրա։Սովորաբարպաշտոնյաներիցթույլատրվումէստա-

139«Պաշտոնատար անձանց վարքագծի միջազգային կանոնագիրք», ընդ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի կողմից
Հ-51/59բանաձևով(12դեկտեմբերի,1996թ.),InternationalCodeofConductforPublicOfficials,adoptedbytheUN
GeneralAssemblyinresolution51/59(12December1996),www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm։

140Նույն տեղում։ Տե՛ս նաև՝ Եվրոպայի խորհուրդ, «Պաշտոնատար անձանց վարքագծի կանոնագրքեր», Հ-Rec
(2000)10 Հանձնարարականը և դրա բացատրական հուշագիրը (Ստրասբուրգ, Եվրոպայիխորհրդի հրատ-ուն,
հունվար,2001թ.),CouncilofEurope,CodesofConduct forPublicOfficials,RecommendationRec (2000)10and
explanatorymemorandum(Strasbourg:CouncilofEuropePublishing,January2001)։
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նալորոշակիխորհրդանշականնվերներ՝պայմանով,որմեկտարվաընթացքումստացվածայդ
նվերներիհանրագումարայինարժեքըչիգերազանցումսահմանվածորոշակիչափը։
Խորհրդապահական տեղեկատվություն։ Պաշտոնատար անձը պարտականություն է կրում

պատշաճկերպով(անհրաժեշտողջխորհրդապահություննապահովելով)վերաբերվելուայնբոլոր
տեղեկություններինուփաստաթղթերին,որոնքիրենհայտնիենդարձել,կամորոնքնաստացելէ
իրաշխատանքայինգործունեությանընթացքումկամդրաշնորհիվ։Այսսահմանափակումները
կիրառվումեննաևպաշտոնըթողնելուցհետո։Խորհրդապահությանպահանջըկարողէխախտ-
վելմիայնայնդեպքում,եթեմիանշանակկերպովդաենպահանջումազգայինօրենսդրության
նորմերը,պարտականություններիկատարումըկամարդարադատությանշահերը։
Բացի այդ, պաշտոնատարանձանց վարքագծի կանոնագրքերում հաճախ ներառվում են, ի

թիվսայլոց,հետևյալկետերը,որոնցովսահմանվումեն՝

• այնպայմանները,որոնցառկայությանդեպքումնրանքիրավասումարմիններինպետքէ
հաղորդենկանոնագրքի,օրենքիկամվարչարարականընթացակարգերիփաստացիկա-
տարված,նախապատրաստվողկամառաջարկվածխախտումներիմասին.

• շահերիպարբերականհայտարարագրմանպայմանները.
• որևէգործունեությանըկամգործարքինմասնակցելուց,որևէկարգավիճակկամգործա-
ռույթստանձնելուցձեռնպահմնալուպահանջները՝վճարովիկամանվճարհիմունքներով,
եթեդաանհամատեղելիէիրպարտականություններիպատշաճկատարմանշահերիհետ
կամշեղումէդրանցկատարումից.

• ոչպատշաճառաջարկներինարձագանքելումասինկանոններըև/կամ՝
• նախկինումպաշտոնատարանձհանդիսացածանձանցարտոնյալվերաբերմունքչդրսևո-
րելու կամպետականծառայություններիցարտոնյալպայմաններովօգտվելու հնարավո-
րությունչտալուպարտականությունը141:

Կանոնագրքիպահանջներիպահպանումը։Այսկանոնագրքերնընդունվումենհամապատաս-
խաննախարարությանկամպետականայլգերատեսչությանղեկավարիիրավազորությաններքո։
Ցանկացածպաշտոնատարանձպարտավորէգործելայդկանոնագրքերիպահանջներինհամա-
հունչ,հետևաբար՝պարտավորէնաևմշտապեսծանոթլինելդրանումամրագրվածդրույթներին
ևդրանցյուրաքանչյուրփոփոխությանը։Այնդեպքերում,երբպաշտոնատարանձըվստահչէ,թե
ինչվարքագիծէպահանջվումիրենից,նապետքէդիմիհամապատասխանաղբյուրներին՝խորհր-
դատվությունստանալուհամար։Կանոնագրքիդրույթներըհանդիսանումենպաշտոնատարանձի
աշխատանքայինպայմանագրիպայմանների բաղկացուցիչ մասը։ Դրանցխախտումը կարող է
հանգեցնել կարգապահականպատասխանատվության։Պաշտոնատարայնանձը, ովպատաս-
խանատուէաշխատանքայինպայմանագրիպայմաններիառթիվբանակցություններվարելուհա-
մար,պետքէորպեսպայմանագրիկետնախատեսիմիդրույթ՝առայն,որտվյալվարքագծիկա-
նոնագիրքըհանդիսանումէաշխատանքայինպայմանագրիբաղկացուցիչմասըևենթակաէկա-
տարման։Հետևաբար,այնպաշտոնյան,ովվերահսկողությունէիրականացնումայլպաշտոնա-
տարանձանցնկատմամբկամղեկավարումէնրանցգործունեությունը,պարտավորէհետևել,
որպեսզի նրանքպահպանեն կանոնագրքիպահանջները, ևխախտումների դեպքում՝ կիրառել
կարգապահականպատասխանատվությանմիջոցներ։
Եվվերջապես,վարչակազմըմշտապեսուսումնասիրումէկանոնագրքիդրույթներըևանհրա-

ժեշտությունիցելնելով՝դրանքենթարկումփոփոխության142:

Մասնավորհատվածիվարքագծիկանոնագրքեր

Ինչպեսևհանրայինծառայությանոլորտում,իրավաբանականանձինքևսունենընդունվածվար-
քագծիկանոնագրքեր,որոնցումաշխատակիցներիկոռուպցիանդիտվումէորպեսանընդունելի
վարքագծիդրսևորում։20-րդգլխումներկայացվածենպաշտպանությանոլորտիհիմնականմա-
տակարարընկերություններիվարքագծիկանոնագրքերիօրինակներ։
Միջազգայինմակարդակով,Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպու-

թյունըմեծապեսնպաստելէնրան,որպեսզիկոռուպցիանևդրանհարակիցդրսևորումներըընդ-
գրկվեն «Միջազգային բիզնես գործարքների ընթացքում օտարերկրյա պաշտոնատարանձանց

141Մանրամասներիևայլդրույթներիհամար`տե՛ս«Պաշտոնատարանձանցվարքագծիկանոնագրքեր»։
142Նույնտեղում,էջ14,հոդված28։
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կաշառելուդեմպայքարիմասին»1999թ.կոնվենցիայում143:Այսկոնվենցիայիդրույթներըլիովին
կիրառելիենսպառազինություններիառևտրիոլորտինկատմամբ։
Կաշառքըևշահերիբախումըհանդիսանումենվարքագծիայնդրսևորումները,որոնցմասին

առավելշատէնշվումվարքագծիբոլորկանոնագրքերում։Գիտականորոշվերլուծություններան-
գամհանգում ենայն հետևությանը, որ կաշառքիվերաբերյալ որդեգրվածքաղաքականության
առկայությունըկամբացակայությունըհանդիսանումէայսկամայնընկերությանընդհանուր«բա-
րոյականության»հիմնականցուցիչը144:
Մյուսկողմից,կոնկրետփաստերիուսումնասիրությունըցույցէտալիս,որկորպորատիվվար-

քագծիտարբերտեսակներիվրամիջազգայինկանոնագրքերըսովորաբարորևէազդեցություն
չենունենում,իսկավելիազդեցիկենայլգործոնները։Այնուամենայնիվ,ուսումնասիրությունների
համաձայն,վարքագծիկանոնագրքերըկարողենդրականազդեցությունունենալ։Օրինակ՝այդ
կանոնագրքերիգործողությանհետևանքովկոռուպցիանկարողէևուղղակիորենչնվազել,սա-
կայնդրանքթույլենտալիսծավալելկառուցողականևավելիպաշտոնականբնույթիերկխոսու-
թյունևայդպիսով՝թողնումենդրականազդեցություն145:
Պետական մարմինների և մասնագիտական միավորումների կողմից ընդունված վարքագծի

կանոնագրքերիհետմիասին,վարքագծիկորպորատիվկանոնագրքերըդիտվումենորպեսգոր-
ծունմիջոց՝արդյունաբերությանհամապատասխանամբողջոլորտումշահերիբախմանևկաշառ-
քիհետկապվածքաղաքականությանմեջփոփոխություններիհասնելուտեսանկյունից146:
Գոյությունունենպաշտպանությանոլորտինառնչվողևէթիկայիիրենցկանոններնունեցողմի

շարքմասնագիտականմիավորումներ։ԱՄՆ-ում,օրինակ,հիմնականռազմականկապալառունե-
րըմիացելենՊաշտպանականարդյունաբերությաննախաձեռնությանը(DefenseIndustryInitiative,
տե՛սՊատուհան20.1-ը)։ԵվրոպայումնմանատիպնախաձեռնություններնիրականացվումենԱե-
րո-տիեզերական և պաշտպանական արդյունաբերողների միավորման շրջանակներում (ԱՊԱՄ,
AerospaceandDefenceIndustriesAssociation,ASD),ևհանգեցրելեն«Աերո-տիեզերականևռազ-
մականոլորտիընդհանուրարդյունաբերականչափորոշիչների»հաստատմանը:Պատուհան20.2-
ումտրվածէԱՊԱՄ-իէթիկայիամրապնդմանուղղությամբևհակակոռուպցիոնգործունեության
հակիրճնկարագրությունը։

Բարեվարքությանդաշնագրեր

«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունըհանդեսէեկելմինախաձեռնությամբ,որովնո-
րարարականմոտեցումներենդրսևորվումբարեվարքությանամրապնդմանևպաշտոնատարան-
ձանց,ինչպեսնաևպաշտպանությանոլորտիմատակարարներիկողմիցպատշաճվարքագծիդրս-
ևորումըխթանելուուղղությամբ։Այսպեսկոչված«Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշ-
նագրերը»նպատակունենհաղթահարելուռազմականմատակարարմանոլորտիկոռուպցիան։Այս
մոտեցումը,որըհակիրճներկայացվածէՊատուհան15.9-ում,արդենիսկիրագործվելէԼեհաստա-
նում։ՆԱՏՕ-իանդամևգործընկերայլպետություններընույնպեսառաջինքայլերնենանումՊաշտ-
պանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերըգործնականկյանքումներդնելուուղղությամբ։
Օրինակ,Բուլղարիայիպաշտպանության նախարարությունը ձգտում էայդդաշնագրերի կնքումը
դարձնելուպարտադիր՝պաշտպանությանոլորտիմեծածավալգնումներիգործընթացիհամար։
Ինչպեսևպաշտոնատարանձանցուպաշտպանությանոլորտիմատակարարներինառնչվող

կոռուպցիոնռիսկերիևվարքագծիկանոնագրքերիդեպքում,նմանկամավորմեխանիզմներըամ-

143Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն, «Միջազգային բիզնես գործարքների
ընթացքում օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց կաշառելու դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիա (փետրվար,
1999 թ.), Organization for Economic Co-operation and Development, Convention on Combating Bribery of
Foreign Officials in International Business Transactions (February 1999), www.oecd.org/document/21/0,3343,
en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html։

144Բերթ Սչոլթենս և Լամերթյան Դամ, «Մշակութային արժեքներն ու ազգային տարբերությունները գործարար
էթիկայի ոլորտում», «Գործարար էթիկայի ամսագիր», Հ-75:3 (2007թ.), էջ 273–84, մեջբերումը` ըստ Ա. Սկոտ
Կարսոն,ՄարկԲայեց,ՇելլիՄաքԳիլ,«Վարքագծիկանոնագրքերըմասնավորհատվածում»(Տորոնտո,«Էթիկայի
կենտրոն»հրատ-ուն,Կալիֆոռնիա,ապրիլ,2008թ.),էջ16,BertScholtensandLammertjanDam,“CulturalValues
andInternationalDifferencesinBusinessEthics,”JournalofBusinessEthics75:3(2007):273–84,asquotedinA.Scott
Carson,MarkBaetz,ShelleyMcGill,CodesofConductinthePrivateSector(Toronto:EthicsCentreCA,April2008),16

 www.ethicscentre.ca/EN/resources/ethicscentre_codes_april08.pdf։
145Կարսոն,ԲայեցևՄաքԳիլ,«Վարքագծիկանոնագրքերը»(2008թ.),էջ13։
146Նույնտեղում,էջ19։
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րապնդվումենպետականնորմատիվկարգավորումներիմիջոցով։Պատուհան7.7-ումներկայաց-
վեցԱՄՆդաշնայինկանոններիօրինակը,որոնցովպահանջվումէր,որպաշտպանությանոլորտի
մատակարարներնունենանէթիկայիհաստատվածծրագրեր,ինչպեսնաև՝նախատեսվումէր,որ
այդ ծրագրերիպահանջները չկատարելու դեպքումայդ կապալառուները ժամանակավորապես
կամմշտապեսզրկվելուենպետականպատվերներստանալուհնարավորությունից147:

Պատուհան15.9.Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերը

Բարեվարքությանդաշնագրերըմիգործիքեն,որոնքմշակվելեն«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմա-
կերպությանկողմիցպետականգնումներիգործընթացումկոռուպցիայիդեմպայքարելուհամար։Այնու-
հետևդրանքհարմարեցվելենհատուկպաշտպանությանոլորտիգնումներիգործընթացումկիրառելի
դարձվելուհամար։
Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանցանկացածդաշնագիր,որպեսկանոն,պարունակումէհետ-
ևյալբաղադրիչները՝
• պայմանագրայինմիփոքրտեքստ,որտեղմրցույթիբոլորմասնակիցներըևգնումներիրակա-
նացնողկազմակերպությունըհամաձայնությանենգալիսորոշակիկոռուպցիոնդրսևորումնե-
րից զերծ մնալու պարտավորություն ստանալու և թափանցիկության ու վերահսկմանավելի
լայնպայմանների շուրջ։Բացիայդ, մրցույթի մասնակիցներըպարտավորվում են, որ ստանձ-
նածպարտավորություններնիրենցկողմիցխախտվելուդեպքումնրանքկենթարկվենորոշակի
պատժամիջոցների,ներառյալ՝մրցութայինգործընթացիցհեռացվելը.

• անկախվերահսկիչիառկայություն,որնապահովումէ,որբոլորկողմերըկատարենդաշնագրի
ներքոիրենցստանձնածամենմիպարտավորություն:Սովորաբարայսգործառույթըներառում
էանկախտեխնիկականփորձագետիծառայություններինդիմելը,ովուսումնասիրումէմրցու-
թայինփաստաթղթերը՝ոչպատշաճկամկոռուպցիոնազդեցություններիառկայությանտեսան-
կյունից,ևումկարողենդիմելմրցույթիմասնակիցները՝որևէմտահոգությունկամգանգատ
ունենալուդեպքում.

• փաստաթղթերի և ընթացակարգերիավելի մեծ թափանցիկություն հանրության համար։ Սա
հնարավորէդարձնումհանրությանևքաղաքացիականհասարակությանավելիլայններգրա-
վումըևավելիլայնհրապարակայնությանշնորհիվբարձրացնումհավատըգործընթացիբարե-
վարքությանհանդեպ։

Պաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանդաշնագրիտիպայինօրինակըտեղադրվածէ«Թրանս-
փարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանկայքում՝«Պաշտպանությանոլորտնընդդեմկոռուպցիայի»
բաժնում, www.defenceagainstcorruption.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=37
հասցեով։

Աղբյուրը,ավելիմանրամասն`տե՛սՄարկՓայմեն,«Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպ-
ցիոնռիսկերինվազեցումըպաշտպանականգերատեսչություններում.Տասըգործնականբարե-
փոխում»(Լոնդոն.«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն–ՄԹ,2009թ.)էջ36,Mark
Pyman,BuildingIntegrityandReducingCorruptionRiskinDefenceEstablishments.TenPractical
Reforms(London:TransparencyInternational–UK,2009),36։

Այսսկզբունքիանդրսահմանայինկիրառումը,այսինքն՝կոռուպցիոնդրսևորումներիդեպքում
միջազգայյինվավերականությունունեցողարգելքիսահմանումը148,կարողէանգամէլավելիհզոր
միջոցդառնալպաշտպանությանոլորտումապրանքներիևծառայություններիմատակարարման
հետկապվածկոռուպցիանհաղթահարելուհամար։

Տեղեկատվությանմատչելիություն,թափանցիկությունևկառավարում
Մինչայժքննարկվածկարգավորմանբոլորմեխանիզմներըչենկարողարդյունավետկիրառում
ստանալ,եթեպաշտոնատարանձանցգործունեությունըթափանցիկչէ,ևպետությունըհաշվետու
չէսեփականժողովրդիառջև։ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիանտալիսէթափանցիկության

147Այս կոնկրետգործովդաարտահայտվել էր «Կեղծպահանջների մասինօրենքի» (FalseClaimsAct)պետական
կապալիպայմանագրիևենթակապալիպայմանագրերիկնքմանհետկապվածխախտումներիմասին, ինչպես
նաևըստայդպայմանագրերիստացվածգերավճարներիմասինժամանակինչհայտնելումեջ։

148Ճիշտայնպես,ինչպեսընկերությաննկատմամբԱՄՆորևէգործակալությանկողմիցկիրառվածարգելքըգործում
էնաևմյուսբոլորդաշնայինգործակալություններիհայտարարածգնումներիմրցույթինմասնակցելուիրավունքի
համաձայն։
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ևհաշվետվողականությանպահանջներիհստակամրագրումը(հոդված10)։Այնսահմանումէ,որ
պետություններըպետքէձեռնարկենայնպիսիմիջոցներ,որոնքկարողենանհրաժեշտլինելիրենց
պետականապարատումթափանցիկությանբարձրացմանհամար։Թափանցիկություննուհաշ-
վետվողականությունըխթանողՄԱԿ-իկոնվենցիայովնախատեսվածմիջոցներիթվումեն՝
• ընթացակարգերի կամ կանոնակարգերի ընդունումը, որոնք բնակչությանը թույլ կտան,
համապատասխանդեպքերում,տեղեկատվություն ստանալ իրպետականվարչակազմի
կազմակերպման,գործունեությանևորոշումներիընդունմանգործընթացներիև,պատշա-
ճորենհաշվիառնելովմասնավորկյանքիևանձնականտվյալներիպաշտպանությաննկա-
տառումները,հանրությանանդամներիշահերըշոշափողորոշումներիևիրավականակ-
տերիվերաբերյալ.

• վարչականընթացակարգերիպարզեցումը,համապատասխանդեպքերում,որոշումներկա-
յացնողիրավասումարմիններինկատմամբհանրությանմուտքըդյուրացնելուհամար,և՝

• այնտեղեկատվությանհրապարակումը,որըկարողէներառելպետականվարչակազմում
կոռուպցիայիվտանգներիմասինպարբերականհաշվետվությունները։

Հարաբերականորենպարզ, սակայնխիստ կանխարգելիչ միջոց է հանդիսանումպաշտոնա-
տար անձանց գույքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հանրության համար մատչելի դարձնելը՝
պաշտոնըստանձնելուպահիցսկսածևայնուհետևկանոնավորկերպովայդտեղեկատվությունը
թարմացնելով։
Թափանցիկությանըմեծապեսկարողէնպաստելնաևտեղեկատվությանազատությանմասին

օրենքիընդունումը։Այդպիսով,տեղեկատվությունստանալուհանրությանհնարավորությունըկլի-
նիերաշխավորված։Այսառումովպետություններիառաջարկածփորձըտարբերէ։Որոշօրենքներ
մատչելիտեղեկատվությանշրջանակներըսահմանափակումենմիայնայնպիսիտեղեկություննե-
րով,որոնքվերաբերումենհանրայինգործառույթներիիրականացմանը,կամորոնքունենհասա-
րականկարևորություն,կամէլնախատեսվումէ,որտեղեկատվությունհայցողըիրհարցմանմեջ
պետքէհիմնավորի,թեինչուէայդտեղեկատվությունըիրհամարանհրաժեշտ։Որպեսկանոն,
սակայն,տեղեկատվությանմատչելիությունըպետքէկիրառվի«բոլորտեղեկություններինկատ-
մամբ՝անկախդրանցձևից,կրիչից,աղբյուրից,ամսաթվից,պաշտոնականկարգավիճակիցևան-
կախնրանից,թեարդյոքայնտիրապետողմարմինըինքնէհանդիսանումայդտեղեկատվության
հեղինակը,թեոչ»149:
Մատչելիությունըխթանելուեղանակներիիմաստով,տեղեկատվությանազատությանմասին

օրենքըպետքէհամապատասխանիհետևյալայնմիջազգայինչափորոշիչներին,որոնքսահմա-
նումեն՝

• բանավորհարցումներկատարելուիրավունքը.
• հարցում կատարողանձանցաջակցելու համարպետական մարմինների կողմիցտեղե-
կատվության հարցերով պատասխանատու պաշտոնյաներ նշանակելու պարտականու-
թյունը.

• տեղեկատվությունըհնարավորինսսեղմ,ցանկացածդեպքում՝օրենքովսահմանվածժամ-
կետներումտրամադրելուպարտականությունը.

• տեղեկատվությանը ծանոթանալու եղանակը նշելու իրավունքը, ինչպես օրինակ՝ հայցվող
փաստաթղթերնուսումնասիրելու,էլեկտրոնայինկամթղթայինպատճենըստանալումիջոցով.

• տեղեկատվությանտրամադրումըմերժելուցանկացածդեպքում՝մերժմանհիմնավորում-
ներըպարունակողգրավործանուցումստանալուիրավունքը150:

Համաշխարհային բանկի կողմից վերջերս հրապարակված աշխատանքային զեկույցը կոչ է
անումխթանելուտեղեկատվությանմատչելիություննութափանցիկությունըարդարադատության
համակարգում՝այնավելիժողովրդավարականևբացդարձնելովհանրությանհամար։Խնդիրն
ունիերկուբաղադրիչ՝տեղեկատվությանմատչելիությանևթափանցիկությանապահովումը̀կապ-
ված,միկողմից,դատարանակազմական,իսկմյուսկողմից՝դատականիշխանությանիրականաց-

149Տոբի Մենդել, «Տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրությունը. տենդենցներ և չափորոշիչներ»,
Նախնական դիտարկումներ, Հ-93 (Համաշխարհային բանկ, հոկտեմբեր, 2004 թ.), TobyMendel, “Legislation on
FreedomofInformation:TrendsandStandards,”PREMNotes,No.93(WorldBank,October2004),

 http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/premnote93.pdf։
150Նույնտեղում,էջ2։
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մանգործառույթիհետ։Առաջինոլորտըմիավորումէբյուջետավորման,գույքիևեկամուտների
հայտարարագրման,դատականվիճակագրության,դատավորներինշանակմանգործընթացների
թափանցիկությանևհանրայինմասնակցությանհարցերը,մինչդեռերկրորդըվերաբերումէդա-
տավճիռներիհրապարակմաննուհրատարակմանը,կոռուպցիոնհանցագործություններիվերա-
բերյալգործերիմատչելիությանըևդատավորներիուդատականծառայողներինկատմամբկար-
գապահականներգործությանմիջոցներին151:
Լավկառավարումըհանդիսանումէպաշտպանությանոլորտումկոռուպցիոնռիսկերինվազեց-

մանուղղությամբռազմավարականայնմոտեցմանհիմքը,որըորդեգրվածէսույնժողովածուի
մեջ։Այսառումովշատբաներիկարելիէհասնելգործավարությանկատարելագործմանմիջոցով՝
առանցորևէօրենսդրականբարեփոխումներկատարելու։Սաներառումէանհարկիարտոնագր-
մանևհավատարմագրմանպահանջներիվերացումը,ընթացակարգերիհստակեցումը,հայեցո-
ղությանշրջանակներինեղացումը(ևանհրաժեշտությանդեպքում՝այդհայեցողությանիրացման
չափանիշներիսահմանումը),քաղաքացիներիհամարգանգատներներկայացնելուարդյունավետ
եղանակներինախատեսումըևշատայլմիջոցառումներ152:
Սույն ժողովածուի ինչպեսառաջին,այնպես էլ երկրորդ բաժիններում բերվեցին օրինակներ̀

կապվածպաշտպանությանոլորտումլավկառավարումըխթանելուհետ,ինչպեսնաևօրինակներ,
որոնքվերաբերումէինպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիանհաղթահարելունուղղվածհամա-
պատասխանգործնականմիջոցառումներիազդեցությանը։
Այսառնչությամբ,1993թ. «Կառավարությանգործունեությանևդրաարդյունքներիմասին»

ԱՄՆօրենքըհանդիսանումէայնպիսիհամապարփակմեխանիզմներիստեղծմանօրինակ,որոնք
սահմանափակումենկառավարությանռեսուրսներիգործադրմանևընդհանրապեսգործունեու-
թյանանարդյունավետությանհնարավորություններըևդրանովիսկ՝համարժեքկերպովփորձում
բավարարելայսառթիվ հանրության մոտ ձևավորված կենսականպահանջներըևպահպանել
հասարակականվստահությանմակարդակը։Այսօրենքինպատակներնեն՝

1) բարձրացնելամերիկյանժողովրդիվստահությունըԴաշնայինկառավարությանհանդեպ՝
սիստեմատիկկերպովդաշնայինծառայություններինհաշվետուդարձնելովիրենցծրագ-
րայիննպատակներիիրագործմանըհասնելուհամար.

2) նախաձեռնել ծրագրերի կատարողականների գնահատման բարեփոխումներ՝ մի շարք
փորձնական նախագծեր իրականացնելու միջոցով, որոնք ուղղված են ծրագրերի նպա-
տակներիձևակերպմանը,դրանցկատարմանցուցիչներիմշակմաննուհաստատմանըև
առաջընթացիմասինհրապարակայինհաշվետվություններիներկայացմանը.

3) բարձրացնելդաշնայինցանկացածծրագրիարդյունավետությանևհանրայինհաշվետվո-
ղականության մակարդակը՝ նորովի կենտրոնանալով արդյունքների, ծառայությունների
որակիևհաճախորդներիբավարարվածությանխթանմանվրա.

4) օգնելդաշնայինգործակալություններիկառավարիչներին̀ բարձրացնելումատուցվողծա-
ռայություններիորակը՝պահանջելով,որնրանքպարտավորվենիրագործելնախատեսված
ծրագրայիննպատակները,ինչպեսնաև՝նրանցտեղեկատվությունտրամադրելովիրակա-
նացվածծրագրիարդյունքներիևմատուցվածծառայություններիորակիվերաբերյալ.

5) բարձրացնել Կոնգրեսի կողմից որոշումների կայացման գործընթացի որակը՝ օրենքով
սահմանվածնպատակներիիրագործման,ինչպեսնաևդաշնայինծրագրերիուծախսերի
համեմատականհիմնավորվածությանևարդյունավետությանվերաբերյալօբյեկտիվտե-
ղեկատվությունտրամադրելումիջոցով.

6) կատարելագործելԴաշնայինկառավարությաններքինկառավարումը153:

151ԱլվարոՀերերոևԳասպարԼոպեզ,«Տեղեկատվությանմատչելիություննութափանցիկությունըդատականիշխանու-
թյունում»,Համաշխարհայինբանկիինստիտուտ,Աշխատանքայինփաստաթուղթ(ԲուենոսԱյրես,ապրիլ,2009թ.),
AlvaroHerreroandGasparLopez,AccesstoInformationandTransparencyintheJudiciary,WBIWorkingPaper(Buenos
Aires,AsociaciónporlosDerechosCiviles,April2009),http://go.worldbank.org/IIB514XG10։

152Փոփ,«Կոռուպցիայիդեմպայքարելով»(2000թ.),էջ270։
153Սպիտակ տուն, Վարչարարության և բյուջեի հարցերով գրասենյակ, 1993 թ. օրենքը «Կառավարության գոր-
ծունեության և դրա արդյունքների մասին», The White House, Office of Management and Budget, Government
PerformanceResultsActof1993,www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra_gplaw2m։
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Ամփոփելով` նշենք, որ սույն օրենքըպահանջում է, որ կառավարական բոլոր մարմիններում
ներդրվենռազմավարականպլանավորումը,տարեկանգործունեությանծրագրերնուդրանց,ինչ-
պեսնաևբյուջետայինծախսերիկատարողականհաշվետվությունները,միաժամանակ՝ապահո-
վելովկառավարչականգործառույթներիրականացնողներիհաշվետվողականություննուճկունու-
թյանորոշակիմակարդակը։Պատուհան15.10-ումներկայացվում էկրթականաջակցությանմի
օրինակ,որնիրագործվելէպաշտպանականամբողջգերատեսչությաններսումԱՄՆնշվածօրեն-
քիպահանջներիկատարումըապահովելուհամար։

Հետևություն՝իրավականմեխանիզմներիկարևորությանմասին
Կասկածից վեր է, որ պաշտպանության ոլորտում, ինչպես նաևպետական գործունեության

բնագավառներիմեծմասումկոռուպցիայիհաղթահարմանըմիտվածջանքերըպետքէհիմնված
լինենհամարժեքիրավականդաշտիվրա։Այդդաշտըպետքէապահովիկոռուպցիայիկանխար-
գելումը, հանցավորների հետապնդումը և կոռուպցիոն հանցագործությունների արդյունքում
ստացվածեկամուտներիբռնագրավումը՝միաժամանակպաշտպանելովտուժողներին,վկաներին
ևհանցագործությանմասինահազանգողանձանց։Հարկադրականբնույթինշվածմեխանիզմնե-
րիկիրառումըպահանջումէտեղեկատվությանմատչելիությանևմիջազգայինհամագործակցու-
թյանայնպիսիմակարդակ,որըհամարժեքէգլոբալիզացիայիենթարկվածժամանակակիցաշ-
խարհիիրողություններին։

Պատուհան15.10.Կրթականաջակցությունկատարողականիկառավարմանգործին

ԱՄՆԱզգայինպաշտպանությանՎաշինգտոնիհամալսարանիՏեղեկատվականռեսուրսներիկառա-
վարմանքոլեջըգործունեությանկառավարմանևհարակիցառարկաներովկրթականծրագրերէիրա-
կանացնումպաշտպանությաննախարարությանմիջինևավագդասիզինվորականևքաղաքացիա-
կանպաշտոնյաներիհամար։
«Կառավարմանխորացվածդասընթացը»իրենիցներկայացնումէցերեկայինուսուցման14շաբաթ
տևողությամբուսումնականծրագիր։Վերջինիսմասհանդիսացողհետևյալերեքհիմնականդասըն-
թացներնանմիջապեսառնչվումենպաշտպանությանոլորտումկատարողականմակարդակիբարձ-
րացմանը՝
• «Տեղեկատվականռեսուրսներիկառավարմանպետականքաղաքականությանհիմունքները»
առարկանլուսաբանումէհանրայինհատվածիռեսուրսներիկառավարմանհիմնականհաս-
կացությունները, ռազմավարություններնուքաղաքականությանմշակվածմոտեցումներնու
կարևորգործողանձանց՝հիմնականուշադրությունըդարձնելովայդռազմավարություններիև
մոտեցումների՝իբրևկառավարմանժամանակակիցմեխանիզմներիվրա։Այնկենտրոնանումէ
ֆինանսական,տեղեկատվականևկադրայինռեսուրսներիիրացմանևփոխգործությանվրա՝
ներկայացնելովդրանցդերըօրենսդրականևռազմավարականնպատակների,ինչպեսնաև
տարբերգործակալություններիառջևդրվածխնդիրներիիրագործմանտեսանկյունից։

• «Կազմակերպականգործունեությանարդյունքներիգնահատման»դասընթացըներկայացնում
է կազմակերպությունների գործունեությանարդյունքների գնահատման ռազմավարությունն
ուտակտիկան՝ իբրևռազմավարականպլանավորմանև բյուջետավորմանգործընթացների
բաղկացուցիչմաս։Այնամփոփումէարդենիսկառկամիջգերատեսչականաշխատանքիփոր-
ձիհիմանվրաձեռքբերվածգիտելիքները՝այնմոտեցումներիևռեսուրսներիհետկապված,
որոնքպահանջվումենգործունեությանգնահատմանգործիքներըվերհանելուևդրանցար-
դյունավետությունըստուգելու,ինչպեսնաևկատարողականիվերաբերյալտվյալներըհավա-
քելուևդասակարգելու,գործունեությանարդյունքներըվերլուծելուևդրանցմասինզեկուցե-
լուհամար։

• «Ընթացակարգերիկատարելագործմանռազմավարություններ»առարկանհիմնականուշադ-
րությունըդարձնումէայնռազմավարությունների,մեթոդներիևռեսուրսներիվրա,որոնքան-
հրաժեշտենդաշնայինգործակալություններիներսումևդրանցմիջևզարգացման,կառավար-
մանևվերահսկմանգործընթացներըբավարարելուհամար։

  Աղբյուրը. Ազգային պաշտպանության համալսարան, Տեղեկատվական ռեսուրսների կա
ռավարմանքոլեջի կայք, «Կառավարմանխորացվածդասընթաց» (ԿԽԴ),NationalDefense
University, Information Resources Management College website, «Advanced Management
Program(AMP)»,www.ndu.edu/irmc/pcs/pcs_amp.html։ 
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Քրեականևքաղաքացիականհակակոռուպցիոնօրենսդրությունըդիտարկելիսմենքպետքէ
ընդունենքտարբերռազմավարություններիմիջևփոխադարձկապիառկայությունը։Օրինակ՝մա-
մուլիազատությաննկատմամբվերահսկողությունըվերացնելըշատքիչազդեցությունկունենա,
եթելրագրողներըզրկվածլինենպետությանունեցածտեղեկատվությանըծանոթանալուհնարա-
վորությունից։Նմանապես,հակակոռուպցիոնօրենսդրությունըբարեփոխելունուղղվածջանքերը
սպասվելիքարդյունքըչենտա,եթեիրավապահմարմիններըլինենթույլևկոռումպացված։
Օրենսդրությանարդյունավետկիրարկմանպարագայում,կանոնավորհիմունքներովանցկաց-

վողուսումնասիրություններնուբարեփոխումներըթույլկտանփոխելկոռուպցիոնիրավիճակըև
ավելիլավվերահսկելեկամուտներիփոխակերպմանևփողերիլվացմանանընդհատզարգացող
տեխնիկականհնարավորությունները։Մյուսկողմից,եթեօրենսդրություննիրոքլավնէ,սակայն
կաղում էդրակիրառումը,ապամենք չպետքէգլխավորապեսկենտրոնանանքօրենսդրական
դաշտիվրա,այլհիմնականուշադրությունըպետքէդարձնենքինստիտուցիոնալմեխանիզմների
զարգացմանևբարեվարքությանամրապնդմանգործումքաղաքացիականհասարակությանու
մասնավորհատվածիներգրավմանվրա։
Ոչպարտադիրուղեցույցները,պարզեցվածվարչականընթացակարգերը,թափանցիկության

բարձրացումըև կառավարման մեխանիզմների,խորհրդարանական վերահսկողությանև հան-
րայիններգրավվածությանմակարդակիբարելավումը,որոնցնվիրվածենսույնժողովածուիհա-
ջորդ գլուխները, նպաստում ենպաշտպանության ոլորտի կոռուպցիայի դեմպայքարի գործում
ինստիտուցինալկարողություններիզարգացմանը։
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ԳԼՈՒԽ16.
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆԳՈՐԾՈՆԻԴԵՐԸ

Ինչպիսինէլլինենօրենսդրականևկազմակերպականմեխանիզմները,այդմարդիկեն,որոն-
ցիցկազմվածէպաշտպանականցանկացածգերատեսչություն։Հետևաբար,պաշտպանության
ոլորտումհակակոռուպցիոնմիջոցառումներիամենագլխավորնպատակըմարդկայինվարքագծի
վրաազդելնէ՝մասնագիտականևբարոյականվարքագիծըխթանելուևպետականմիջոցները
հօգուտմասնավորշահիօգտագործելուցզերծպահելուհամար։Երկրորդգլխումներկայացվեց
դրանհասնելուուղղությամբգործադրվողերկումոտեցում։Առաջիննայնէր,որկոռուպցիոնարար-
քիկատարումիցանձըզերծէպահվումկոռուպցիայիբարոյականարժեքըկամ«բարոյականբե-
ռը»ավելացնելուշնորհիվ։Երկրորդմոտեցումընպատակունիկանխելուկոռուպցիայիցակնկալ-
վողվտանգներըմեծացնելուշնորհիվ,ինչըկատարվումէբացահայտմանևպատժիհավանակա-
նությանաստիճանըմեծացնելումիջոցով։Այսնպատակներիիրագործումըխթանելուուղղությամբ
ներկայացվեց երեք հատուկ միջոցառում. բարեվարքության ամրապնդում, թափանցիկության
բարձրացումևհաշվետվողականությանռեժիմիբարելավում։
Սույնգլխումայդմոտեցումներիևմիջոցառումներիբովանդակությունըներկայացվումէավելի

մանրամասն կերպով։ Կոնկրետանձանց գործողություններն ընկալելու և դրանց վրաազդելու
առավելարդյունավետմիջոցներըվերլուծելիսսույնգլխումուսումնասիրվումենվարքագծիմոտի-
վացիոնգործոնները(շարժառիթները),ինչպեսնաևայնկառուցակարգայինավելիլայնպայման-
ները,որոնցառկայությամբիրացվումէնշվածգործոններիազդեցությունըմարդկայինվարքագծի
վրա։Բացիայդ,սույնգլխումվերլուծվումէ,թեինչպեստարբերկազմակերպություններկարողեն
լավագույնսխթանելէթիկայիևմասնագիտականչափանիշներիտեսակետիցվարքագծիառավել
դրականդրսևորումները,ինչպեսնաև՝զերծպահելէթիկայիկանոններինհակասողվարքագիծ
դրսևորելուց։Վերջապես,այստեղպարզաբանվումէ,թեինչպեսպետքէաջակցելկառուցակար-
գայինայնպիսի մթնոլորտի ձևավորմանը, որիպայմաններումանհատների կողմից կընդունվեն
էթիկայիկանոններինհամահունչորոշումներ։

Մարդկայինվարքագծիմոտիվացիան
Վարքագիծնիրմեջներառումէմարդուբոլորգործողություններըկամ,գիտականլեզվովասած,
«ներքինևարտաքինհարուցիչներիհանդեպսուբյեկտիկողմիցդրսևորվողտեսանելիևբացատ-
րելի արձագանքների ամբողջությունը»։ Էթիկական գործողությունները հանդիսանում են անձի
ընդհանուրվարքագծիմիմասը։Վարքագիծըկարողէդրսևորվելգիտակցաբարևենթագիտակ-
ցաբար,բացահայտևքողարկվածկերպով,լինելկամովինկամպարտադրված,ինչպեսնաևնե-
րառելարտաքնապեստեսանելիցանկացածգործողություն,որնանձըկարողէկատարել,օրի-
նակ՝խոսելը, որևէ շարժումանելը կամհույզարտահայտելը։Վարքագիծըպայմանավորվում է
ինչպեսներքին(ներանձնային),այնպեսէլարտաքին՝միջավայրումառկաշարժառիթներով։Ներ-
քինշարժառիթներըներառումենժառանգականությունը,գիտելիքները,անձնականհատկանիշ-
ները,աշխարհայացքը,դավանածարժեքները,ընդունակություններնուպահանջմունքները։Ար-
տաքինշարժառիթներիթվումենսոցիալականգործոնները(որոնքգալիսենայլանձանցից),ֆի-
զիկական գործոնները (կլիմայական և աշխարհագրական պայմանները, ենթակառուցվածքը,
օբյեկտները)ևպարզապեստեղիունեցողիրադարձությունները։
Վարքագծիյուրաքանչյուրառանձինդրսևորումհանդիսանումէմիջավայրիվրաազդելուանձի

ձգտմանարտահայտությունը՝այնիրպահանջմունքներիբավարարմանըհամապատասխանեցնե-
լունպատակով։Այդպահանջմունքներըարտացոլվումենմերգիտակցությանմեջորպեսնպա-
տակներ, սակայն գիտականորեն՝ թե՛ իրենց գիտակցական և թե՛ ենթագիտակցական ձևերով,
հանդիսանումենշարժառիթներ։Մերվարքագծիինչպեսնախատեսված,այնպեսէլչնախատես-
վածհետևանքներնայնուհետևառաջացնումենմերարձագանքը՝ կա՛մանմիջապես (պահանջ-
մունքիբավարարմանփաստիառկայությունըկամբացակայությունըմերկողմիցընկալվելումի-
ջոցով),կա՛մմիջնորդավորվածձևով՝իդեմսսոցիալականազդակների,որոնքմենքստանումենք
այլմարդկանցից։Այդարձագանքնայնուհետևդառնումէարտաքինշարժառիթ,որնէլներգոր-
ծումէմերհետագավարքագծիվրա։Արձագանքնամրապնդվումևուժեղանումէայնառաջաց-
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նողարտաքինգործոններիկայունությանկամկրկնվելուհետևանքովևկարողէդառնալներքին
շարժառիթ,մասնավորապես՝հասարակությանմեջընդունվածնորմերըյուրացնելուևընդունելու
միջոցով։
Վարքագիծըհաճախունենումէչնախատեսվածկամբացասականհետևանքներ,որոնքկարող

ենվերաբերելհիմքումընկածպահանջմունքին,դրանառնչվելմիայնմասնակիորենկամընդհան-
րապեսկապչունենալդրահետ։Հետադարձարձագանքիընկալումըայսվերջինդեպքերումկա-
րողէլինելդժվարացած,քանիորդրսևորվածվարքագծիևհետևածարձագանքիմիջևառկա
տրամաբանականկապըկարողէ լինելոչայնքանակնհայտ։Օրինակ՝հեղինակավորմրցանակ
ստանալով`անձըիրավամբկարողէկարծել,որդահանդիսանումէիրարտաժամյաերկարաշ-
խատանքիարդյունքը։Մինչդեռմիևնույնանձըկարող էև չկռահել, որիրգործընկերները չէին
ցանկանանմանխրախուսանքիարժանանալ՝վախենալով,որիրենքնույնպեսայդդեպքումչպետք
էվարձատրությունպահանջեինարտաժամյաաշխատանքիհամար։
Ծնվածոչբոլորպահանջմունքներնենհավասարազորկարևորությունունենում։20-րդդարի

կեսերինհոգեբանԱբրահամՄասլոուն (AbrahamMaslow)նկատելէ,որորոշպահանջմունքներ,
չբավարարվելուդեպքում,ավելիհզորշարժառիթներենդառնում,քանմյուսները։Երբմենքծա-
րավենք,ապանախքանսննդիմասինմտահոգվելըմենքջուրենքփնտրում,երբքաղցածենք,
սննդիփնտրտուքըգերակշռումէաշխատանքիցհաճույքստանալուցանկությանը,երբապահով
չենքզգում(ֆիզիկապես,հուզականկամֆինանսականառումով),մենքդժվարանումենքկենտրո-
նանալմարդկայինմերամբողջներուժիօգտագործմանվրա՝իդեմս«ինքնաիրացման»պահանջ-
մունքի։ Մասլոուն առաջարկում է «պահանջմունքների աստիճանակարգության» հինգշերտանի
համակարգ, որտեղ էապես կարևոր է բավարարելավելի ստորին մակարդակում գտնվողպա-
հանջմունքները՝ավելիբարձր«տեղադրված»պահանջմունքներինանցումկատարելուհամար154:
Ավելիցածրմակարդակիպահանջմունքներըբավարարելուցհետո,սակայն,իբրևվարքագծիշար-
ժառիթներ,նրանքկորցնումենիրենցկարևորությունը,ևանձըհետզհետեսկսումէձգտելդեպի
ավելիբարձրդասակարգվածպահանջմունքներիբավարարմանը։Մասլոուիաստիճանակարգու-
թյունըլայնորենկիրառվումէմերժամանակներումևարժանիէավելիխորըուսումնասիրության
(գրաֆիկականարտացոլումըտե՛սԳծապատկեր16.1-ում)։Աստիճանակարգայինայսդասակար-
գումնընդգրկումէստորևքննարկվողերեքտարրերը։

Ֆիզիոլոգիական

Թթվածնի,սննդի,ջրիևմարմնիհամեմատաբարկայունջերմաստիճանիապահովմանպահանջ-
մունքներըամենապարտադրողնեն։Այսմակարդակնընդգրկումէնաևակտիվլինելու,հանգստա-
նալու,քնելու,կենսագործունեությանարդյունքներիցազատվելու(դրանքարտազատելու),ցավից
խուսափելուևսեռականհարաբերություններունենալուպահանջմունքները։Այսպահանջմունքնե-
րը չբավարարվելուդեպքում,դրանքառաջնայինտեղենզբաղեցնումանձնականբավարարում
ստանալուանձիփնտրտուքներում։

Ապահովություն/անվտանգություն

Այնբանիցհետո,երբառաջնայինֆիզիոլոգիականպահանջմունքներըբավարարվածենևայլևս
չենպայմանավորումվարքագիծը,արթնանումէապահովևանվտանգլինելուպահանջը։Այնընդ-
գրկումէմերմարմնիուառողջությանպաշտպանությունը,ինչպեսնաևայնռեսուրսները,որոնց
մենքդիմումենքապագայումմերֆիզիկականպահանջմունքներըբավարարվածլինելուհամար։
Սրանքկարողեններառելնյութականռեսուրսները,օրինակ՝փողըևայլգույքը,ինչպեսնաևսո-
ցիալականռեսուրսները,օրինակ՝ընտանիքնուաշխատանքըևանգամավելիընդգրկունձգտու-
մըդեպիկազմակերպվածությունը,կարգուկանոննուզսպումները։

Սեր/կապվածություն/պատկանելություն

Այն բանից հետո, երբ ֆիզիոլոգիական բարօրության ևապահովության/անվտանգությանպա-
հանջմունքներըբավարարվածեն,մարդիկավելիզգայունենդառնումմենությանևօտարվածու-

154ԱռաջինանգամձևակերպվելէՄասլոուիկողմից«Մարդկայինվարքագծիմոտիվացիայիտեսություն»հոդվածում,
«Հոգեբանությանհարցեր»,Հ-50:4 (հուլիս,1943թ.),էջ370–396,“ATheoryofHumanMotivation,”Psychological
Review50:4(July1943):370–396։
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թյաննկատմամբ։Սրանքհանդիսանումենսիրո,կապվածության,պատկանելությանկամնվիր-
վածության պահանջմունքների արտահայտությունը (նույն կերպ, ինչպես սովը հանդիսանում է
սննդիպահանջմունքիարտացոլումը),որոնքբավարարվումենընկերությունհաստատելու,սիրա-
հետելու,սիրահարվածության,սիրայինկապիևհամայնքիմասկազմելուզգացողությանմիջոցով։
Սաներառումէայլոցնկատմամբմերունեցածսեփականզգացմունքներնարտահայտելը,դեպի
մերանձընրանցունեցածզգացմունքներինհաղորդվելըևպատկանելությանզգացումունենալը։

Բարոյականություն,
ստեղծագործում,
անմիջականություն,
խնդիրներիլուծում,

նախապաշարմունքների
բացակայություն,փաստերի

ընդունում

Ինքնահարգանք,վստահություն,նվաճում,
հարգանքուրիշներինկատմամբևուրիշներիկողմից

Օդ,ջուր,սնունդ,քուն,նյութափոխանակություն,
արտազատում

Ընկերություն,ընտանիք,ինտիմկապեր
Անձի,աշխատանքի,ռեսուրսների,բարոյականության,

ընտանիքի,առողջության,գույքի

Ինքնաիրացում

Հարգանք

Սեր/կապվածություն

Անվտանգություն/ապահովություն
Ֆիզիոլոգիականկարիքներ
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Պատիվևճանաչում

Նախորդերեքմակարդակներումառկապահանջմունքներըբավարարելուցհետոմարդիկկենտ-
րոնանումենհարգվածևարժևորվածզգալուիրենցձգտմանվրա։Մասլոուննշումէայսպահանջ-
մունքիդրսևորմաներկուձևիմասին։Առաջինըբավարարվումէայլոցկողմիցհարգանքիարտա-
հայտություններարվելուդեպքում,ինչըբերումէորոշակիկարգավիճակ,ճանաչում,գնահատվա-
ծություն,վարկ,արժանապատվություն,անգամ(այլոցստորադասմանմիջոցովհավաստվող)գե-
րակայությունունենալուևուշադրությանարժանի լինելուզգացմունքիձևավորմանը։Մասլոուն
գտնումէ,որսահանդիսանումէպատվիպահանջմունքիբավարարմանստորինձևը,քանիոր
բավարարումնայստեղ կախված էայլանձանցգործողություններից։Երկրորդ ձևը ինքնահար-
գանքնէ,որըներառումէայնպիսիզգացմունքներ,ինչպիսիքենվստահությունը,ձեռնահասությու-
նը,նվաճումներըևսեփականուժերիվրահույսդնելը։Մասլոունսահամարումէայսպահանջ-
մունքիբավարարմանավելիբարձրձև,քանիորայնավելիքիչէկախվածայլանձանցգործողու-
թյուններից։

Ինքնաիրացում

Երբավելիցածրմակարդակներումգտնվողբոլորպահանջմունքներըբավարարվածեն,մարդիկ
կենտրոնանումեն«ինքնաիրացման»իրենցպահանջմունքի,այսինքն՝որպեսանհատականություն
իրենցունեցած յուրահատուկկարողություններիևդերիցուցադրմանևգործադրմանձգտման
վրա.«Երաժիշտըպետքէստեղծիերաժշտություն,նկարիչըպետքէնկարի,իսկբանաստեղծը
պետքէգրի»։Այսպահանջմունքներիբավարարմանուղղությամբանձիկողմիցդրսևորվողարձա-
գանքըկարողէներառել՝նորարարությունը,ինքնաճանաչումը,էթիկանևնորգիտելիքներստա-

155ԺանեթԱ.Սիմոնս,ԴոնալդԲ.ԻրվինևԲևերլիԱ.Դրինիեն,«Հոգեբանությունը՝փոխըմբռնմանփնտրտուք»(Նյու
Յորք,«ՎեսթՓաբլիշինգքամփընի»հրատ-ուն,1987թ.),JanetA.Simons,DonaldB.IrwinandBeverlyA.Drinnien,
Psychology–TheSearchforUnderstanding(NewYork:WestPublishingCompany,1987)։
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նալը։Գործնականում,այսքայլերըկրումենխիստանհատականբնույթ՝իտարբերությունհստակ
ևմիանգամայնընդհանուրբնույթիայնքայլերի, որոնցովանձըարձագանքում է նախորդ չորս
մակարդակներումառկապահանջմունքներին։
Մարդկայինվարքագծիդինամիկայիհիմքումընկածերևույթները՝շարժառիթները,վարքագի-

ծը,վերջինիսհետևանքներնուարձագանքըհասկանալըկարևորէարդյունավետկառավարում
ևղեկավարումիրականացնելուհամար։Մասլոուիպահանջմունքներիաստիճանակարգությունը
ևսմեկարժեքավորգործիքէտրամադրում,որովկարելիէտարբերակելաշխատավայրումդրս-
ևորվողվարքագծիհիմքումընկածպահանջմունքներըևհասկանալդրանք։Այնկարողէօգտա-
կարլինելնաևհակակոռուպցիոնմիջոցառումներիմշակմանևուղղորդմանժամանակ։Օրինակ՝
զսպմանուկանխարգելմանավանդականմեթոդներըգործումենապահովության/անվտանգու-
թյանմակարդակով՝կոռուպցիոնվարքագիծդրսևորելումեջմերկացվածանձինսպառնալովզր-
կելաշխատավարձից,աշխատանքիցկամազատությունից։Սակայնայդսպառնալիքներըկամ
ռիսկերըկարողեննվազզսպողազդեցությունունենալայնանձանցպարագայում,ովքերայսօր
իրենցզգումենապահովև,կենտրոնացածլինելովավելիբարձրմակարդակի,օրինակ՝կապվա-
ծության/պատկանելությանհարաբերություններունենալուկամպատվիարժանանալուպահանջ-
մունքներիբավարարմանվրա,կարողենայնքանէլզգայունչգտնվելայնռիսկերինկատմամբ,
որոնքիրենցսպառնումենանվտանգությանպահանջմունքներիմակարդակում(մինչևայդռիս-
կերիավելիվերահասսպառնալիքիվերածվելը)։Նմանանձանցհամարայնպիսիզսպողգործոն-
ներ,ինչպիսիքենունեցածկապերըկամվարկըվտանգիտակդնելը,կարողենդառնալավելի
արդյունավետ։Նույնը կարելի էասել բարեվարքությանամրապնդման ջանքերի մասին՝ բարե-
վարքություն, որն իր մաքուր «Կանտյան» ձևովառավել վերաբերելի է բնակչության միայն մի
փոքրմասին,որըկենտրոնացածէբարոյականինքնաիրացմանանհրաժեշտությանվրա։Հետ-
ևաբար,իբրևամփոփոիչմոտեցում,ինչպեսզսպող,այնպեսէլխրախուսականբնույթիմիջոցնե-
րըպետքէմշակվեն՝դրանքզանազանպահանջմունքներիառավելլայնհանրագումարինվերա-
բերելիդարձնելուհամար։

Կազմակերպականհամատեքստ/միջավայր
Նախքանբարոյականվարքագծիխթանմանհարցինավելիմանրամասնկերպովանդրադառնալը
մենքկուսումնասիրենքայնկազմակերպականհամատեքստըկամմիջավայրը,որիշրջանակնե-
րումայդվարքագիծըդրսևորվումէ։Ավանդաբար,կազմակերպություններիվերաբերյալուսում-
նասիրություններն սկսվում են դրանց կազմակերպական կառուցվածքից, այնուհետև՝ անցնում
դրանցումիրականացվողպարտականություններիևփոխհարաբերություններիշրջանակինևեզ-
րափակվումառավելկարևորընթացակարգերիքննարկմամբ։Հաճախմարդկայինգործոնըմնում
էանտեսված։Կոռուպցիայինհակազդելուտեսակետիցավելիօգտակարէկազմակերպականկամ
կառուցակարգայինվարքագծիմոտեցումը,որիուշադրությանկենտրոնումէգտնվումանհատնե-
րի,առանձինխմբերի,ընդհանրապեստվյալկազմակերպությաններսում,ինչպեսնաևսոցիալա-
կանտվյալհամակարգումևդրաշուրջառկափոխհարաբերություններիհամակարգայինվերլու-
ծությունը։Ստորևներկայացվածեննմանուսումնասիրությանորոշբաղադրիչները։
Անհատականվարքագիծը,որըդիտարկվումէկազմակերպությանհետունեցածհարաբերու-

թյուններիտեսանկյունից,դրսևորվումէերեքուղղությամբկամչափումներով։Առաջինչափումը
խնդրիիրագործմանընթացքնէ.գործունեությանտեսակներիևդրանցհետևանքներիամբողջու-
թյուն,որոնցպետքէհասնելհետապնդվողնպատակներինհասնելուհամար։Կազմակերպություն-
ներիմեծմասիդեպքումայս չափումըարժանանում էկառավարիչներիառավելմեծուշադրու-
թյան,երբսկզբունքայինխնդիրէհամարվումանհատներինևթիմերինմոտիվացիատալը՝կա-
տարվողաշխատանքիռացիոնալությանևարդյունավետությանմակարդակըբարձրացնելուհա-
մար։Երկրորդչափումըէթիկայիկանոններինհամապատասխանողգործունեություննէ.ապահո-
վել,որպեսզիգործունեություննիրականացվիէթիկայիչափանիշներինհամապատասխան։Նվա-
զագույնը, սապետքէհանդիսանաիրավաչափգործունեությանպահանջ,իսկառավելագույնը՝
ներառիճշմարտիևկեղծիառթիվհասարակությանմեջընդունվածարժեքներինհամահունչապ-
րելակերպդրսևորելունուղղվածքայլերը։Այսչափումըհանդիսանումէհակակոռուպցիոնմիջոցա-
ռումների,ինչպեսնաևավելիլայնառումով՝սահմանվածպահանջներիպահպանմաննուղղված
ջանքերիգլխավորթիրախը։Երրորդչափումըհամատեքստայինկամորոշակիմիջավայրումծա-
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վալվող գործունեությունն է. գործունեությանտեսակներ, որոնք դուրս են գալիսառաջադրված
կոնկրետխնդրիկատարմաննեղշրջանակներից,սակայննպաստումենգործընկերների,առան-
ձին խմբերի կամ ընդհանրապես կազմակերպության աշխատանքի արդյունավետությանը, այ-
սինքն՝այնմիջավայրի,որտեղաշխատումէտվյալանձնավորությունը։Այսչափումըորոշառումով
անտեսվածէ,սակայնայնիրենիցներկայացնումէմիկարևորերկարաժամկետներդրում,որը
կատարվումէայնկազմակերպականևմշակութայինմիջավայրըձևավորելիս,որտեղևիրագործ-
վումենառանձինխնդիրներ,ևընտրություն էկատարվում էթիկայիկանոններինհավատարիմ
մնալուկամդրանքխախտելումիջև։
Կարևորէնշել,որհակակոռուպցիոնմիջոցառումներըոչայլինչեն,քանավելիլայնբարոյական

միջավայրիմիտարր։Էթիկայիխնդիրներըկազմումենառօրյակյանքիևգործունեությանմիմասը,
անգամեթեկոռուպցիայիմակարդակըշատցածրէ։էթիկայիպայմաններինհակասողվարքագծի
առավելտարածվածօրինակներիցեն՝որակիվերահսկմանպահանջներըշրջանցելը,միջադեպերը
պարտակելը,հիվանդությանհիմքովարձակուրդիիրավունքըչարաշահելըկամհիվանդությանմա-
սինստելը,հաճախորդներինմոլորությանմեջգցելըևգործընկերներիվրաոչպատշաճճնշումներ
գործադրելը։Հարցումներըցույցենտալիս,որէթիկայիկանոններինհակասողվարքագիծդրսևո-
րողանձինքառավելհաճախվկայակոչումենվարչարարությանհետկապվածպատճառները՝բյու-
ջետավորմանուքվոտավորմանպահանջներիկատարմանանհրաժեշտությունը,ղեկավարության
թուլությունը,աշխատանքայինծանրաբեռնվածությունըևգնահատվածչլինելը։Գրեթեամենաքիչը
այսցանկումնշվումէֆինանսականբնույթիանձնականխնդիրներիմասին։
Անձըբաղկացածէվարքագծիկայունմոդելներից,որոնքժամանակիընթացքումստանումեն

իրենցդրսևորումը։Անձըիրենիցներկայացնումէբազմաշերտևբազմակողմերևույթ,մինչդեռայն
եղանակներիտեսանկյունից, որոնցմիջոցովմարդիկհարմարվումենայսկամայնաշխատան-
քայինմիջավայրին,գոյությունունիանձիկազմակերպականկողմնորոշմանընդամենըերեքհիմ-
նականտեսակ։Դրանքեն՝
• Կազմակերպավար։Անձըհստակնույնականացնումէիրենայնկազմակերպությանհետ,
որի համարաշխատում է, կազմակերպությաններսում ձգտում էարժանանալխրախու-
սանքներիևառաջխաղացման՝դրանքդիտելովորպեսհաջողությանկարևորչափանիշ-
ներ:

• Մասնագետ։Անձըհստակնույնականացնում էիրենիրաշխատանքիբովանդակության
հետ,այլոչթեայնկազմակերպությանհետ,որիհամարնակատարումէայդաշխատանքը։

• Անտարբեր։Նույնականացումըավելիշատկապվածէաշխատանքիցևաշխատավայրից
դուրսգտնվողերևույթներիհետ։

Յուրաքանչյուրկոնկրետանձիպարագայումայսգործոններըմիահյուսվածենորոշակիհավա-
սարակշռությանմեջ,ընդորում`մոտեցումներիցորևէմեկըսովորաբարգերակայում է։Սրանք
հանդիսանումենկազմակերպությանհանդեպնվիրվածությանհիմնականշարժառիթները։Նման
այլշարժառիթներիցենշարունակականությունը(այսաշխատանքնավելիլավնէ,քանգոյություն
ունեցողտարբերակները),միասնականությունըկազմակերպությանհետ(ընդհանուրնպատակնե-
րիևարժեքներիհանդեպտածածամուրհավատ)ևնորմատիվնկատառումները(սոցիալական
նորմերիհարկադրանքը)։
Անձինվերաբերողայսգործոններնուղղակիորենառնչվումեննաևհակակոռուպցիոնծրագրե-

րին։Առաջինհերթին,բարեվարքությանամրապնդմանուղղությամբգործադրվողջանքերըկար-
ևոր«հոգեբանականդաշնակիցներ»ենձեռքբերում,եթեկենտրոնանումենանձիկազմակերպա-
կանկողմնորոշմանհետկապվածդրականփոփոխություններիվրա։Հիմնականուշադրությունը
կազմակերպության զարգացման կամ կատարվող աշխատանքի կատարելագործման դրական
օրակարգիձևավորմանվրաբևեռելու,այլոչթեպարզապեսկոռուպցիոնգործողության«բարոյա-
կանբեռը»մեծացնելուշնորհիվկարելիէհասնելնրան,որավելիմեծթվովմարդիկմոբիլիզացվեն
դրականհամակարգայինարդյունքներիհասնելուգործում,ինչի«ածանցյալ»կողմնակիդրական
հետևանքըկլինիկոռուպցիայինվազումը։Նմանջանքերըավելիարդյունավետկլինեն,եթեհաշվի
առնենկազմակերպությանհանդեպնվիրվածությանտարբերշարժառիթները՝հավատարմությու-
նըկազմակերպությանհանդեպ,նվիրվածությունըաշխատանքին,աշխատանքայինանվտանգու-
թյանպայմանները, գաղափարախոսությունն ու սոցիալական նորմերը՝ ընդգրկելով պաշտոնա-
տարանձանցհնարավորինսլայնշրջանակի։
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Կազմակերպչականխնդիրներըկարողենմեծազդեցությունունենալկոռուպցիայինկատմամբ
աշխատակիցների խոցելիության կամ նրանց կողմից կոռուպցիային դիմադրելու, ինչպես նաև
ընդհանրապեսբարեվարքությանամրապնդմանուղղությամբգործադրվողջանքերիարդյունավե-
տությանվրա։Նմանխնդիրներիթվումենկազմակերպականկառուցվածքը,պարտականություն-
ների բաշխումը, գործունեության համակարգումը և որոշումների կայացման ընթացակարգերը։
Բացիայդ,այսխնդիրներըներգործումեննաևվարքագիծըմոտիվացնողջանքերիևկազմակեր-
պականմշակույթիվրա,որոնքքննարկվումենհաջորդկետերում։
Կազմակերպականկառուցվածքըհանդիսանում էկազմակերպությանարտաքնապեսամե-

նատեսանելիհատկանիշներիցմեկըև,երևիթեոչպատահականորեն,հանունբարեփոխումնե-
րիկատարվողփոփոխություններիհիմնականթիրախը։Կոնկրետկառուցվածքիբովանդակու-
թյունիցզատ,գոյությունունիմիքանիմարդկայինգործոն,որոնքարժանիենուշադրության։
Առաջինհերթին,ինչպիսինէլլինիկազմակերպականկառուցվածքը,կարևորէ,որդրաներսում
իրականացվողպարտականություններըլինենհստակտարանջատված,կրկնօրինակումներիցու
բացերիցզերծ։Սաթույլէտալիսխուսափելանհարկիանորոշությունիցուվեճերից,հատկա-
պես՝կառավարիչներիմակարդակով,այսինքն՝անձանցայնխմբի,որոնք,բնականէ,մրցումեն,
իրենցկարծիքով,իրենցբացառիկլիազորություններպաշտպանելուհամար։Լիազորություննե-
րիարդյունավետբաշխումըբարեվարքությանամրապնդմանըկարողէնպաստելնաևնրանով,
որտարբերշահագրգիռկողմերը,որոնցիցյուրաքանչյուրնունիինստիտուցիոնալտարբերակ-
վածմոտեցումևպատասխանատվությանոլորտ,մասնակցումենորոշումներիկայացմանգոր-
ծընթացին։ Օրինակ՝ կադրային կառավարման ոլորտում անձնակազմի տարբեր հատվածներ
պետքէպատասխանատուլինենմարդկայինռեսուրսներիզարգացմանուղղությամբռազմավա-
րականպլանավորմանկադրայինպահանջներըվերհանելու,անձնակազմիկադրայինհարցերի
ամենօրյակարգավորմանևկատարվողծրագրերիգնահատմանհամար։Նմանապեսևգնում-
ներիոլորտումներգրավվածանձնակազմիառանձինհատվածներպետքէպատասխանատու
լինեն պահանջների ձևակերպման, պլանավորման, պայմանագրային գործընթացի և աուդի-
տայինստուգումներիհամար։Սրանովստեղծվումէբնականզսպումներիևհակակշիռներիհա-
մակարգ։
Հորիզոնականհամակարգմանարդյունավետմեխանիզմներընույնպեսշատկարևորենբարե-

վարքությանևթափանցիկությանապահովմանհամար։Համակարգմանմեխանիզմըպետքէշա-
հագրգիռբոլորկողմերինհնարավորությունտակիսելուընդհանուրտեղեկատվությունըևօգտվե-
լուդրանից,կատարելուգնահատումներ,որոնքհիմնվածկլինենիրենցունեցածինստիտուցիոնալ
տարբեր մոտեցումների վրա, ինչպես նաև՝ հրապարակայնորեն քննարկելուայդ մոտեցումները
իրենցգործընկերներիհետ`նպատակունենալովապահովելուարդյունավետ«ուղղահայաց»լու-
ծումներիմշակումը։Տեղեկատվությունըպետքէհոսիազատորեն,ընդորում`լավագույնտարբե-
րակըկլինիայնպիսիհամակարգիօգտագործումը,որնինքնինայդտեղեկատվությունը«մղումէ»
շահագրգիռբոլորկողմերիուղղությամբ։Միջգերատեսչականհանդիպումներըօգնումենապահո-
վելութափանցիկությունը,իսկայդձևաչափիբացակայությանդեպքումհամակարգումնիրակա-
նացվումէնվազթափանցիկևոչպաշտոնականմեխանիզմներիմիջոցով։Սակարողէնպաստել
համակարգմանաշխատանքներինևբարձրացնելթափանցիկություննայնդեպքում,եթեսերտո-
րենառնչվողգործառույթներունեցողանձանցհամակարգողվերադասընույնանձնէ (օրինակ՝
ոլորտըհամակարգողփոխնախարարը)։Մյուսկողմից,վերահսկմանգործառույթներիրականաց-
նողհատվածի(օրինակ՝վերահսկողականվարչությունները,գլխավորտեսչությունները)վերադա-
սըչպետքէհամակարգիվերահսկվողհատվածներիաշխատանքը։
Մարդկայինգործոնըկարևորդերէխաղումնաևորոշումներիկայացմանգործընթացիբարե-

վարքության ապահովման ուղղությամբ։ Որոշումների կայացման գործընթացի մասնակիցները
պետքէլինենհստակմատնանշված,ևնրանքպետքէհստակպատկերացումունենանորոշում-
ներիկայացմանհամարնշանակությունունեցողելակետայինտվյալների,որոշումներիցանկալի
հետևանքներիևորոշումներիկայացմանչափանիշներիմասին։Որոշումկայացնողներըպետքէ
բացահայտենիրենցմոտշահերիբախմանառկայությանցանկացածփաստ՝անհրաժեշտության
դեպքումինքնաբացարկներկայացնելով,ինչպեսնաև՝ապահովենիրենցֆինանսականվիճակի
թափանցիկությունը։Պատուհան16.1-ումներկայացվումենՄԱԿ-իուղեցույցներըպաշտոնատար
անձանցմոտշահերիբախմանվերաբերյալ։
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Բարոյականվարքագծիմոտիվացիան
Հետևողականորենկայունգործունեությանմոտիվացիանհանդիսանումէցանկացածկազմակեր-
պության աշխատանքի կազմակերպման ամենակարևոր խնդիրներից մեկը։ Այս ճանապարհին
առկահիմնականմարտահրավերներիցենտվյալկազմակերպությանկազմակերպականշահերը,
այնէ՝խնդիրները,ինչպեսնաևէթիկայիկանոններինուկազմակերպականմիջավայրինհամապա-
տասխանողվարքագիծըանհատներիֆիզիոլոգիականբավարարման,ապահովության/անվտան-
գության, կապվածության, հարգանքիևինքնաիրացմանպահանջմունքներիհետհամատեղելը։
Մոտիվացիանլավագույնսիրականացվումէդրականարձագանքմանմեխանիզմներիհանրագու-
մարիմիջոցով,ինչպիսիքեն՝
• գնահատումը,գովեստը,հարգանքը(որոնքբավարարումենպատվիպահանջմունքը).

• թիմայինաշխատանքիխթանումը,նվիրվածությանևբարիդրացիականհարաբերություն-
ներիառկայությունը(որոնքօգնումենսերմանելուևամրապնդելուկապվածությանկամ
պատկանելությանզգացումը).

• ֆինանսականխթանները(որոնքբավարարումենապահովության/անվտանգությանպա-
հանջմունքըևմիջոցներտրամադրումավելիբարձրմակարդակիպահանջմունքներիբա-
վարարմաննուղղվածհամապատասխանգործունեությանհամար).

• առաջխաղացումը(որընպաստումէպատվիզգացմունքիամրապնդմանըևինքնաիրաց-
մանը)։

Պատուհան 16.1.ՄԱԿի ուղեցույցներըպաշտոնատարանձանց մոտ շահերի բախման
վերաբերյալ

II.Շահերիբախումնուինքնաբացարկը

Պաշտոնատարանձինք չենկարողիրենցդիրքըօգտագործելիրենցկամիրենցընտանիքիան-
դամներիհամարորևէանձնականկամֆինանսականշահստանալունպատակով։Նրանքչենկատա-
րելորևէգործարք,ստանձնելորևէպաշտոնկամգործառույթկամունենալֆինանսական,առևտրային
կամհամադրելիորևէայլշահ,որըանհամատեղելիէնրանցպաշտոնեականդիրքի,լիազորություննե-
րի,պարտականությունների,ինչպեսնաևդրանցիրացմանհետ։

Պաշտոնատարանձինքպարտավորեն,այնքանով,որքանովդաբխումէիրենցպաշտոնեական
դիրքից,օրենքովկամվարչարարականպրակտիկայովսահմանվածկարգովհայտարարագրելիրենց
գործարար,առևտրային, ֆինանսական շահերը, ինչպես նաևֆինանսական շահույթ հետապնդելու
նպատակովկատարվածայնգործողությունները,որոնքկարողենառաջացնելշահերիհնարավորբա-
խում։Պաշտոնատարանձանցմասնավորշահերիևծառայությանշահերիմիջևհնարավորկամեն-
թադրյալբախումներիդեպքումնրանքպարտավորենկատարելայնպահանջները,որոնքնախատես-
վածենշահերինմանբախումըվերացնելուկամնվազեցնելուհամար։

Պաշտոնատարանձինքերբեքչպետքէթույլտանհանրայինգումարների,գույքի,ծառայություն-
ներիկամիրենցպաշտոնեականլիազորություններիիրականացմանընթացքումկամդրանցարդյուն-
քումիրենցհայտնիդարձածտեղեկատվությանորևէոչպատշաճօգտագործում՝իրենցպաշտոնեա-
կանգործառույթներիհետկապչունեցողգործունեությանհամար։

Պաշտոնատար անձինք պետք է կատարեն օրենքով կամ վարչարարական պրակտիկայով ամ-
րագրվածայնպահանջները,որոնցհամաձայն,իրենցպաշտոնըթողնելուցհետոնրանքորևէոչպատ-
շաճառավելությունչենստանաիրենցնախկինպաշտոնից։

     Աղբյուրը.Միավորվածազգերիկազմակերպություն,ՄԱԿ-իուղեցույցներըպաշտոնատար
անձանց մոտ շահերի բախման վերաբերյալ, Հավելված ՀA/RES/51/59, 82րդ լիագումար
նիստ(12դեկտեմբերի,1996թ.),UnitedNations,UNInternationalCodeofConductforPublic
Officials,Annex,A/RES/51/59,82ndplenarymeeting(12December1996)։

Մոտիվացիանուժեղանումէ,երբիպատասխանլավաշխատանքի̀պարբերաբարտեղիէունե-
նումհամապատասխանարձագանքում։Կարևորնէայնէ,որվերընշվածբոլորշարժառիթները
դրականբնույթիեն։Բացասականշարժառիթներիներգործությունըհազվադեպէ,ևշատհաճա-
խակիկիրառվելուդեպքումայնկորցնումէիրարդյունավետությունը։Բացասականշարժառիթնե-
րընաևլուրջկողմնակիհետևանքներենունենումբարոյականությանևհետագամոտիվացիայի
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տեսակետից, և դրանց ազդեցությունը դրական գործունեության մոտիվացիայի տեսանկյունից
շատսահմանափակէ։Սակրկինընդգծումէկոռուպցիայինհակազդելուուղղությամբդրական
մոտեցումներիորդեգրմանկարևորությունը,կառուցողականարձագանքումնօգտագործումէբա-
րեվարքության, թափանցիկության և հաշվետվողականության նպատակների և կազմակերպա-
կանևկոնկրետանձնականօրակարգերիմիջևկապհաստատելուհամար։
Համակարգայինկոռուպցիայիառկայությունըցույցէտալիս,որտվյալկազմակերպությանմոտի-
վացիոնմեխանիզմներըձախողվելենևկազմակերպությաններսումաշխատողանձանցհամար
վերջիններիսպահանջմունքներիբավարարմանտեսանկյունիցորևէանհրաժեշտհեռանկարչեն
ապահովում։Եթեկազմակերպությունըչիկարողջերմաշխատանքայինմիջավայրապահովելկամ
այնպիսիվարձատրությունտալ,որըբավարարկլինիընտանիքինսննդովապահովելուհամար,
ապաաշխատողներըավելիհակվածկլինենտարբերառիթներփնտրելուաշխատանքիչներկայա-
նալուհամար՝գալուևմրսելուփոխարեն,ևավելիշուտկդիմենհափշտակության,քանթեքաղ-
ցած կմնան։ Եթե վերադասության ուղղահայացնանկարող է կանխել զինվորների նկատմամբ
նրանցավագծառայակիցներիկողմիցսպառնալիքներիևբռնությանկիրառումը,ապազինծա-
ռայողներըփորձելուենիրենցանվտանգություննապահովելայդխմբինկամխմբերինհարմարվե-
լուճանապարհով,անգամեթեդրագինըլինիկոռուպցիոնկամհանցավորգործողություններին
մասնակցելը։Եթեհամակարգըանկանխատեսելիէևանկանոն,ապամարդիկիրենցծառայողա-
կանառաջխաղացումըվստահելուենիրենցհովանավորներինուընկերներին,այլոչթեկադրերի
վարչությանը։Եթեկորպորատիվնույնականացումըշատթույլէ,ապամարդիկպատկանելության
իրենցպահանջիբավարարումնուզգացմունքըգտնելուենայդկազմակերպությաններսումառ-
կաոչֆորմալխմբերում։Եթեզինվածուժերինկատմամբհասարակությանհարգանքըփոքրէ,
ապա«անբասիրծառայության»արժեքը՝որպեսպատվիպահանջմունքիշարժառիթ,նվազումէ,և
առաջինպլան է մղվում «ցանկացած գնով»տնտեսական հաջողության հասնելուարժևորումը։
Վերջապես,եթեհամակարգըչիգործում,ապաանգամգործիննվիրվածպրոֆեսիոնալներըկա-
րողենանօրինական(սակայն,իրենցկարծիքով՝բարոյական)գործողությունըհամարելայլընտ-
րանքչունեցող՝աշխատանքըկատարելուտեսանկյունից։
Հետևաբար,կոռուպցիայովխոցվածհամակարգերումբարեվարքությանամրապնդմանմարտահ-
րավերը կայանում է ոչ թեպարզապես բարոյական վարքագծի մոտիվացիանառաջացնելու և
խթանելու մեջ, այլ գործառնական մոտիվացիոն այնպիսի մեխանիզմների վերագործարկմանը
նպաստելումեջ,որոնքընդունակենվերահամադրելուևվերահամատեղելուանձանցևկազմա-
կերպությունների վարքագիծը խթանող շարժառիթներն ու նպատակները (առաջարկվող ուղե-
ցույցներիհամար̀տե՛սՊատուհան16.2-ը)։Սաառանձնակիուշադրությունէպահանջումկազմա-
կերպականմշակույթիխնդրինկատմամբ։

Կազմակերպականմշակույթ
Յուրաքանչյուրկազմակերպություն,իրկառուցվածքից,կարգավորողմեխանիզմներիցևընթա-
ցակարգերիցբացի,ունինաևիրուրույնկազմակերպականմշակույթը։Սաայնէ,ինչկոչվումէ
«այստեղարվումէայդպես»,այսինքն՝այնխորքայինընկալումներիևմոտեցումներիամբողջու-
թյանմոդելը,որոնքտվյալխմբիկողմիցդիտվումենբավարարևանհրաժեշտ՝ներքինխնդիրները
լուծելուևարտաքինդերակատարներիհետհարաբերվելուտեսանկյունից։Այսմոդելըակտիվորեն
ներարկվումէխմբինորեկներին̀ որպեսնշվածխնդիրներիընկալմանևըստայդմգործելումիակ
ճիշտեղանակ։Այնբաղկացածէերեքշերտից՝



Գլուխ16.Մարդկայինգործոնիդերը 193

Պատուհան16.2.Մոտիվացնողմեխանիզմներիներդրմանուղեցույցներ

1. Նախատեսելաշխատանքայինհստակպահանջներբոլորոլորտներում՝աշխատանքայինառաջադ-
րանքների, էթիկայի կանոններիևմիջավայրի հետկապված։ Հրապարակել հստակսահմանված
կանոններն ու չափորոշիչները, ներդնել բոլոր քաղաքացիականև զինվորականանձանց համար
պարտադիրվարքագծիկանոնագրքեր։

2. Ամրագրելհստակ,ճշգրիտևանխափանաշխատողընթացակարգեր։Ատեստավորման,նշանակ-
մանևառաջխաղացմանընթացակարգերըպետքէդիտվենբարեվարքությանհետկապվածհար-
ցեր,որոնցլուծումըպետքէլինիկազմակերպությանառաջնայինօրակարգիմիմաը։Նախատեսել
այնպիսիխթաններ,որոնքհասցեագրվածկլինենՄասլոուիմշակածաստիճանակարգությանտար-
բերմակարդակներումգտնվողանձանց։

3. Վերապատրաստել ղեկավար կազմը նոր մոտեցումների, կանոնների ու ընթացակարգերի վերա-
բերյալ։ Հստակպարզաբանել, որ նպատակը հանդիսանում էաշխատանքի որակի ևարդյունա-
վետությանբարձրացումը՝աշխատանքայիննոր,ավելիռացիոնալևարդյունավետեղանակների
ներդրմանմիջոցով։

4. Առաջացնելևխթանելղեկավարկազմիմոտնոր,ավելիլավգործողհամակարգիներդրմանմոտի-
վացիան,որիարդյունավետությանգործինանձնապեսնվիրվածկլինենղեկավարկազմիբոլորներ-
կայացուցիչները,այդթվում՝քաղաքացիականևզինվորականպաշտոնյաներիհետանկեղծ(փակ)
քննարկումներունենալուևդեպիառանձինստորաբաժանումներտեղականայցերկատարելումի-
ջոցով։

5. Ձեռնարկելտեղեկատվականբնույթիմիջոցառումներ՝շփումհաստատելովզինծառայողների,զին-
վորականպաշտոնյաներիև հասարակայնության հետ։Ընտանիքների հետկատարվելիքաշխա-
տանքըկարևորմիջոցկարողէհանդիսանալնորչափանիշները(ևդրանցկիրառումիցբխողեկամ-
տիկորստիցանկացածհեռանկարը)ավելիընդունելիդարձնելուտեսանկյունից։

6. Նախատեսելխախտումներիդիմացհստակձևակերպվածևհամաչափպատժամիջոցներ։Խնայել
ռեսուրսները՝ընթացակարգայինբնույթիխախտումներիհամարավելիհաճախվարչականևկար-
գապահականտույժերկիրառելու,այլոչթեքրեականընթացակարգերինդիմելումիջոցով։Այնուա-
մենայնիվ,պատժամիջոցների կիրառմանսկզբնական շրջանում լայն հրապարակում ստացած (և
լավհիմնավորված)միքանիդեպքերըկարողենբարձրացնելիրազեկվածությունընորակնկալիք-
ներիվերաբերյալ։

7. Անցկացնելիրավիճակիզարգացմանուսումնասիրություններ՝ներգրավելովբոլորհիմնական
դերակատարներին։

• Արտաքին աշխարհին տեսանելի այն բնութագրական հատկանիշները, որոնցով տվյալ
կազմակերպությունընույնականացնումէինքնիրենուներկայանում,ներառյալ՝շենքային
պայմանները,ներքինկահավորումը,աշխատակիցներիհագուկապինորմերը,ինչպեսնաև՝
այն,թեինչպեսէտվյալկազմակերպությունըշփվումարտաքինաշխարհիհետ:

• Ձևավորված ներքին մշակույթը, ներառյալ՝ ծրագրային հայտարարությունները, նշանա-
բանները,վարքագծիկանոնագրքերըևանձնականարժեքները,որոնքլայնորենարտա-
հայտվումևխթանվումենկազմակերպությանբոլորհատվածներում:

• Անուղղակի ընկալումներ և մոտեցումներ, որոնքաննկատ են, սակայն ենթադրվում են,
որոնցմասինկազմակերպությաններսում,ամենօրյաշփումներիշրջանակներումսովորա-
բարչինշվում,որոշ«չբարձրաձայնվողկանոններ»,որոնցիցմիմասըկարողէգոյություն
ունենալենթագիտակցականմակարդակով,իսկմյուսը՝ընդհանրապեսլինելարգելվածթե-
մա(կամքննարկվելմիայնծխելուընդմիջումներիժամանակ)։

Եթեառաջինշերտըկամմակարդակըկարելիէպարզապեսդիտել,իսկերկրորդիմասին՝պատ-
կերացումկազմելհարցումներիևհարցազրույցներիմիջոցով,ապա«դրսիմարդկանց»(այդթվում՝
նորղեկավարության)համարդժվարէհասկանալկազմակերպությանմշակույթիերրորդշերտը։
Հենցսաէպատճառը,որկազմակերպականմշակույթըհանդիսանումէփոփոխմանենթարկվող
ամենադժվար կազմակերպական բնութագրական հատկանիշը, որն ավելի կայուն է, քան բուն
կազմակերպականկառուցվածքը,գործողընթացակարգերը,ղեկավարությունըևկազմակերպու-
թյանմյուսֆիզիկականհատկանիշները։Նմանդիմադրողականությանմեկայլպատճառէլհան-
դիսանումէայն,որորպեսկազմակերպականմշակույթիշարժիչուժծառայումենդրաղեկավա-
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րությանկամայսպեսկոչված«գերակայողկոալիցիայի»՝էականդիրքզբաղեցնողևարդյունավետ
գործողկառավարիչներիցևղեկավարներիցբաղկացածխմբիկամներկայացուցիչներիանհա-
տականհատկանիշները,ովքերհամատեղվերահսկումենկազմակերպությանմիջոցներըևկազ-
մակերպությանառջևդնումորոշակինպատակներ։
Կազմակերպականմշակույթնառկաէոչմիայնֆորմալ,այլնաևոչֆորմալկառուցվածքնե-

րում,այնէ՝աշխատանքայինևսոցիալականայնհարաբերություններում,որոնքգոյությունունեն
ցանկացածֆորմալկառուցվածքինզուգահեռ։Ոչֆորմալկառուցվածքըկատարումէհետևյալ
կարևորգործառույթները՝
• խմբիմշակութայինևսոցիալականարժեքներիամրապնդում.
• սոցիալականկարգավիճակիապահովումևհարգանքիուճանաչմանզգացմունքիբավա-
րարում՝անձնականսերտփոխհարաբերություններիշնորհիվ.

• ղեկավարությանգործողություններիառթիվխմբիանդամների միջևհաղորդակցության
խթանում.

• սոցիալականվերահսկողությանապահովում՝խմբիներսումևդրանիցդուրսդրսևորվող
վարքագծիվրաներգործելուևայնկարգավորելուշնորհիվ։

Ոչ ֆորմալ կառուցվածքները դիմադրողականություն են դրսևորում ցանկացածփոփոխության
հանդեպ, նրանք ցանկանում ենպահպանել ևամրապնդել այնարժեքներն ու ապրելակերպը,
որոնքընդհանուրենխմբիբոլորանդամներիհամար,ևայսկառուցվածքներիմոտառկաենսո-
ցիալականվերահսկողությանարդյունավետմիջոցներ՝խմբիներքինհամապատասխանությունն
ապահովելու,ինչպեսնաևդրաարտաքինազդեցությունըհամակարգելուհամար։Այնժամանակ,
երբոչֆորմալկառուցվածքըհատվումէ«գերակայողկոալիցիայի»հետ,փոփոխվելուհանդեպ
առկադիմադրողականությունըհասնումէիրկիզակետին։

Կազմակերպականմշակույթևմոտիվացիա.թշնամինե՞ր,թե՞ընկերներ
Կազմակերպականմշակույթըհյուսվումէֆորմալկազմակերպության,ոչֆորմալկառուցվածքիև
գերակայողկոալիցիայիերկաթյաեռանկյունուներսում,ինչընրանցմեծհնարավորություններէ
տալիսվարքագծիվրաներազդելուտեսանկյունից։Եթեյուրաքանչյուրաշխատակիցիրառօրյա
աշխատանքումղեկավարությանհետևսոցիալականհարաբերություններումգործունիմիևնույն
ընկալումներիևմոտեցումներիհետ,ապավերջիններսարագորենյուրացվումենիբրևսոցիալա-
կաննորմերևդառնումվարքագծիներքինշարժառիթ։
Եթեայսմշակույթըհիմնականումշարունակումէհամապատասխանելէթիկայիևմասնագի-

տականկանոններին,ապակազմակերպությանղեկավարությունըհնարավորությունունիայնվե-
րածելուդրականվարքագծիշատուժեղխթանի։Բարեխիղճվարքագիծըխթանողսոցիալական
դրականգործիքներիթվումկարողենլինելպարգևատրումները,հոդվածներիտպագրումըկամ
բարձրաստիճանհանդիպումներումվկայակոչելը։Բացասականգործիքներիթվում են՝ էթիկայի
կամատեստացիոն հանձնաժողովում հարցի քննարկումը, նկատողությունն ու հասարակական
պարսավանքը,աշխատանքայինպայմանագրի դադարեցումը կամ կասեցումը։Արդյունավետու-
թյունապահովելուհամար,այնուամենայնիվ,անհրաժեշտէ,որխումբըլինիայդգործիքներիկրո-
ղըևպատասխանատուն՝ընկալելով,որներգործությանմիջոցներըիրենցնկատմամբկիրառվում
ենխմբիշահերիցելնելովևդրանումգործողսոցիալականնորմերիիրագործմանհամար։
Այնպիսիիրավիճակներում,երբկոռուպցիանդառնումէվարքագծինորմ,կազմակերպական

մշակույթիդերակատարումըկարողէնույնարդյունավետությունըչունենալ։Կոռուպցիոնցանցե-
րումձևավորվումէիրենցսեփականոչֆորմալկազմակերպությունը։Համակարգայինանգործու-
նակությանծայրահեղդեպքերումպաշտպանությանոլորտիպրոֆեսիոնալներըկարողենշրջվել
դեպիայսոչֆորմալցանցերը՝հասնելուհամարայննպատակներին,որոնք,անգամմասնագիտա-
կանհարցերում,չէրկարողանումապահովելպաշտոնականկառույցը։Իրապես,ոչֆորմալկազ-
մակերպությունը,կոռուպցիայիևազդեցությունըչարաշահելումիջոցով,կարողէիվիճակիլինել
վարքագծիավելիհաստատունխթաններտրամադրելու,քանպաշտոնականհամակարգը։Սրա
հետևանքըկարողէդառնալ«գերակայողկոալիցիայի»դեֆակտոանցումըդեպիոչֆորմալկազ-
մակերպությանը,այնէ՝դրաինստիտուցիոնալզավթումըստվերայինվերնախավիկողմից։
Այսդեպքումբարեփոխումներինմիտվածղեկավարությունըկարողէբախվելհզորոչֆորմալ

ցանցերիմիջոցովպրոպագանդվողայնպիսիկազմակերպականմշակույթի,որնակտիվորենքա-
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ջալերումէկոռուպցիոնվարքագիծը։Հակազդեցությունչստանալուդեպքումայնիրմեջկրումէ
բոլորմյուսբարեփոխումներիխափանմանվտանգը,այսինքն՝կառուցակարգերնուընթացակար-
գերըկփոխվեն,բայցչիփոխվիայն,ինչկոչվումէ«այստեղարվումէայդպես»։Այսդիմադրությունը
հաղթահարելուհամարմշակվելենբազմաթիվռազմավարություններ(Պատուհան16.3-ումներ-
կայացվումէդրանցիցմեկիօրինակը)։
Կազմակերպականմշակույթիփոփոխմաննուղղվածջանքերըկարողենխլելահռելիմիջոցներ

թե՛ղեկավարությանկողմիցծախսվածժամանակիևթե՛կազմակերպությանառօրյագործունեու-
թյան սահուն ընթացքը էապեսխափանելուտեսակետից։Այն երկրներում, որտեղ կոռուպցիան
հասարակությանշրջանումկրումէհամատարածբնույթ,պաշտպանությանոլորտիղեկավարու-
թյանըլրացուցիչխնդիրներենսպասվումմիայնպիսիմշակույթձևավորելուտեսանկյունից,որը
տարբերվումէընդհանուրհասարակությանմեջընդունվածմշակույթից։Մշակութայինայսփոփո-
խություններիառավելագույնսպասումներըկանխորոշելիսղեկավարությանհամարառաջնահերթ
հարցէհանդիսանումայն,թեարդյոքղեկավարպաշտոնյաներիկրիտիկականզանգվածը (որը
կազմումէ«գերակայողկոալիցիայի»մեծմասը)կպաշտպանինախաձեռնությունը,թեոչ։Առանց
վերջիններիսհստակաջակցությանկամառանցգործողպաշտոնյաներիննույնքանձեռնահաս,
բայցաջակցողանձանցովփոխարինելուհնարավորության,սահմանափակայնպիսիռեսուրսներ,
ինչպիսիքենղեկավարությանկողմիցտրամադրվողժամանակըևքաղաքականվստահությունը,
ամենայնհավանականությամբչենբավարարիպաշտպանականամբողջգերատեսչությունըլայ-
նածավալմշակութայինվերափոխմներիգործընթացիմիջովանցկացնելուհամար։
Չհրաժարվելովմշակութայինփոփոխությունանցկացնելունպատակից̀ պատվախնդրության

մակարդակըկարելիէ չափավորելերկաստիճանմոտեցումդրսևորելով։Առաջինմակարդակում
լայնածավալտեղեկատվականարշավնապահովումէ,որվարքագծինորչափանիշներնուզսպող
նորգործոններըընկալվենպաշտպանությանոլորտիամբողջկառուցվածքիկողմից։Նորմոտե-
ցումների չափավորկիրարկմանհետզուգահեռ,այսքայլի իրական (սակայնհավանաբար՝ հա-
մեստ)հետևանքըկլինիկոռուպցիայիքանակականնվազումը։Միևնույնժամանակ,ավելիինտեն-
սիվաշխատանքներենտարվումմասնագետներիփոքրխմբիհետ՝նպատակունենալով«այսպես
էարվում»եղանակըորակականփոփոխությանենթարկելպաշտպանականոլորտիհատվածնե-
րիցմեկում։Այսմեկհատվածումարձանագրվածհաջողություններըկարողենօրինակհանդիսա-
նալմյուսներիհամարևստեղծելգործիննվիրվածհամակիրներիմիթիմ,որը,առաջարկելովիր
սեփականկարևորփորձը,կարողէփոփոխությանհոսանքիհաղորդիչհանդիսանալպաշտպա-
նականհամակարգիմյուսբոլորհատվածներում։

Պատուհան16.3.Կազմակերպականմշակույթըփոփոխելուռազմավարություն

Կազմակերպականմշակույթիփոփոխությունըերկարաժամկետնախագիծէ։Առնվազն,աշխատակից-
ներըպետք է սովորենաշխատանքի նոր մոտեցումներին։Ամուրև յուրահատուկ մշակույթ ունեցող
ընկերություններումհավանականէխիստդիմադրությանառաջացումը։Մշակութայինփոփոխություն-
ներիանցկացմանհետևյալուղեցույցներըկարողենհիմքհանդիսանալփոփոխությանծրագիրնիրա-
կանացնելուհամար՝

Ռազմավարականհստակտեսլականիձևավորում

Ընկերության նորռազմավարության, ընդհանուրարժեքներիևվարվելակերպերիպարզտեսլա-
կաննանհրաժեշտէմշակութայինփոփոխությանըզարկտալուևդրաիրականացումնանհրաժեշտ
ուղիովտանելուհամար։

Բարձրագույնղեկավարությանկողմիցպատրաստակամությանդրսևորումը

Մշակութայինփոփոխությունըպետքէսկսվիևառաջնորդվիվերևից,քանիորբարձրաստիճանղեկա-
վարությանփոխվելուպատրաստակամությունըհանդիսանումէհաջողությանհասնելուանհրաժետնա-
խապայմաններիցմեկըևկարևորապացույցկազմակերպությանմյուսբոլորաշխատակիցներիհամար։

Բարձրագույնմակարդակովմշակութայինփոփոխությանմոդելիօրինակծառայելը

Բարձրաստիճանղեկավարությանփոփոխվելուպատրաստակամությունըպետքէնկատելիլինի՝ի
դեմսայննորարժեքներիևվարվելակերպերի,որոնքամբողջությանմեջկազմումենայնմոդելը,որըև
պետքէներդրվիամբողջընկերությաններսում։Ղեկավարությանհամարնաևօգտակարէցույցտալ
ընթացիկմշակույթիշարունակականությունը՝արմատականփոփոխություններիհանդեպաշխատա-
կիցներիունեցածվախըփարատելուհամար։
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Կազմակերպչականբնույթինորամուծություններ՝կազմակերպականփոփոխություններըխթանե-
լունպատակով

Սակարողէարտահայտվելաննշաննորարարություններիտեսքով,որոնքանհրաժեշտենփոփո-
խություններըխթանելունպատակովկազմակերպականմշակույթիմեջորևէնորտարրներդնելուկամ
մեկայլմոդելիանցնելուհամար(օրինակ՝մենիշխանությունիցդեպիկոլեգիալություն)։

Նորեկներիընտրությունևսոցիալիզացիա,ձերբազատումշեղվողվարքագիծդրսևորողանձանցից

Կազմակերպությանանդամներիփոփոխությունըկարողէնպաստելմշակութայինփոփոխության
գործընթացին, մարդիկկարողենաշխատանքիընդունվելևաշխատանքիցհեռացվել՝ նորմշակու-
թայինպահանջներիննրանցհամապատասխանությանհանգամանքիցելնելով։

Զգայունությանբարձրացումըդեպիբարոյականևիրավականնորմերը

Մարդկանցիրավունքների,դերիևպարտականություններիփոփոխություններըկարողենունենալ
բարոյականևիրավականբնույթիհետևանքներ։

Աղբյուրը(ադապտացվածտարբերակով)՝ԹոմասԳ.ԳամմինգսևՔրիսթոֆերԳ.Ուորլի,«Կազ-
մակերպականզարգացումներևփոփոխություն»,8րդհրատարակություն,խմբ.(Թոմսոնսաուֆ
Վեսթերն,2005թ.),ThomasG.CummingsandChristopherG.Worley,OrganisationDevelopment
andChange,8thEd.(ThomsonSouthWestern,2005)։

Հիմնականում քաղաքացիական ծառայողներից բաղկացածպաշտպանության նախարարու-
թյաններսումնմաննպատակայինջանքերիտրամաբանականթիրախներըկլինենքաղաքակա-
նությանմշակմանստորաբաժանումները,վերահսկողականվարչություններըկամմիջինևբարձր
ղեկավար կազմի բարեփոխումներին հակված պաշտոնյաները։ Զինված ուժերում միջազգային
փորձկուտակածմարտականսպաներըկարողենորդեգրած լինելայնճիշտմոտեցումներնու
դիրքորոշումները,որոնքթույլենտալիսբարոյականվարքագծիանհրաժեշտությունըկապելզին-
վածուժերիայնկերպարիհետ,որըբարեվարքությունըհամարումէմարտականհաջողություն-
ներնապահովողկարևորբաղադրիչներիցմեկը։
Նմանինտենսիվջանքերիխթանմանտեսանկյունիցկարևորգաղափարէհանդիսանումայս-

պեսկոչված«համայնքայինպրակտիկան»,երբմիևնույնմասնագիտությանմարդիկակտիվորեն
շփվումենմիմյանցհետ՝սովորելուևհամապատասխանգիտելիքներըևփորձըմիմյանցմիջև
փոխանակելուհամար։Գիտելիքներըևսոցիալականփոխհարաբերություններիփորձըմիմյանց
փոխանցելուարդյունքումնրանցմոտբնականորենձևավորվումէմեկգործիննվիրվածլինելուև
մեկկազմակերպությանպատկանելուզգացումը,միբան,որըմիավորումէնրանց,ևորիհիման
վրանրանքկարողենստեղծելիրենցսեփականոչֆորմալկառույցը։Սակարողէհակակշռելկո-
ռումպացվածոչֆորմալցանցերիազդեցությունըևմեխանիզմստեղծելմշակութայինփոփոխու-
թյանհամար,անգամեթեայդփոփոխությանըմիջինմակարդակիղեկավարությանկողմիցհամա-
պատասխանաջակցությունչիցուցաբերվում։Խմբումընթացողփոխգործությունընաևդրաան-
դամներինթույլէտալիսկուտակելայնսոցիալականկապիտալը,որնօգտակարէառաջադրանք-
ներիկատարմանևծառայողականառաջխաղացմանհամար։Պատուհան16.4-ումներկայացվում
են«համայնքայինպրակտիկայի»արդյունավետձևավորմանորոշուղեցույցներ։

Պատուհան16.4.Արդյունավետ«համայնքայինպրակտիկայի»մշակումը

«Համայնքայինպրակտիկայի»հաջողությունըկախվածէդրաառջևդրվածնպատակիցուխնդիրնե-
րից,ինչպեսնաևմասնակիցներիունեցածշահերիցումիջոցներից։Հետևյալյոթգործողությունները
կարողեննպաստել«համայնքայինպրակտիկայի»արդյունավետությանը՝

• նորանդամներիհրավիրելնուքաջալերելը՝մասնակցությանինտենսիվությանցանկացածմա-
կարդակով,ձևավորելով«համայնքի»միջուկը(ղեկավարխումբը),ակտիվխումբըևաջակցու-
թյանխումբը.

• «համայնքի»անդամներիաշխատանքիօպտիմալռեժիմիսահմանումըևխթանումը.անդամները
պետքէհանդիպենկանոնավորկերպով,ամփոփենևզարգացնենհամատեղգործունեությունը.

• ծանոթթեմաներիևնորամուծություններիհամադրումը,ինչպեսակնկալվող,այնպեսէլնորա-
րարականկրթականհնարավորություններիընձեռումը.
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• փորձիևգիտելիքներիփոխանակումըինչպեսհանրային,այնպեսէլմասնավորշփմանմակար-
դակով.

• բացերկխոսությունծավալելուհնարավորություններիստեղծումըինչպեսներքին,այնպեսէլ
արտաքինկարծիքներիտեսանկյունից.

• համայնքիարժևորմանվրակենտրոնանալըևայնքննարկելուազատհնարավորությանընձեռումը.

• համայնքիգոյությանայնպիսիկառուցվածքիևմեխանիզմներիձևավորումը,որոնքկապահո-
վենդրաբնականոնզարգացումը։

Աղբյուրը.ԷտյենՎենգեր,ՌիչարդՄաքԴերմոթևՎիլյամՄ.Շնայդեր,«Համայնքայինպրակ-
տիկայի մշակումը», (Բոստոն,Մասաչուսեթս, ՀարվարդԲիզնեսՓրես հրատ-ուն, 2002թ.),
Etienne Wenger, Richard McDermott and William M. Snyder, Cultivating Communities of
Practice(Boston,MA:HarvardBusinessPress,2002)։

Ամփոփում
Անգամկոռուպցիայիավելիբարձրմակարդակունեցողհամակարգերումմարդիկհամեմատա-
բարհազվադեպենկանգնում«լինել,թեչլինելկոռումպացված»երկընտրանքիառջև։Միկողմից,
նրանքամենօրկայացնումենանթիվորոշումներ,որոնք,բարեվարքության,թափանցիկության
կամհաշվետվողականությանվրաազդելով,փոխումեննաևկոռուպցիոնմիջավայրը։Այդկառու-
ցողականորոշումներիմոտիվացիանևպետքէլինիհակակոռուպցիոնջանքերիհիմնականնպա-
տակը։Դակլինիամենահաջողելքը,եթեանհատի,կազմակերպությանուհասարակությանշահե-
րըհամատեղվենևդրականարտացոլումստանանպրակտիկայում։Անհատականպահանջմունք-
ներինպետքէանդրադառնալդրանցբազմազանության լիարժեքընկալմամբ,ինչպեսնաևգի-
տակցելովայնաստիճանակարգությունը,որիտարբերմակարդակներումայդպահանջմունքները
գործումեն։Կազմակերպություններիպահանջմունքներիբավարարմանընպաստումենհստակ
ինստիտուցիոնալլիազորություններիսահմանումը,արդյունավետհորիզոնականհամակարգումն
ուորոշումներիկայացմանընթացքումբարեվարքությանապահովումը։Եթեկազմակերպական
մշակույթըհիմնվածէէթիկայիկանոններիվրա,ապադակարողէծառայելորպեսհզորմոտի-
վացնողգործոն,որըմոբիլիզացնումէպաշտոնականբոլորգործընթացներից,ոչֆորմալցանցե-
րիցևղեկավարխմբիցեկողսոցիալականարձագանքները։Եթեկազմակերպականմշակույթըչի
համապատասխանումէթիկայիկանոններին,ապադրավերափոխումըդառնումէպաշտպանու-
թյանոլորտիղեկավարությանգերագույննպատակը,քանիորանփոփոխմնալուդեպքումայն
խափանելու է մյուսբոլորբարեփոխումները։Սաերկարաժամկետմիջոցառում է, որը, սակայն,
հասանելիէքաղաքականկամքիևհամառությանառկայությանպայմաններում,ինչպեսնաև՝հա-
մակարգումդաշնակիցներևհամախոհներփնտրելիսհնարամտությունդրսևորելուդեպքում։
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ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԴԵՐԸ

Բոլորկառավարություններիլեգիտիմությունըվերջինհաշվովկախվածէնրանից,թեորքանովէ
հանրությունըվստահ,որնրանքկարողենարդյունավետևռացիոնալկերպովմատուցելհան-
րային բարիքները, տվյալ դեպքում՝ երկրի պաշտպանունակությունը, ինչպես նաև՝ պահպանել
հանրայինվստահությունը։Հանրայինբարիքներըմասնավորշահերիբավարարմաննուղղելով`կո-
ռուպցիանխափանումէկառավարությանայդկարողությունը։Հետևաբար,հենցկառավարության
շահերիցէբխումկոռուպցիայիդեմպայքարտանելը։Իսկարդյունավետլինելուհամարհակակո-
ռուպցիոնքայլերըպետքէլրացումըլինենայնավելիընդգրկունբարեփոխիչռազմավարություն-
ների,որոնքնախատեսումենՊլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջետավորմանհամակարգի
(ՊԾԲՀ)ներդրումը՝նպատակունենալովամրապնդելուորոշումներիկայացմանընթացակարգերի
բարեվարքության ռեժիմը։ Պետք է առկա լինի թափանցիկության և հաշվետվողականության
ապահովմանառաջավորփորձիընդօրինակմանպատրաստակամություն,օրինակ՝պաշտպանու-
թյանոլորտիղեկավարությանը,խորհրդարանինևհանրությանըժամանակինտեղեկատվություն
տալը։Պետքէներդրվածլինեններքինվերահսկմանարդյունավետմեխանիզմներ,որոնցգործո-
ղություննապահովվածկլինի չարաշահումներիպրակտիկանշտկողվարչականներգործության
միջոցներով,որոնքհեշտությամբկիրառելիկլինենայնդեպքերում,երբքրեականհետապնդման
իրականացումըկարողէդրվելկասկածիտակկամլինելոչհամաչափ։Քանիորպաշտպանության
ոլորտիկառավարմանժամանակակիցմեթոդներըպահանջումենպատասխանատվությանևլի-
ազորություններիզգալիպատվիրակում,էլավելիէկարևորվումհամապատասխանքաղաքացի-
ական և զինվորական կադրերի մասնագիտական դաստիարակությունն ու պատրաստումը և
նրանցմոտազնիվպետականծառայությանավանդույթներիսերմանումը։Փորձըցույցէտալիս,
որ համապատասխանառաջնորդությանևուշադրությանառկայությանդեպքումպաշտպանու-
թյաննախարարություննուզինվածուժերըկարողենդրականօրինակծառայելպետականհա-
մակարգիևհասարակությանմյուսբոլորհատվածներիհամար։

Կոռուպցիոնռիսկեր

Կոռուպցիայիթիրախհանդիսացողհիմնականոլորտներըքաջհայտնիեն։Դրանցթվումենբյու-
ջետայինմիջոցներիանմիջականբաշխմանհիմնականուղղությունները՝սպառազինությունների,
զինվորականտեխնիկայիևսարքավորումների,վառելիքի,սննդիևնյութականբավարարմանայլ
ապրանքատեսակներիգնումները,ենթակառուցվածքներիշինարարություննունյութատեխնիկա-
կանսպասարկումը,ինչպեսնաևնորտեխնոլոգիաներիմշակմանուղղությամբկատարվողհետա-
զոտությունները։Բարձրկոռուպցիոնռիսկերպարունակողոլորտներիցէնաևավելցուկայինգույ-
քիևտեխնիկայիօտարումը,որոնքդիտավորյալկարողենփոխանցվելքաղաքացիականհատվա-
ծինդրանցարժեքիցշատավելիցածրգնով։Այնպիսիոլորտներ,ինչպիսիքենտեղաբաշխումը,
ընդունումնուուղեգրումը,նույնպեսլայնհնարավորություններենստեղծումկոռուպցիայիհամար՝
բնակարանով ապահովելը, վերապատրաստման նպատակով գործուղելը (հատկապես՝ արտա-
սահմանում)ևաշխատանքային/ծառայողականգործուղումները(հատկապես՝արտասահմանյան
լավվարձատրողառաքելություններիկազմում)։Զորակոչայինհամակարգերումառանձնակիռիս-
կայնությունունեցողոլորտէհանդիսանումծառայությունիցազատելըկամպակասդժվարկամ
վտանգավործառայությանուղարկելը։Վերջապես,իշխանությանևորոշարտոնություններիչա-
րաշահումըհնարավորությունէընձեռումենթականերիցշորթումկատարելուհամար։Առանձին
ուշադրությանենարժանիայնոլորտները,որոնցումիրականացվողվերահսկողությունըկրումէ
սահմանափակբնույթ՝օգտագործմանճկունությունենթադրողօպերատիվմիջոցները,սահմանա-
փակմատչելիությանկամ«սև/գաղտնի»նախագծերը,ինչպեսնաևայնծրագրերը,որոնքֆինան-
սավորվումենօտարերկրյազինվորականառաքելություններիկողմից(որիդեպքումերկուպետու-
թյաններսումկիրառվողվերահսկմանհամակարգերիհամատեղումըկարողէառիթհանդիսանալ
որոշբացերիհամար)։
Կոռուպցիանտեղիէունենումանգամկայացածժողովրդավարությաներկրներում,չնայածգլ-

խավորապեսդալինումենանձնական,այլոչթեհամակարգայինբնույթիդրսևորումներ։Երիտա-
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սարդժողովրդավարություններիպաշտպանությաննախարարություններում,սակայն,կոռուպցի-
անավելիհաճախգոյությունունիհամակարգայինմակարդակով։Սակարողէընդգրկելկատա-
րողներիբավականինլայնշրջանակ՝ինչպեսքաղաքացիականանձանց,այնպեսէլզինծառայողնե-
րի,ևկարողէկապվածլինելհասարակությանմեջևղեկավարվերնախավերիշրջանումառկա
ավելիընդգրկունկոռուպցիայիհետ։Առանձնապեսխոցելիենայնոլորտները,որոնցումքաղաքա-
ցիական կառավարման արդյունավետ մեխազնիմները դեռևս ներդրված չեն քաղաքացիական
մասնագետներիևփորձագետներիբացակայության(ևհետևաբար,այդոլորտներըդեռևսգտն-
վումենզինվորականններիվերահսկողությանտակ),ինչպեսնաևհմտություններունեցողևվս-
տահելիքաղաքացիականփորձագետներիպակասիկամհամապատասխանավանդույթներիև
պրակտիկայիբացակայությանպատճառով։Հատկապեսմեծկոռուպցիոնվտանգներիենենթարկ-
վումհետամբողջատիրականռեժիմները,ինչըպայմանավորվածէզինվորականգերատեսչության
ենթակայությանտակգտնվողձեռնարկություններիմեծթվով,ավելորդտեխնիկայիհսկայական
ծավալներովուբյուջետայինճեղքերըվերացնելունուղղվածջանքերիանհամարժեքությամբ։Հատ-
կապեսվնասակարէայսպեսկոչվածարտաբյուջետային«հատուկ»ֆոնդերիստեղծումը,որոնցից
բխում է, որ զինված ուժերըպետք է իրենքապահովենայն մուտքերը, որոնքանհրաժեշտ են
պաշտպանությանոլորտիկարիքներըհոգալուհամար։Սրանքընձեռումենկոռուպցիոնլայնհնա-
րավորություններևմիաժամանակկոռուպցիայիտրամաբանականհիմնավորումներտալիս՝բա-
ցահայտկերպովնպաստելովպաշտպանականգերատեսչությանառևտրականացմանը։
Տնտեսականևսոցիալականընչազրկումը նույնպեսկարող է մեծդերխաղալ կոռուպցիայի

տարածման գործում։Դաժանտնտեսական ճգնաժամիպայմաններում, որին 1990-ականներին
բախվեցիննախկինՎարշավայիպայմանագրիերկրներիցշատերը,կտրուկնվազեցսպաներիաշ-
խատավարձը՝իջնելովանգամնվազագույնկենսամակարդակիհամարանհրաժեշտշեմիցևկազ-
մելովամսականընդամենը30–50ԱՄՆդոլար։Միևնույնժամանակ,շատսուրէրբնակարանային
բավարարման խնդիրը, իսկ սոցիալական ապահովության երբեմնի առատաձեռն համակարգը
այլևսքայքայվածէր։Զինծառայողներըկանգնեցինհստակերկընտրանքիառջև՝անցնելթոշակի
ևիրենցբախտըփորձելմասնավորբիզնեսում,տեղավորվելգիշերայինմեկկամմիքանիլրացու-
ցիչաշխատանքներիկամկոռումպացվել։Տնտեսականաղքատացմանըզուգահեռտեղիունեցավ
նաևզինվորականներիսոցիալականկարգավիճակիկտրուկանկում,որըմեծապեսսնուցվումէր
կոմունիստականզինվածուժերիհանդեպհասարակությանբացասականվերաբերմունքով։Քանի
որսպաներիևմասնագիտացվածսերժանտներիսոցիալականկարգավիճակնուդրաինքնարժ-
ևորումընվազեցին,ապանվազեցնաևնրանցկողմիցինքնավերահսկումիրականացնելու շա-
հագրգռվածությանաստիճանը։ Որոշ երկրներումայս «գոյատևման ժամանակաշրջանը»տևեց
մեկ տասնամյակ, որի ընթացքում կոռուպցիան խորապես արմատավորվեց պաշտպանության
ոլորտիինստիտուտներումևդարձավզինվածուժերիմշակույթիբաղկացուցիչմասը։

Բարեվարքությանամրապնդումըպաշտպանությանոլորտի
կառավարմանգործընթացում
Պաշտպանությանոլորտիկառավարմաննպատակնէարդյունավետևռացիոնալձևովպաշտպա-
նունակությանապահովումը՝պաշտպանականհամակարգիկողմիցտրամադրվողայն«հանրային
բարիքի»,որնանհրաժեշտէհասարակությունըհամարժեքորենպաշտպանելուհամար։Ժողովր-
դավարականերկրներումսասերտորենկապվումէժողովրդավարականվերահսկողությանևհան-
րայինհաշվետվողականությանհետ։Այլխոսքերովասած,պետականմարմիններնուպաշտոնա-
տարանձինքհանրայինմիջոցները(հարկատուներիգումարները)պետքէօգտագործենիրավա-
կանդաշտիշրջանակներում՝խորհրդարանի,լրատվամիջոցներիևհանրությանվերահսկողության
ներքո156:Արդյունավետկառավարման,հաշվետվողականությանևթափանցիկությանմեխանիզմ-
ներիհզորացումըանխուսափելիորենտանումէկոռուպցիոնհնարավորություններինվազեցման։
Որոշումներիկայացմանընթացակարգերիբարեվարքությանապահովմանհամարկիրառելի

ենմիքանիհիմնականսկզբունքներ,որոնքպետքէգործիդրվենընտրությանևառաջխաղաց-
ման համար պատասխանատու հանձնաժողովների, մրցույթի հանձնաժողովների, ինչպես նաև
156Համեմատածավտորիտարկամամբողջատիրականռեժիմներիհետ,որտեղպաշտպանությաննախարարըհա-
ճախհամազգեստկրողգեներալէ,ովհաշվետուէանմիջապեսևբացառապեսպետությանգլխին,ովնույնպես
կարողէզինվորականանցյալունենալ։
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հենցղեկավարանձանցկողմից՝կոնկրետորոշումներկայացնելիս։Որքանհնարավորէ,այդգոր-
ծընթացներըպետքէկարգավորվենգրավորնորմերիմիջոցով։Նորմատիվնմանկարգավորումը
պետք է հստակ սահմանի յուրաքանչյուր իրավահարաբերության մասնակիցների շրջանակը և
նրանցպարտականությունները(ընդգրկելովշահագրգիռբոլորկողմերին)։Այնպետքէսահմանի
որոշումներիհիմքերը(ինչպեսօրենքովսահմանվածլինելու,այնպեսէլփաստացիառկայության
տեսանկյունից),ինչպեսնաևորոշումներիկայացմանչափանիշները։Նորմատիվկարգավորմամբ
պետքէսահմանվեննաևտվյալընթացակարգիօրենքովսահմանվածարդյունքները՝հանրային
բարիքիտեսանկյունից։Նպատակներնուառաջադրանքներըպետքէհստակձևակերպվածլինեն
համապատասխանփաստաթղթերում,հաստատվածլինենգործընթացիուղղորդմանևվերահսկ-
մանհամարպատասխանատուանձիկողմիցևթափանցիկլինենբոլորշահագրգիռկողմերիհա-
մար։Որոշումներնուդրանցպատճառաբանությունըպետքէներկայացվենգրավոր։Յուրաքան-
չյուրտեղեկատվություն՝բացառությամբանհետաձգելիդեպքերի,պետքէհավասարապեսմատ-
չելիլինիբոլորմասնակիցներիհամար։Որքանհնարավորէ,վերընշվածարդյունքներըպետքէ
լինենչափելի,ինչպեսնաև՝պետքէանհրաժեշտմիջոցներձեռնարկելգործունեությունըգնահա-
տելուևհաշվետվողականություննապահովելուհամար։Անորոշձեևակերպված,ոչթափանցիկ
ընթացակարգերն ու կոնկրետությունից զուրկ գնահատականներն ու հաշվետվողականության
անարդյունավետռեժիմը«իրտեղնարած»կոռուպցիայիամենախոսունվկաներնեն։Հաջորդկե-
տերումուսումնասիրվումէնշվածսկզբունքներիկիրառումըպաշտպանությանոլորտիկառավար-
մանտարբերհատվածներինկատմամբ։

Քաղաքականություն,պլանավորում,ծրագրավորումևբյուջետավորում

Պաշտպանության ոլորտի արդյունավետ կառավարումը հնարավորինս պարզ ձևով միջոցների
հատկացումըկապակցումէհետապնդվողկոնկրետնպատակիհետ՝ լինիդաընթացիկգործա-
ռույթներիապահովումը,ապագայումավելիմեծհզորություններիհասնելը,թեզինծառայողների
սոցիալականպաշտպանությանբարելավումը։Սա,առաջինհերթին,պահանջումէպաշտպանու-
թյանոլորտինպատակների,օրինակ՝զինվածուժերիդերի,առաքելության,առաջադրանքի,ինչ-
պեսնաևայդնպատակներինհասնելուուղղությամբձեռնարկվելիքմիջոցներիվերաբերյալհստա-
կությանևթափանցիկությանապահովում։Այսբոլորըպետքէպարզորոշկերպովամրագրված
լինենռազմավարականուղղորդմանայնփաստաթղթերում,որոնքթե՛պաշտպանությանհամա-
կարգիներսումունենմատչելիությանուտեսանելիությանամենաբարձրկարգավիճակը(ՄԹ-ում,
օրինակ՝դակատարվումէ«Պաշտպանությանոլորտիռազմավարականուղեցույցների»տեսքով,
որոնքհաստատվումեննախարարիկողմից),ևթե՛թափանցիկենխորհրդարանիուհանրության
համար (Ուկրաինայում, օրինակ, դազինվածուժերի վիճակի մասին հրապարակվողտարեկան
«Սպիտակգիրքնէ».-հանդիսանումէպաշտոնականփաստաթուղթ,որըվկայումէօրենսդրական
համապատասխանփոփոխություններկատարելուծրագրերիևմտադրությանմասինևհանդի-
սանումէմասնակցայինժողովրդավարությանգործիք.-թարգմ.ծանոթ.)։
Միջոցների հատկացման վերաբերյալ ծրագրերի և որոշումների նախապատրաստումը (որը

հաճախկոչվումէ«ծրագրավորում»)պետքէսերտորենկապվածլինիպաշտպանությանոլորտից
ակնկալվողայնարդյունքներիհետ,որոնքամրագրվածենռազմավարականքաղաքականության
մեջ։Պլանավորմանևծրագրավորմանգրավորուղեցույցներըպետքէանմիջապեսբխենռազմա-
վարականուղղորդմանփաստաթղթերից, ուսումնասիրվենպաշտպանությաննախարարության
անձնակազմի,իսկայնուհետև՝հաստատվեննախարարիկողմից։Օպերատիվծրագրերը(ընթա-
ցիկ,մոտապագայինմիտված)ևզինվածուժերիզարգացմանծրագրերը(կազմակերպականկա-
ռուցվածք, նյութական բավարարում, ստորաբաժանումների համալրում, ուսուցում/վերապատ-
րաստումևենթակառուցվածքներիապահովում)նույնպեսպետքէսերտորենկապվածլինենմի-
ջոցներիհատկացմանհետ։Այսկապերնավելիամուրդարձնելուհամարնորժողովրդավարական
երկրներիցշատերըներդրելենԱՄՆկողմիցմշակվածՊլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջե-
տավորմանհամակարգի(ՊԾԲՀ)փոփոխվածտարբերակները։
ՊԾԲՀ-իհիմնականտարրըծրագրավորումնէ,որըմիջոցներիհատկացումըկապումէմիջնա-

ժամկետ(սովորաբար՝հինգտարվակտրվածքով)մշակվողպլանավորմանհետևապահովումէ
այնբոլորներդրումներիտեսանելիությունը,որոնքպահանջվումենդրանցհամապատասխանող
կոնկրետարդյունքներըստանալուհամար։Ծրագրավորմանառթիվորոշումներնայնուհետևբա-
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վականինմեխանիկականձևովկանխորոշումենբյուջեիձևավորումնուկատարումը։Միջոցների
հատկացման գործընթացի ծանրության կենտրոնը բուն բյուջետավորմանփոխարեն նախապես
ծրագրավորմանփուլտեղափոխելըէապեսբարելավումէբարեվարքությանամբողջհամակարգը։
Ծրագրավորումըմիջոցներիբաշխմանառթիվտարվողքննարկումներինմասնակիցէդարձնում
շատավելիմեծթվովդերակատարներիևբարձրացնումներքինթափանցիկությանմակարդակը։
Նմանծրագրավորմանհնգամյատեսլականըթույլէտալիսավելիլավգնահատելմիջոցներիհատ-
կացմանմասինորոշումներիհետևանքները,քանմեկկամերկուտարվաբյուջեիկատարմանար-
դյունքները։Միջոցներիհատկացմանևարդյունքներիհամարհաշվետուլինելուպատասխանատ-
վությունըկենտրոնացածէծրագրերիղեկավարներիվրա,որոնցկողմիցառաջարկներընեկայաց-
վումենղեկավարմարմնիքննարկմանը,այնէ՝Ծրագրայինվերահսկողությանխորհրդին,որիկազ-
մումընդգրկվածէպաշտոնատարանձանցլայնշրջանակ,ովքերպատասխանատուենքաղաքա-
կանությանմշակմանևիրականացմանհամար(այդթվում՝ֆինանսական)։Սախախտումէայն
մենաշնորհը, որով բյուջեակենտրոն համակարգերում երբեմն օժտված են լինում ֆինանսական
ստորաբաժանումները,որոնքհաճախպատասխանատուենլինումև՛բյուջեիձևավորման,և՛հատ-
կացվողմիջոցներիբաշխմանհամար,ինչըկատարվումէպակասթափանցիկեղանակով։
Նորմատիվևկազմակերպականկարգավորումներըպետքէխթանենսահունանցումըպաշտ-

պանության ոլորտի քաղաքականության նպատակներից և երկարաժամկետ ծրագրերից դեպի
պաշտպանականծրագրերը,իսկայնուհետև՝ծրագրեիցդեպիկոնկրետբյուջեներնուդրանցկա-
տարումը։Պատուհան17.1-ումներկայացվածէկազմակերպականլուծմանմիօրինակ,որըմիտ-
վածէերաշխավորելուկարճաժամկետծրագրերի,այդթվում՝պաշտպանականբյուջեի,ուկատա-
րողական գործունեության աներկբա համապատասխանությունը պաշտպանական ծրագրերին՝
այդկերպապահովելովռեսուրսներիկառավարմանգործընթացիբարեվարքությունը։

Պատուհան17.1.Պլանավորմանևկատարմանկարգապահությանապահովմանհարցերի
կազմակերպականլուծումը

Հետամբողջատիրականերկրներիցշատերիպաշտպանությաննախարարությունները,ոգեշնչվածԱՄՆ
օրնակով,փորձումենռեսուրսներիկառավարմանիրենցհամակարգերըկատարելագործելՊլանավոր-
ման, ծրագրավորմանև բյուջետավորման համակարգի (ՊԾԲՀ) ներդրման միջոցով։ՊԾԲ համակար-
գերը,պատշաճկիրառումստանալով,հանդիսանումենկառավարմանհզորմիգործիք,որնիզորուէ
զգալիորենբարձրացնելուորոշումներիկայացմանգործընթացներիթափանցիկությունըևպատասխա-
նատու կառավարիչների հաշվետվողականությունը։Օրինակ՝Բուլղարիայիպաշտպանության նախա-
րարությունըռեսուրսներիկառավարմանիրծրագրակենտրոնհամակարգըներդրելէդեռևս2000թ.։
Մյուսկողմից,հազվադեպչենայնդեպքերը,երբկառավարմաննորեղանակներիներդրումըհանդիպում
էկազմակերպականդիմադրության։Սահմանափակգիտելիքներիևթույլղեկավարությանհետմեկտեղ
դահաճախհանգեցնումէհզորմարտահրավերներիձևավորման,այնէ՝ինչպեսապահովելպլանավոր-
մանուղղություններիհամադրումը,ինչպեսապահովել,որպեսզիայդծրագրերըբերենպաշտպանու-
թյանոլորտիխնդիրներիունպատակներիիրագործման,ևորպեսզիֆինանսներիևգնումներիկառա-
վարումըհստակհամապատասխանիպաշտպանականհաստատվածծրագրերինևայլն։Մասնավո-
րապես,այնդեպքերում,երբպաշտպանությաննախարարություններըստիպվածեն լուծելընթացիկ
կարիքներիավելացմանհարցերըկամգտնվումենսուղֆինանսավորմանպայմաններում,բյուջետա-
վորմանևգնումներիառթիվկայացվողորոշումներըստիպվածելնումենմիտրամաբանությունից,որը
հաճախտարբերվումէպաշտպանականծրագրերիհիմքումընկածնպատակներից։Դաանխուսափելի-
որենհանգեցնումէթափանցիկությանկորստիևաղավաղումհաշվետվողականությանռեժիմը։

2009թ.օգոստոսին,այսինքն՝խորհրդարանականընտրություններիարդյունքումպաշտոննստանձնե-
լուցմեկամիսհետո,Բուլղարիայիպաշտպանությաննախարարությանղեկավարությունըկատարեց
կազմակերպականբնույթիմեկփոփոխություն.այնստեղծեցՊլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջե-
տավորմանհարցերիվարչությունը։Այդպիսով,նորղեկավարությունըպաշտպանությանոլորտիերկա-
րաժամկետպլանավորումնուծրագրավորումը,ինչպեսնաևֆինանսականևնյութականռեսուրսների
օգտագործմանկարճաժամկետպլանավորմանգործառույթներըմիավորեցմեկմարմնիներսում։Սա
հիմնականումդիտվումէորպեսայնհիմնախնդրիկազմակերպականլուծումը,որըմիկողմիցկայա-
նումէբյուջեների,գնումներիևշինարարությանպլանների`միմյանցներդաշնակություննապահովելու,
իսկմյուսկողմից`պաշտպանականծրագրերինդրանցբոլորիհամապատասխանությունըերաշխավո-
րելումեջ։Բացիայդ,այսներդաշնակությունըպահպանվումէնաևիրավիճակիփոփոխությանդեպ-
քում՝այդպիսովապահովելովպաշտպանության ոլորտի ռեսուրսների կառավարմանթափանցիկու-
թյուննուհաշվետվողականությունըևնվազեցնելովկոռուպցիոնռիսկերը։
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Մարդիկհանդիսանումենպաշտպանականհամակարգիամենաարժեքավորռեսուրսը,մինչդեռ
կադրայինկառավարումըհաճախկրումէշատսուբյեկտիվբնույթ։Այսսուբյեկտիվությունըամե-
նացայտունկերպովդրսևորվումէայնհամակարգերում,որտեղհրամանատարներըվճռորոշդեր
ենխաղումանձնակազմինառնչվողցանկացածկարևորհարցում։Կադրայինկառավարմանավե-
լիկենտրոնացվածհամակարգիանցնելըկարողէմեծապեսամրապնդելգործընթացիբարեվար-
քություննուհաշվետվողականությունը։Սապահանջումէայնպիսիմիջոցներիձեռնարկում,որոնք
ուղղվածկլինենանձնակազմիգործունեության/ծառայությանգնահատմանստանդարտացմանը՝
օբյեկտիվչափանիշներովկազմվողբնութագրերիօգնությամբ,ինչպեսնաևատեստացիոնհանձ-
նաժողովներիմիջոցով,որոնցկազմակերպումնուգործունեությունըկունենասպառիչկարգավո-
րում,ևորոնցկողմիցէլհենցկկատարվիայնթեկնածություններիքննարկումը,որոնքկներկայաց-
վենառաջխաղացումկամկարևորնշանակումստանալուհամար(օրինակ՝կարևորհրամանատա-
րականկամմասնագիտականկրթությանպաշտոններումնշանակելը)։Բարձրագույնկամհեղի-
նակավորկամազդեցիկայլպաշտոններումկատարվողնշանակումները,օրինակ՝բարձրագույն
հրամանատարականկազմումնշանակվելը,արտերկրումերկարատևուսմանգործուղվելը,հատ-
կապեսպատասխանատուդիրքերումնշանակվելըպետքէկատարվեննախարարիանմիջական
հսկողությաններքո։Բարձրագույնատեստացիոնհանձնաժողովը,որիկազմումընդգրկվածկլի-
նենբարձրաստիճանզինվորականղեկավարներևքաղաքացիականծառայողներ,կարողէնպաս-
տելորոշումներիկայացմանգործընթացիթափանցիկությաննուօբյեկտիվությանը։Ավելիկենտ-
րոնացվածհամակարգըկարողէնաևբարելավելայնպիսիգործընթացներ,ինչպիսիքեն՝զինվո-
րական ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունները, զորակոչը ևպար-
տադիրզինվորականծառայությունիցազատելը՝խթանելովդրանցվերահսկելիություննունվա-
զեցնելովդրանցումառկակոռուպցիոնռիսկերը։

Ռազմականտեխնիկա,սարքավորումներ,նյութատեխնիկականապահովում
ևենթակառուցվածքներ

Սա,երևիթե,կոռուպցիոնամենամեծռիսկերիոլորտնէ՝հաշվիառնելովայնխոշորգումարները,
որշրջանառվումենգնումների,շահագործմանևծառայություններիմատուցմանբնագավառում։
Գնումներիիրականպահանջներովպայմանավորված լինելըերաշխավորելուհամարկարևորէ
մոտիկիցուսումնասիրելևվերահսկելկարիքներիձևակերպմանամբողջգործընթացը՝ընթացիկ
պահանջներըորոշելուցսկսած`մինչևտեխնիկականհատկանիշներիձևակերպումը,մրցույթիան-
ցկացումնումատակարարվածապրանքիկամմատուցվածծառայությանորակիստուգումը։Հա-
մակարգիարդյունավետություննուբարեվարքություննապահովելուհամարկարևորէերաշխա-
վորել մրցակցային ընթացակարգերի բարեվարքությունը, ներառյալ՝ մրցութային պայմանների
սահմանումը, մրցութայինհայտերիգնահատմանընթացքըևպայմանագրերինախապատրաս-
տումը։Սպասվելիքևընթացիկմրցույթներիմասինհամացանցումտեղեկատվությունտեղադրելը
թափանցիկությունըբարձրացնելուևառավելմրցակցությունապահովելուլավմիջոցէ։Այննաև
հնարավորությունէտալիս,որպեսզիմրցույթիմասնակիցըբողոքներկայացնի,եթեգտնումէ,որ
մրցույթիցհեռացվելէոչազնիվկերպով։«Միակաղբյուրից»կատարվողկամոչմրցակցայինբնույ-
թիայլգնումներիհնարավորությունըպետքէխստիվսահմանափակվի։
Կարիքներիձևակերպմանևմրցույթներիհանձնաժողովներըկարողենէականդերխաղալբարե-
վարքությանամրապնդմանգործում՝ապահովելովհիմնականշահագրգիռկողմերիներքինթա-
փանցիկությունը։Որպեսնորմատիվկարգավորմանհատուկպահանջպետքէնախատեսվի,որ
մրցույթներիհանձնաժողովներիանդամներըպետքէհայտնենիրենցմոտառկաշահերիբախման
ցանկացածդեպքիմասինևինքնաբացարկհայտնեն՝հրաժարվելովհամապատասխանքննար-
կումներինուորոշումներիկայացմանըմասնակցելուց։Ընթացակարգայինայսերաշխիքներիավե-
լիարդյունավետկիրառումնապահովելուհամարկարողէօգտակարլինելնաևգնումներիհար-
ցերովպատասխանատուպաշտոնյաներիևհանձնաժողովներիթվիսահմանափակումը։Նախկի-
նումանցկացվածմրցույթներիմասնակիցներիկողմիցթույլտրվածխախտումներիմասինտեղե-
կատվություննու«սևցուցակում»նրանցհայտնվելուհավանականությունընույնպեսկարողեն
օգտակար լինել՝ գործընթացի բարեվարքությունը երաշխավորելուտեսանկյունից (տե՛սՊատու-
հան17.2-ը)։
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Պատուհան17.2.Պետականգնումներիհամակարգիմաքրումը.խախտումներիևվարչա
կանհեռացմանմասինտեղեկատվությանհրապարակումը

Կապալառուիկողմիցթույլտրվածխախտումներիհրապարակումըկարողէէականդերունենալպե-
տականգնումների գործընթացի բարեվարքություննապահովելու համար։ՄիացյալՆահանգներում
2002թ.սկսած`«Վերահսկողությունկառավարությանգործունեությաննկատմամբ»հասարակական
կազմակերպությունը (ՎԿԳՆ,ProjectOnGovernmentOversight (POGO)վարում է «Դաշնայինկապա-
լառուներիխախտումներիտվյալներիշտեմարան»(ԴԿԽՏՇ,FederalContractorMisconductDatabase,
FCMD),որնընդգրկումէ750-իցավելիխախտումներիմասինտեղեկություններ,ներառյալ՝կեղծիքներ,
հակամենաշնորհային, բնապահպանական,արժեթղթերի մասին օրենսդրությանևաշխատանքային
իրավունքիխախտումներ, որոնք թույլ ենտրվել 1995թվականից ի վեր։ Այս շտեմարանի միջոցով
կազմակերպությունըհետևումէնաևամենախոշոր100դաշնայինկապալառուներիգործունեությա-
նը։ «Ազգայինպաշտպանությանոլորտում2009թ.ծախսերիմասին»ԱՄՆօրենքըպարունակում է
միդրույթ,որովնախատեսվումէտվյալներիայնպիսիշտեմարանիստեղծում,որըտեղեկատվություն
կպարունակիդաշնայինկապալառուներիևդաշնայինդրամաշնորհներստացողկազմակերպություն-
ներիբարեվարքությանևգործունեությանվերաբերյալ։Ընդորում,նախատեսվածէնաև,որայդշտե-
մարանիհիմքումպետքէընկած լինիԴԿԽՏՇմոդելը՝այնբացառությամբ, որայնմատչելի չի լինի
հանրությանհամար։
Կարևորէնշել,որԴԿԽՏՇ-ումընդգրկվածամենախոշոր100կապալառուներից25-ըընդհանրա-

պես չենունեցելխախտմանորևէդեպք,իսկ14կապալառուիկողմիցթույլ էտրվելընդամենըմեկ
խախտում։Այսպիսով,պետականամենախոշոր100կապալառուկազմակերպություններից39-ըորևէ
իրավախախտվարվելակերպչիդրսևորել՝այդպիսովիչիքդարձնելովայնառասպելը,որանհնարէ
լինելկառավարությանհետաշխատելուհնարավորությունունեցողխոշորկազմակերպությունևխու-
սափելզանազանխախտումներկատարելուց։
ՉեխիայիՀանրապետությանկառավարությունըվերջերսմեկքայլառաջգնաց՝իրվերջինհակակո-

ռուպցիոնծրագրումնախատեսելովկոռուպցիոնգործողություններիհամարդատապարտվածընկերու-
թյուններինպետականգնումներիմրցույթներինմասնակցելուիրավունքիցզրկելը(այսինքն՝ներդրելէ
«սևցուցակավորում»)։Այսմիջոցառումըերկարժամանակպրոպագանդվումէր«ԹրանսփարենսիԻն-
թերնեշնլ»կազմակերպությանչեխականմասնաճյուղիկողմից,որիհիմքումընկածէրայնմոտեցումը,
որսակարևորվարչականներգործությանմիջոցկհանդիսանաշուկան՝այնքայքայողուփչացնողըն-
կերություններիցմաքրելուհամար՝իլրումնդեռևսընթացքիմեջգտնվողքննություններիևքրեական
հետապնդումների։Սանաևհզորզսպողգործոնկհանդիսանահավանականիրավախախտներիհամար։
2007թ.զեկույցումթվարկվածեննշվածընկերություններինորակազրկելուայսծրագրիարդյունավետ
իրականացմաննուղղվածառաջարկները,այդթվում՝կիրառվողկանոններիհանրայինմատչելիությունը,
«սևցուցակի»պարտադիրլինելըբոլորտեսակիգնումներիհամար,արդարացիընթացակարգ՝բոլորի
հանդեպհավասարապեսկիրառվողնորմերով,ինչպեսնաև՝զուտվարչականպատասխանատվության
միջոցներ,որոնցնպատակնէբարեփոխումներիքաջալերումը,այլոչթեսնանկությանվարույթներիխրա-
խուսումը։Զեկույցումնաևառաջարկվումէ,որ«սևցուցակավորումը»լինիպետականգնումներիոլոր-
տումընդունվածհակակոռուպցիոնավելի լայնմիջոցառումներիբաղկացուցիչմասը`ներառելովնաև
պետականկապալառուներիվարքագծիկանոնագրքերիևբարեվարքությանդաշնագրերիպահանջների
պահպանումը,ահազանգողանձանցպաշտպանությունը,առանձինդեպքերում՝քրեականանձեռնմխե-
լիությանևմեղմվերաբերմունքիպրակտիկանևայլմիջոցներ։

Աղբյուրները. «Վերահսկողություն կառավարության գործունեության նկատմամբ» կազմա-
կերպությունըհրապարակումէ«Դաշնայինկապալառուներիխախտումներիտվյալներինոր
շտեմարան», «Էթիկայի աշխարհում» (15 հոկտեմբերի, 2008 թ.), “Project on Government
OversightReleasesNewFederalContractorMisconductDatabase,”EthicsWorld(15October
2008),www.ethicsworld.org/publicsectorgovernance/publicprocurement.php#pogo։««Թրանսփա
րենսիԻնթերնեշնլՉեխիա»կազմակերպությունըկողմէսևցուցակներին՝պետականգնում
ների ոլորտը մաքրելու համար։ Զեկույցում առաջարկվում են հիմնական պայմանները՝ սև
ցուցակներիհաջողություննապահովելուհամար»,«Էթիկայիաշխարհում» (11դեկտեմբերի,
2007թ.),“TICzechSupportsBlacklistingtoCleanUpPublicProcurement.Reportprovides
key conditions for blacklisting to be successful,” Ethics World (11 December 2007), www.
ethicsworld.org/publicsectorgovernance/publicprocurement.php#blacklisting։

Ավելցուկայինտեխնիկայիևենթակառուցվածքներիօտարումըլրացուցիչմարտահրավերներեն
առաջադրումբարեվարքությանապահովմանտեսանկյունից։Այստեղհիմնականդժվարությունը
կայանումէնրանում,թեինչպեսճիշտևարդյունավետկերպովորոշել՝արդյոքտվյալառարկան
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ավելցուկայինէ,իսկեթեայո,ապաորքանէդրագինը։Բացաճուրդները՝վաճառվողապրանքնե-
րիպատշաճթափանցիկությանապահովմամբ,կարողենապահովել,որՊՆ-նավելցուկայինապ-
րանքների վաճառքից հնարավորինս շատեկամուտստանա։Զգալի չափերիավելցուկ ունեցող
երկրներըկարողենցանկանալստեղծելհատուկստորաբաժանումներ,որոնցխնդիրըկլինիհա-
մապատասխանապրանքիփոխանցումըկամօտարումըկազմակերպելը՝այդպիսովՊՆ-ինազա-
տելովաճուրդըկազմակերպողիդերից։

Տեսչականևաուդիտայինստուգումներ

Տեսչականևաուդիտայինստուգումներիարդյունավետհամակարգերըկարևորդերակատարում
ունենկոռուպցիանզսպելուտեսանկյունից,որըևկատարումեն՝բացահայտմանևպատժիեն-
թարկելուիրականհնարավորություններստեղծելով։Անգամկոռուպցիայիբացակայությանպայ-
մաններումսրանքկարևորգործոններենպաշտպանությանոլորտիսուղմիջոցներիարդյունա-
վետևռացիոնալօգտագործումըևկառավարմանհամակարգերիուորոշումներիկայացմանգոր-
ծընթացներիբարեվարքությունըապահովելուհամար։Սրանքկարողենլինելինչպեսօրինակա-
նությանպահպանմանստուգումները,որոնքսովորաբարիրականացվումենգլխավորտեսուչի
գրասենյակներիկողմից,այնպեսէլաուդիտայինստուգումներիրականացնողմարմիններիկող-
միցկատարվողգործընթացներիռացիոնալության,արդյունավետությանևբարեվարքությանառ-
թիվստուգումները։Տեսչականևաուդիտայինստուգումներիորակիբարելավմանմիջոցներիցեն
տեսուչների թվիավելացումն ու նրանց մասնագիտականպատրաստվածության բարելավումը,
ընթացակարգերիկատարելագործումըևլիազորություններիընդարձակումը,ինչպեսնաևտեղե-
կատվականտեխնոլոգիաներիառավելարդյունավետկիրառումը։

Թափանցիկությունևհաշվետվողականություն
Տեղեկատվությանթափանցիկությունըևվերադասմարմնինհաշվետուլինելըկարևորգործիքներ
ենբարեվարքությանամրապնդանևկոռուպցիայիկանխարգելմանհամար։Արտաքինթափանցի-
կությանապահովմանդասականեղանակներիցէհրապարակային«սպիտակթղթերի»(իրենցից
ներկայացնումենհեղինակավորզեկույցկամուղեցույց,որտեղկազմակերպությունըներկայաց-
նումէիրտեսլականը,մոտեցումըորևէխնդրիկապակցությամբ.-թարգմ.ծանոթ.)ևհաշվետվու-
թյուններիներկայացումըխորհրդարանին(տե՛սգլուխներ18և21)։Սրանքկարևորմիջոցներեն
պաշտոնյաների կողմից հաշվետվողականությունիցխուսափելու նպատակով հաճախամեն մի
հարմարառիթովվկայակոչվողգաղտնիությունըսահմանափակելուհամար։Գաղտնիությանռե-
ժիմովպաշտպանվողտեղեկատվությանևծրագրերիտեսակներըկարողենայդպիսիքհամարվել
միայնառավելանհետաձգելիհանգամանքներումևհամապատասխան(ըստգաղտնիությանռե-
ժիմի)վերահսկողությաններքո։Թափանցիկություննուհանրայինհաշվետվողականությունըկա-
րողենզարգացումապրելնաևքաղաքացիականհասարակությանհետնորորակիհարաբերու-
թյուններիձևավորմանմիջոցով,օրինակ՝հասարակականխորհուրդներիստեղծմամբ,ևխորհրդի
անդամներին նախարարությանաշխատանքներում ներգրավելու միջոցով։Պաշտպանականգե-
րատեսչությանևքաղաքացիականհասարակությանմիջևնմանանմիջականշփումներըկարող
եննաևերաշխավորել,որպեսզիքաղաքականվերնախավըշարունակիհաշվետումնալհանրու-
թյանառջևիրպաշտպանականքաղաքականությանհամար։
Հավասարապեսկարևորէթափանցիկությանապահովումընաևնախարարությաններսում։Ներ-
քինառումով,հորիզոնականթափանցիկությունըխթանումէհնարավորինսհամակողմանիևար-
դյունավետորոշումներիկայացումը։Այննաևզսպողգործոնէհանդիսանումկոռուպցիայիհա-
մար,քանիորտարածում է համապատասխանտեղեկատվությունըգործընկերներիցկազմված
համայնքիներսում,որըևձեռքէբերումխախտումներըհայտնաբերելուևդրանցդեմպայքարելու
լավագույնհնարավորությունը։Կառավարմանսկզբունքներիպատշաճկիրառումընպաստում է
նաևուղղահայացթափանցիկությանը,երբճշգրիտտեղեկատվությունըհաղորդվումէըստվերա-
դասության՝ղեկավարությանըտրամադրելովբավարարչափովմանրամասնտեղեկատվությունև
միաժամանակներկայացնելովհստակպատկերը՝առանցչափազանցմանրամասնլինելուպատ-
ճառովղեկավարներիկողմիցնյութնամբողջովինընկալելուհնարավորություններըսահմանափա-
կելու։Նմանգործնականթափանցիկություննունինաևլրացուցիչառավելություն.այնհաշվետվո-
ղականությունըդարձնումէավելիիրատեսականևիրագործելի։
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Պրոֆեսիոնալկադրեր
Որոշումներիկայացմանգործընթացներումբարեվարքությանամրապնդմանտեսանկյունիցհա-
վասարապեսկարևորէբարեվարքությանամրապնդումըպրոֆեսիոնալկադրերի՝քաղաքացիա-
կանծառայողներիուպրոֆեսիոնալզինծառայողներիշրջանում,ովքերևհանդիսանումենգոր-
ծընթացներն իրականացնող սուբյեկտներ։ Ժողովրդավարական վերահսկողության տեսանկյու-
նից,ՊՆ-ումգործողհենցքաղաքացիական(այլոչթեզինվորական)մարմիններնեն,որոնքստանձ-
նումենպատասխանատվությունըազգայինպաշտպանությանոլորտիվիճակիհամարևառաջ-
նորդումայն՝հիմնականքաղաքականությանմշակման,վարչականվերահսկողության,իրավական
օժանդակության,գնումներիիրականացմանևբյուջետայինգործառույթներիիրականացմանուղ-
ղությամբ։Սահամազգեստկրողզինծառայողներինթույլ էտալիս կենտրոնանալ իրենցավելի
բնորոշևանմիջականպարտականությունների կատարմանվրա, ինչպիսիքեն՝ զորքերիպատ-
րաստությունը,օպերատիվպլանավորումըևմարտականգործողություններիանցկացումը։Այնո-
ւամենայնիվ,չնայածիրենցնկատմամբունեցածհասարակականմեծվստահության,բարձրաստի-
ճանքաղաքացիականպաշտոնատարանձինքներկայացնումենկոռուպցիոննշանակալիռիսկեր,
հատկապես՝անցումայինշրջանիերկրներում,որտեղնրանքկարողենձուլվածլինելկոռումպաց-
վածքաղաքականևհասարակականայլվերնախավերիհետ։
Քաղաքացիականարդյունավետ վերահսկողության գրավականն է ՊՆ-ում քաղաքացիական

փորձագետկադրերիպատրաստումը,ովքերկարողենմիջնորդհանդիսանալզինվածուժերիև
կառավարության ու հասարակության միջև։Այս կադրերի համարպետական ծառայողի էթոսը
(վարքագծիբնութագրականմոտիվացիոնխմբայինգծերիամբողջություն.-թարգմ.ծանոթ.)հզոր
գործիքէհանդիսանումբարեվարքությանամրապնդմանհամար,որը,սակայն,երկարժամանակ
էպահանջում,հատկապես՝հետամբողջատիրականպետություններում,որտեղկոռուպցիանխո-
րապեսարմատավորվելէհասարակականկյանքում։ԳերմանացիքաղաքագետևսոցիոլոգՄաքս
Վեբերի(MaxWeber)կողմիցդեռևս90տարիառաջարվածդիտարկումներըայսօրէլչենկորցրել
իրենցարդիականությունը.«Ժամանակակիցբյուրոկրատիան,բարեվարքությանշահերիցելնելով,
դաստիարակելէկարգավիճակայինպատվիբարձրզգացումը,որիբացակայությանպայմաննե-
րումծագումէահավորկոռուպցիայիևվուլգարֆիլիստինիզմիմահացուվախը։Իսկառանցբա-
րեվարքությանվտանգվումէպետականապարատիանգամզուտտեխնիկականգործառույթների
իրականացումը»157:Մյուսկողմից,պրոֆեսիոնալքաղաքացիականկադրերի շրջանում«պատվի
զգացումը»խթանելըապահովումէանգամբարձրմակարդակումօրենքիխախտմանդեպքերից
խուսափումը։
Պաշտպանությանոլորտիկառավարմանհարցերովմասնագիտականվերապատրաստումըկա-

րողէկարևորմիջոցհանդիսանալպետականծառայությաննշվածէթոսըամրապնդելուգործում։
Այնհատկապեսարդյունավետէմիջազգայինհամագործությանբնագավառում,ինչըթույլէտալիս
զարգացնելմիջազգայինհամայնքինպատկանելությանզգացումը,որտեղգործումենսեփական
նորմերնուպրակտիկան։Այնպիսիծրագրեր,ինչպիսիքենՆԱՏՕ-իՊաշտպանականինստիտուտ-
ների շինարարության կամ ՆԱՏՕ-Ուկրաինա Մասնագիտական կատարելագործման ծրագիրը,
իրենցիցներկայացնումենհաջողությամբպսակվածայդպիսիփորձեր։Գործողպաշտպանական
գերատեսչությանշրջանակներիցդուրսանձանցհավաքագրումընույնպեսօգտակարէպետական
ծառայությանմշակույթիձևավորմանհամար։Փորձըցույցէտալիս,թեորքանկարևորենայնքայ-
լերը,որոնքբարձրաստիճանղեկավարությանկողմիցձեռնարկվումեննորնորմերևչափորոշիչներ
սահմանելու,ինչպեսնաևանձնականօրինակիվրաայդչափորոշիչներըգործադրելուուղղությամբ։
Տարբերդերակատարումներ,սակայնքաղաքացիականծառայությանընդհանուրէթոսունեցող

զինվածևքաղաքացիականծառայություններիմիջևառկակառուցողականլարվածությունըկարող
է հատկապեսարժեքավոր լինելպաշտպանությանոլորտիբարեվարքություննապահովելու գոր-
ծում։Շատերկրներումզինվածուժերըհամարվումենամենաքիչկոռումպացվածինստիտուտներից
մեկը։«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպության2007թ.«Կոռուպցիայիհամաշխարհային
բարոմետր»ուսումնասիրությունըցույցէտալիս,որզինվածուժերըհամաշխարհայինմիջինովավե-
լիմեծվստահությունենվայելում,քանհասարակությանմյուսհատվածները,բացառությամբ՝կրո-
157ՄաքսՎեբեր,Հ.Հ.ԳերթևԳ.ՌայթՄիլս,«ՄաքսՎեբերիժառանգությունից.Ակնարկներսոցիոլոգիայից, (Նյու
Յորք,Օքսֆորդիհամալսարանիհրատ-ուն,1958թ.),էջ88,MaxWeber,H.H.GerthandC.WrightMills,FromMax
Weber:EssaysinSociology(NewYork:OxfordUniversityPress,1958),88։
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նականխմբերիևքաղաքացիականհասարակությանկազմակերպությունների (ՔՀԿ-ների)158:Եթե
զինվածուժերնապահովվածլինեն«կարիքիցդրդված»կոռուպցիանվերացնելուհամարանհրա-
ժեշտվարձատրությամբևսոցիալականապահովությամբ,ինչպեսնաևեթենրանքդուրսմղվեն
տնտեսականգործունեությանայնոլորտներից,որոնցումառավելգայթակղիչէ«ագահությամբդրդ-
ված»կոռուպցիան,ապաայդդեպքումնրանքունենբարեվարքությանինքնուրույնմշակույթձևա-
վորելուևպահպանելուբոլորհնարավորությունները։Որոշումներիկայացմանգործընթացներում
իրենցպրոֆեսիոնալխոսքըբարձրաձայնելուևպնդելուհնարավորությունստանալուդեպքումզին-
վածուժերըկարողենկարևորդերխաղալպաշտպանությանոլորտիևընդհանրապեսկառավար-
մանամբողջհամակարգումբարեվարքություննամրապնդելուևխթանելուուղղությամբ։
Կասկածչկա,այնուամենայնիվ,որպաշտպանությանոչմիհամակարգչիկարողապահովագրված
լինելհասարակությանմեջառկահիվանդություններից,որոնցիցմեկնէլհենցհանդիսանումէկո-
ռուպցիան։Խախտումներիհամարկիրառվողարդյունավետպատժամիջոցները, մասնավորապես՝
վարչականներգործությանմիջոցները,կարողենարագկիրառումունենալ,ինչնանհրաժեշտէհա-
մակարգիբարեվարքությունըվերականգնելու(այլոչմիայնպարզապեսպատժելու)տեսանկյունիցև
կարևոր՝որպեսՊՆտրամադրությանտակգտնվողգործիք,որըթույլէտալիսկիրառելավելիխիստ
չափորոշիչներ,քանայնչափորոշիչները,որոնքգործումենընդհանրապեսհասարակությանմեջ։
Պատուհան17.3-ումներկայացվումէմիօրինակ,թեինչպեսենվերոնշյալսկզբունքներըկիրառվել
կոնկրետդեպքում,այնէ՝Ուկրաինայումտեղիունեցած«Նարնջագույնհեղափոխությունից»հետո
իշխանությանեկածբարեփոխիչկառավարությանկողմից։

Պատուհան17.3.Բարեվարքությանամրապնդմանուղղությամբ«Նարնջագույնհեղափո
խությունից»հետոՈւկրաինայումգործադրվածջանքերը(20052007թթ.)

Մինչև2004թ.վերջըՈւկրաինանհանդիսանումէրանցումայինշրջանումգտնվողկվազի-ժողովրդա-
վարականմիպետություն,որըտառապումէրլայնածավալկոռուպցիայից,որըհամակելէրպետական
կառավարմանամբողջապարատը,այդթվում՝երկրիպաշտպանությաննախարարությունը։Կոռուպցի-
անառավելմեծտարածումէրգտելայնվարչություններում,որոնքպատասխանատուէինբյուջետային
սահմանափակմիջոցներիբաշխմանհամար,այսինքն՝այնպիսիոլորտներում,ինչպիսիքէիննյութատեխ-
նիկականապահովումը,գնումները,բժշկականօգնությունը,ավելորդտեխնիկայիևսարքավորումների
օտարումը, ավելցուկային հողատարածքների և ենթակառուցվածքների ապառազմականացումը, նոր
տեխնոլոգիաների մշակմանպատվերները, կապը,տեխնիկական շահագործումը, շինարարությունըև
այլն։Կոռուպցիաննաևզգացվումէրկադրերիընտրությանևտեղաբաշխման,ուսումնակրթական,ծա-
ռայողականառաջխաղացման(«լավ»պաշտոններումկամծառայելուհամար«լավ»տեղերումնշանակ-
վելու),բնակարանայինֆոնդիբաշխմանհարցերում,անգամ՝կապվածխաղաղապահառաքելություննե-
րումծառայելուկամարտերկրումսովորելուհամարգործուղումստանալուհետ։
2004 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբերամիսներինտեղի ունեցած «Նարնջագույն հեղափոխությունը» մի-

անգամից չբուժեց երկրի բոլոր հիվանդությունները, սակայնավելի մեծ հնարավորություններ ընձե-
ռեցժողովրդավարականմեխանիզմներիհամար։Երկուփոփոխությունհատկապեսմեծկարևորդեր
խաղացիներկրիպաշտպանությաննախարարությունումձևավորվածհամակարգայինկոռուպցիային
հակազդելուտեսանկյունից։Առաջինըխոսքիկամարտահայտվելուիրականազատություննէր,ավելի
բարձրթափանցիկությունըևավելիմեծակնկալիքները,որոնցշնորհիվէլհենցզարգացումապրեցին
հասարակականվերահսկողությանմեխանիզմները։Երկրորդըազնիվ,պատասխանատու,կոռուպցի-
այովնախկինումչարատավորվածշատուշատմարդկանցնշանակումնէրպաշտպանությաննախա-
րարությանպատասխանատուպաշտոններում(ևընդհանրապես՝կառավարությունում)։
Քաղաքացիական ղեկավարության նոր թիմը պաշտպանության նախարարություն մուտք գործեց

2005թ.փետրվարին։Այսթիմիմեծմասըկազմումէինթոշակիանցածզինծառայողներ,ովքերունեին
գիտավերլուծականհամապատասխանկառույցներումկամգործարարհատվածումաշխատանքիմեծ
փորձ։Նախարարությունումնրանքհանդիպեցինմեծներուժունեցողպաշտոնյաների,ովքեր,սակայն,
կորցրելէիննմանանսպասելիորենվատմասնագիտականմիջավայրումաշխատելուցանկացածմոտի-
վացիա։Նորթիմը,նախարարԱնատոլիԳրիցենկոյիգլխավորությամբ,ձեռնամուխեղավմիքանիարագ
քայլերիիրագործմանը,որոնքուղղվածէիննորնորմերիև չափորոշիչներիսահմանմանմիջոցովայդ
ներուժիձերբազատմանը։Նրակողմիցիրագործվողռազմավարություննուներհետևյալբաղադրիչները՝

158«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն,«Արձագանքելովկոռուպցիայինևբարեվարքությանամրապնդմանը
պաշտպանական հաստատություններում», ԹԻ Աշխատանքային փաստաթուղթ, Հ-2 (2007 թ.), էջ 2, Transparency
International,“AddressingCorruptionandBuildingIntegrityinDefenseEstablishments,”TIWorkingPaper#2(2007),2։
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Խստորեն զերծպահել կոռուպցիոն վարքագծի դրսևորումներից։  Այնանձինք, որոնց գործողու-
թյուններումկասկածվումէրկոռուպցիոնտարրերիառկայությունը,անմիջապես,դեռևսնախաքննու-
թյանընթացքում,ժամանակավորապեսհեռացվումէինիրենցծառայողականպարտականությունների
կատարումից։Նախաքննությանըօգնելուէինգալիսայլգերատեսչություններ,մասնավորապես`երկրի
անվտանգությանծառայությանզինվորականհակահետախուզականվարչությունըևներքինգործերի
նախարարության հակակոռուպցիոն ստորաբաժանումները։ Քննության կողմից խախտումներ հաս-
տատվելուդեպքում,պաշտպանությաննախարարությունըանհապաղձեռնարկումէրորոշակիքայլեր,
որոնքգտնվումէինիրիրավասությանտիրույթում,ըստհնարավորության՝հրաժարականտալունհար-
կադրելը,ժամանակիցշուտկամկոչումնարատավորողվարքագծիհիմքովզորացրելը,զինվորական
կոչումնիջեցնելըևայլն։Այդկերպ,միայն2005թ.առաջինմիքանիամսվաընթացքումմեկտասնյա-
կիցավելիգեներալներևավելիշատբարձրաստիճանայլսպաներհեռացվեցինհամակարգից։Շատ
դեպքերումնյութերնայնուհետևուղարկվեցինգլխավորդատախազությանը՝քրեականհետապնդում
իրականացնելուհարցըքննությանառնելուհամար։Անկախկարգավիճակիցուկոչումից`անհապաղ
պատասխանատվության ենթարկելու սկզբունքը շարունակեց գործել նաև նախարար Գրիցենկոյի
պաշտոնավարությանժամանակ(մինչև2007թ.դեկտեմբերամիսը),որիընթացքումհեռացվեցինայն-
պիսիբարձրաստիճանպաշտոնյաներ,ինչպիսիքէինպաշտպանությաննախարարիտեղակալնուզոր-
քերիտեսակիհրամանատարը։
Պաշտպանության ոլորտի կառավարման գործընթացի կանոնակարգումը։ Ընթացակարգերի կա-

նոնակարգման շնորհիվ բարելավվեց կառավարմանմակարդակը,և նվազեցվեց կոռուպցիայիև չա-
րաշահումներիվտանգը։Որոշդեպքերում,կոռուպցիոնհնարավորություններիվերացմանընպաստեց
անցկացվածօպտիմալացումը,օրինակ՝խաղաղապահառաքելություններինմասնակցելուհամարար-
դեն իսկ նախապես գոյություն ունեցողև լրիվ համալրված ստորաբաժանումներ ուղարկելու մասին
որոշումըչեզոքացրեցայնգայթակղիչդերակատարումը,որնունեինտեղականզինկոմիսարիատները՝
արտասահմանյանլավվարձատրվողայդառաքելություններինմասնակցելուհամարզինծառայողներ
ընտրելուհարցում։ՊլանավորումնուբյուջետավորումըբարելավողմիջոցառումներիթվումէինՊԾԲ
համակարգիներդրմանուղղությամբձեռնարկվողքայլերը,ռազմավարականուղղորդմանփաստաթղ-
թերիմշակմանընթացակարգերիբարելավումըևբյուջետավորմանհարցերովadhocհանձնաժողովի
ստեղծումը։Այդհանձնաժողովիկազմում,նախարարիառաջինտեղակալիգլխավորությամբ,բյուջեի
նախագծմանուիրականացմանհարցերովռազմավարականանհրաժեշտհամակարգումնապահովե-
լունպատակով,ընդգրկվեցինպաշտպանությաննախարարությանևգլխավորշտաբիբարձրաստիճան
պաշտոնյաներ,որոնքպատասխանատուէինքաղաքականությանմշակման,պլանավորման,վարչարա-
րությանևֆինանսականհարցերիհամար։Բարձրաստիճանզինվորականներիցբաղկացածնմանա-
տիպմիատեստացիոնհանձնաժողովկամխորհուրդէլստեղծվեցկարևորագույնպաշտոններումնշա-
նակումներանելուգործընթացիթափանցիկություննուհաշվետվողականությունըապահովելուհամար,
որինպատակնէրխթանելանցումընոմենկլատուրայինհամակարգիցդեպիկադրայինկառավարման
ավելիկենտրոնացածհամակարգի։Զինվորականուսումնականհաստատություններընդունվելուգոր-
ծընթացընույնպեսկենտրոնացվեց՝ապահովելովթեկնածուներիգիտելիքներիստուգմանևընտրու-
թյանայլգործընթացներինկատմամբավելիարդյունավետվերահսկողությանիրականացումը։
Նույնկերպիմիբերվեցիննաևգնումներիկատարմանընթացակարգերը,երբայսգործառույթնե-

րիիրականացմանպարտականությունըվստահվեցերեքմրցութայինհանձնաժողովների՝նախկինմի
քանիտասնյակիփոխարեն։Վերջապես,ավելցուկայինտեխնիկայիևսարքավորումների օտարման
գործընթացըկառավարելուհամարստեղծվեցառանձինհանձնաժողով,որիղեկավարընշանակվում
էրանմիջապեսկառավարությանկողմից։Պաշտպանությաննախարարությունըկողմհանդեսեկավ
օրենսդրականայննախաձեռնությանը,որովնախատեսվումէրիրենայդգույքիանմիջականվաճառքի
իրավունքիցզրկելըևաճուրդներիանցկացմանևգույքիփոխանցմանայլեղանակներիիրագործման
պատասխանատվությունըպետականլիազորայլմարմիններիվրադնելը։Այսբարեփոխումներիհիմ-
նականբաղադրիչնունպատակնէրհանդիսանումտնտեսականգործունեությանոլորտումզինված
ուժերիմասնակցությունընվազագույնիհասցնելը։
Տեսչական ևաուդիտային ստուգումների համակարգի հզորացումը։ Ընդլայնվեցինտեսչական և

աուդիտայինստուգումներիրականացնողմարմիններիիրավասություններնուկադրայինհամալրումը,
ընդորում`այդհամակարգիհիմնականբաղադրիչներնէինՊՆգլխավորզինվորականտեսչությունը,
ՊՆվերահսկողական-աուդիտայինգլխավորվարչությունըևգլխավորշտաբիվերահսկողական-աու-
դիտայինգլխավորվարչությունը։Համակարգումկատարվածկազմակերպականևընթացակարգային
բնույթիբարեփոխումները,ինչպեսնաևոլորտըլավագույնաշխատակիցներիհամարգրավիչդարձնե-
լու,նրանցպրոֆեսիոնալպատրաստվածությանմակարդակըբարձրացնելուևնրանցբարեխիղճվար-
քագիծըերաշխավորելունուղղվածջանքերընպաստեցինայսգործառույթներիարդյունավետիրակա-
նացմանը։Վերջապես,նախարարությունըսկսեցներդնելհամակարգչայինժամանակակիցծրագրերի



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու208

վրահիմնվածկառավարմանևվարչարարությանայնպիսիհամակարգեր,որոնքթույլենտալիսապա-
հովելֆինանսների,գույքիևանձնակազմիբոլորհոսքերինկատմամբճշգրիտհաշվապահականհաշ-
վառումևվերահսկողությունիրականացնելը։
Ժողովրդավարությանևհանրայինթափանցիկությանխթանումը։ՊՆնորղեկավարությանհա-

մարհենցսկզբիցմիանգամայնպարզէր,որկոռուպցիայիդեմպայքարըպահանջելուէպաշտպա-
նությանոլորտումժողովրդավարությանինստիտուտներիհզորացումութափանցիկությանբարձրա-
ցում։Քաղաքացիականհասարակությանհետշփումներիանմիջականություննապահովելուհամար
ստեղծվեցհանրայինխորհուրդը(Gromads’kaRada),որիկազմումընդգրկվեցտարբերՀԿ-ներևգի-
տավերլուծականկենտրոններներկայացնողավելիքան70անդամ։Խորհրդատվականայսմարմինն
ուներշատկարևորվերահսկողականգործառույթներ,մասնավորապես՝խորհրդիանդամըիրավունք
ուներներկագտնվելունախարարիընդունելությաննախատեսվածժամերին,երբքաղաքացիներն
ունեին իրենց դիմումները կամ բողոքները անձամբ նախարարինփոխանցելու հնարավորություն։
Թափանցիկությանևհաշվետվողականությանմեկայլ օրինակէրհանդիսանումտարեկան«Սպի-
տակգրքի»հրապարակումը, որումՈւկրաինայիհասարակությանըմանրամասնտեղեկություններ
էիններկայացվումհաշվետուտարումպաշտպանությանոլորտիգործունեությանհիմնականուղղու-
թյուններիմասին։Վերջապես,նախարարությանկողմիցբրիգադներինևավելիխոշորմիավորների
շտաբներինկիցստեղծվեցինսպայականխորհուրդներ։Նրանքկատարումէինխորհրդատվականև
վերահսկողականբնույթիորոշակիգործառույթներ,ինչպեսնաև՝նպաստումսպաներիմոտպատվի,
արժանապատվության և կոռուպցիայի հանդեպ անհանդուրժողականության զգացմունքների ամ-
րապնդմանը։
2005–2007թթ.ընթացքումՈւկրաինայիպաշտպանությաննախարարությունումներդրվածփորձը

ցույցէտալիս,որկոռուպցիայիդեմուղղվածակտիվ,համակարգվածևհետևողականջանքերըկարող
ենբերելնշանակալիհաջողության՝անգամայնպիսիմիջավայրում,որտեղկոռուպցիանլայնորենտա-
րածվելէինչպեսպետականկառավարմանայլմարմիններում,այնպեսէլհասարակությաններսում։
Նմանարդյունքներիհանգեցրածհիմնականգործոններըկարելիէանվանելորպեսժողովրդավարու-
թյունևթափանցիկություն,կանոնակարգումևհամակարգում,առաջնորդումևթիմայինաշխատանք,
արդյունավետտեսչականևաուդիտայինստուգումներ,ինչպեսնաև՝արագորենվրահասնողևհա-
մաչափպատիժ։Հարկէնշել,որՆԱՏՕ-իպաշտոնյաները,չնայածերբեմնվերապահումներունենալով
ԴաշինքիանդամակցելուտեսանկյունիցՈւկրաինայիպատրաստլինելումասին,հաճախընդունելեն
այնփաստը,որՈւկրաինայիպաշտպանությաննախարարությանըհաջողվելէրհասնելՆԱՏՕ-իչա-
փանիշներին։
Պաշտպանությաննախարարությանկողմիցկոռուպցիայինհակազդելուուղղությամբ,ինչպեսնաև

ընդհանրապեսերկրումառկակոռուպցիայիբարձրմակարդակիդեմպայքարիգործումարձանագր-
վածհաջողություններնունեինիրենցգինը։Այդգինըվերահսկողությանայնբարձրմակարդակնէր,
որնանհրաժեշտէրբարեխիղճվարքագիծըերաշխավորելուտեսանկյունից։Չափազանց շատհար-
ցերիառթիվորոշումներիկայացմանպատասխանատվությունըբարձրացվելէրնախարարիունրա
տեղեկալներիմակարդակի,ինչըդանդաղեցնումէրգործընթացներըևհանգեցնումՊՆղեկավարու-
թյանունրաանձնակազմի`գրեթեհյուծմանտանողգերծանրաբեռնվածության։Սաբերումէրիրական
տարբերության,սակայներկարաժամկետկտրվածքովկայունությունդրսևորելուհամարանհրաժեշտ
ենհամակարգայինփոփոխություններհասարակությանմեջևինքնաբուխինքնուրույնուկայունդի-
նամիկայիառկայությունպրոֆեսիոնալկադրերիշրջանում։

Շահերիբախումներիկանխումը
Պետականորոշումների կայացմանգործընթացի բարեվարքություննապահովելու համարկար-
ևորէշահերիբախումներիհայտնաբերումնուդրանցվերացումը։Սանախևառաջանհրաժեշտէ
կիրառելբարձրաստիճանղեկավարությանևտարբերհանձնաժողովներիևխորհուրդների(օրի-
նակ՝մրցույթիուատեստացիոնհանձնաժողովների)անդամներինկատմամբ,որոնցպարտավո-
րեցվումենբացահայտելշահերիբախմանառկայությունըևինքնաբացարկհայտնել։Սակարևոր
է նաևայն բոլոր զինվորական և քաղաքացիական ծառայողների համար, ովքեր կարող են ոչ
պատշաճազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման գործընթացի վրա։Վարքագծի կանո-
նագրքերըօգտակարմիջոցենհանդիսանումշահերիբախումը,այդհասկացությանլայնիմաս-
տով,բացառելուտեսանկյունից։Դրանցկարգավորմանառարկակարողենլինելայնպիսիհար-
ցեր, ինչպիսիք են հետևյալները (օրինակները բերվում ենարդյունաբերական ընկերությունների
հետհարաբերություններըկարգավորող̀Լեհաստանումընդունվածվարքագծիկանոնագրքից)՝
• նվերներիկամայլօգուտներիստացումը(ընդհանուրկանոնը՝ոչմինվեր).
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• մասնակցությունըարդյունաբերականընկերությանկողմիցֆինանսավորվածորևէմիջո-
ցառմանը (սահմանափակվում է միայնայնպիսի միջոցառումներով, որոնք ուղղակիորեն
կապվածենպայմանագրիկնքմանկամկատարմանհետ).

• արդյունաբերականընկերությանկողմիցկազմակերպվողարդյունաբերությանապրանք-
ների և ծառայությունների պաշտպանական ներկայացումները՝ (անմիջական ներկայա-
ցումներ,առանցմիջնորդների).

• զինվածուժերինպատկանողգույքիվարձակալությունը«արտաքին»միջոցառումներիհա-
մար (պաշտպանական արդյունաբերության շահերի օգտին լոբբիստական գործունեու-
թյուննարգելվումէ)։

Այլ կարգավորումներով կարող են սահմանվել պրոֆեսիոնալ զինվորական ծառայությանն
առնչվողպարտականություններ,օրինակ՝
• զինվորական ծառայության ընթացքում պաշտպանական արդյունաբերությունում որևէ
լրացուցիչաշխատանքստանձնելուարգելքը.

• գույքիհայտարարագրման̀ բոլորսպաներիններկայացվողպարտականությունը.
• պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում աշխատանքի անցնելու մորատորիումը
(գնումներիևպայմանագրերիկատարմանգործընթացներումներգրավվածզինծառայող-
ներիհամարուժիմեջէծառայությունըթողնելուցհետոերեքտարվաընթացքում)։

Լեհականկանոնագրքինպատակներիցմեկնէրպաշտպանությաննախարարությանևպաշտ-
պանականարդյունաբերությանմիջևառկահարաբերություններում«միջնորդների»ինստիտուտի
վերացումը, որոնք հաճախներկայանում էին իբրև «անկախ»փորձագետներ, լրագրողներ կամ
հրատարակիչներ,ևորոնցգործողությունները,սակայն,կրումէինոչթափանցիկբնույթևիրակա-
նում հանդիսանում էին չարտոնվածարդյունաբերական լոբբիստականգործունեությանդրսևո-
րում։Կառավարություններըպետքէպահանջեն,որմատակարարներըամբողջությամբբացահայ-
տենիրենցներկայացուցիչներինևմիջնորդներին,վերջիններիսինքնությունըուվարձատրության
չափը,ինչպեսնաևվերջիններիսհետունեցածպայմանագրերիայլէականպայմանները։Սահատ-
կապեսկարևորէներկաևնախկինբարձրաստիճանպաշտոնյաներիունրանցընտանիքիան-
դամներիկողմիցկառավարականորոշումներիվրաոչպատշաճազդեցությանհնարավորդեպքե-
րըբացահայտելուհամար։

Հակակոռուպցիոնմարմիններ
Լավկառավարումըխթանելունուղղվածմիջոցառումներիցբացի̀օգտակարէհամարվումպաշտ-
պանությաննախարարություններիկողմիցհակակոռուպցիոնմարմիններիստեղծումնուհամա-
պատասխանռազմավարությունների ընդունումը։Նախարարությունում հակակոռուպցիոն ստո-
րաբաժանումներստեղծելիսկարևորէորդեգրելերկուհիմնականմոտեցում,որոնքեն՝կիրար-
կումնուկանխումը։
Կիրարկմանմոտեցմամբանհրաժեշտէդառնումհատուկքննչականմարմիններիստեղծումը։

Դրանքգլխավորապես իրականացնում են իրավապահգործառույթներև կատարումայս ոլոր-
տումխոշորչարաշահումներիևկազմակերպվածհանցավորությանդրսևորումներիվերաբերյալ
քրեականգործերիինքնուրույնքննություն։Կոռուպցիայիդեպքերիառավելարդյունավետքննու-
թյուննապահովելունպատակովՊՆ-նկարողէաջակցությունստանալնաևայլմարմիններից։
Կանխմանմոտեցումըանհրաժեշտէհամարումհակակոռուպցիոնընթացակարգերիևքաղա-

քականությանառանձինստորաբաժանմանստեղծումը։Այնկարողէպատասխանատուլինելնա-
խարարությունում օրենսդրության պահպանման և օրենդրական գործընթացների նկատմամբ
ընդհանուրվերահսկողությունիրականացնելուհամար՝առաջարկվողնորնորմատիվևընթացա-
կարգային կարգավորումները վերլուծելով դրանց օրինականության,թափանցիկության, ինչպես
նաևշահերիբախումներըբացառելուևլավկառավարումնապահովելուկարողությանտեսան-
կյունից։Բացիայդ,այսստորաբաժանումըկարողէանկախփորձագիտականխորհրդատվություն
տրամադրելնախարարինկամայլպաշտոնատարանձանց՝հատկապեսայնդեպքերում,երբնա-
խարարինառաջարկվումէհավանությունտալայնպիսիգործողություններկատարելուն,որոնք
նախատեսվածչենգործողընթացակարգերիհամաձայն,օրինակ՝անմիջականորենծագածմար-
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տականանհրաժեշտությանհիմքովսպառազինություններիձեռքբերումը։Այսվարչությունըկա-
րողէվերլուծել,թեարդյոքնմանառաջարկներըօրինականեն,տնտեսապեսարդարացվածև
պատճառաբանված, ինչպեսնաև՝առաջարկներներկայացնել նշվածխնդիրներինօրինականև
հիմնավորվածլուծումտալուուղղությամբ։Բացիայդ,այսվարչությունըսպաներինևպաշտոնյա-
ներինկարողէխորհուրդներտալ,որոնքվերջիններիսկօգնենիրենցգործողություններումչշեղվել
վարքագծիկանոնագրքերիևայլաղբյուրներիպահանջներից։Հատուկհակակոռուպցիոնստորա-
բաժանումներընույնպես,որպեսկանոն,վճռորոշդերակատարումունենհակակոռուպցիոնռազ-
մավարություններիմշակմանևդրանցիրագործմանհարցերում։Նմանստորաբաժանումներիօգ-
նությամբկարելիէնաևվերահսկելգնումներիգործընթացիհիմնականփուլերը։Լեհականօրի-
նակիմասինտեղեկատվությունըներկայացվածէՊատուհան17.4-ում։

Եզրափակիչնկատառումներ.ռազմավարություն
ևհետևողականություն

Շատհաճախբարեվարքությանամրապնդմաննուղղվածմիջոցառումներըկրումենարձագան-
քողբնույթ,սկսումենկիրառվելայնպիսիաղմկոտպատմություններիցհետո,որոնքթվումէ,թե
լցրել են հասարակությանհամբերությանբաժակը։Չնայածանհապաղգործողություններնան-
հրաժեշտ են հանրային վստահությունը վերականգնելու համար,այնուամենայնիվ, դրանց կար-
ճատևևժամանակավորբնույթըհաճախբերումէխառը,ոչմիանշանակհետևանքների,որոնք
կարող են օտարվածության զգացումառաջացնելպաշտպանական ինստիտուտների շրջանում։
Պատուհան17.5-ումներկայացվածէայդպիսիմիօրինակ։

Պատուհան17.4.ԲարեվարքությանամրապնդմանԼեհաստանիօրինակը

«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպության«Կոռուպցիայիընկալմանհամաթվի»համաձայն`
2005թ.դրությամբԼեհաստանըհանդիսանումէրԵվրոպականՄիությանամենակոռումպացվածեր-
կիրը։Այնժամանակազգայինպաշտպանությաննախարարությանհակակոռուպցիոնմիջոցառումնե-
րըբավականինանարդյունավետէին,ինչպեսևԼեհաստանիկառավարմանամբողջհամակարգում։
Դրականնայնէր,որբազմաթիվինստիտուտներէիններգրավվածպաշտպանությանոլորտումառկա
կոռուպցիայինհակազդելու ջանքերում,իսկբացասականէրայն,որայդինստիտուտներիհակակո-
ռուպցիոնգործունեությունըորևէկերպչէրհամակարգվում։Բացահայտվեցինկոռուպցիոնմիշարք
սխեմաներ, սպաներից ու քաղաքացիական ծառայողներից մի քանիսին մեղադրանքներառաջադր-
վեցին,ևնախարարիհամարկազմվեցպաշտպանությանոլորտումկոռուպցիայիմասինհատուկզե-
կույցը։Այնուամենայնիվ,չնայածայսզեկույցիգոյությանը,կոռուպցիոնսխեմաներիմասինառկատե-
ղեկությունները չէինկիրառվումոլորտումհամակարգայինփոփոխություններանցկացնելուհամար։
Նախարարությունըորևէկենտրոնացվածմոտեցումչէրդրսևորումկոռուպցիանկանխարգելելուուղ-
ղությամբ,չներդրվեցհակակոռուպցիոնևոչմիքաղաքականություն,ևչընդունվեցբարեվարքության
ամրապնդմանորևէհատուկծրագիր։Այսպայմաններումգործադրվողհակակոռուպցիոնմիջոցառում-
ներնարդյունավետչէին։
Զարմանալիչէր,երբկոռուպցիանդարձավ2005թ.նախագահականևխորհրդարանականընտ-

րություններիքարոզարշավներիհիմնականհարցերիցմեկը։ԱյդընտրություններիցհետոԼեհաստանի
ազգայինպաշտպանությաննախարարությունըներդրեցհակակոռուպցիոնմիջոցառումներիծրագի-
րը։Այսնախաձեռնությունըհենվումէրանձամբնախարարիաջակցությանվրա,ովպաշտպանական
գերատեսչությունումաշխատանքինշանակեցհակակոռուպցիոնհարցերովփորձառումիմասնագե-
տի՝նշվածծրագիրըմշակելուևիրագործելուհամար։2006թ.սկզբումստեղծվեցանմիջապեսնախա-
րարինհաշվետուհակակոռուպցիոնընթացակարգերիվարչությունը,որիառաքելություննէրհանդի-
սանումբարեվարքությանամրապնդմանընթացակարգերիկատարելագործումնուհակակոռուպցիոն
քաղաքականությանմշակումը։Նշանակվեցչորսքաղաքացիականփորձագետ,բոլորնէլ՝պաշտպա-
նականոլորտիցևպաշտպանականարդյունաբերությանհատվածիցդուրս,որինպատակնէրշահերի
բախմանորևէհավանականությանբացառումը։Նրանցմեծմասնուներհակակոռուպցիոնաշխատան-
քիփորձ,որըձեռքէրբերելՀԿ-ներում,տեղականինքնակառավարմանմարմիններումկամդատա-
կանհամակարգումաշխատելիս։Վարչությանստեղծմանհիմքումընկածհիմնականգաղափարնէին
հանդիսանումհակակոռուպցիոնմոտեցումներնուպարտականություններիորքանհնարավորէխորը
ներդրումընախարարությանկառուցվածքում։
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Սկսելովգործնականքայլերից`վարչությունըորոշեցկոռուպցիայիդեմպայքարըծավալելամենա-
վերևից՝այնկետից,որտեղհնարավորկորուստներնառավելզգայունէինհասարակությանհամար։
Նպատակնէրցույցտալ,որանցկացվողբարեփոխումներըկրումենոչիմիտացիոն,իրականբնույթ։
Մերգերակաուղղություններըորոշելուհամարվարչությանաշխատակիցներըկատարեցինռիսկերի
կարճաժամկետգնահատում՝առավել մեծ կոռուպցիոն ռիսկերպարունակող ոլորտըպարզելու հա-
մար,որտեղհնարավորենֆինանսականամենամեծկորուստներնուբարձրաստիճանպաշտոնյաների
ներգրավվածությունը։Արդյունքումռազմականտեխնիկայիպետականգնումներիոլորտըսահմանվեց
որպեսառավել գերակա ուղղություն։ Այստեղ թափանցիկություննավելի ցածր էր, քանպետական
գնումներիմյուսոլորտներում,ևայստեղսպառվումէինբյուջետայինհսկայականմիջոցներ(մոտ20%,
այսինքն՝տարեկանմեկմիլիարդեվրոյիցավելիգումար),ևայսոլորտըգրավումէրնախարարության
ևզինվածուժերիբարձրագույնղեկավարությանը։
Գնումներիհամակարգիբարեփոխումներըբաղկացածէինմիքանիտարրերից,ներառյալ՝
• թափանցիկության բարձրացում՝ նախատեսված, ընթացիկևավարտվածգնումների մասին
տեղեկատվությանտեղադրումըհամացանցում.

• էլեկտրոնայինաճուրդներիպրակտիկայիավելիլայնկիրառումը.

• որակիվերահսկմանբարելավումը,այդթվում՝զրահապատ«Ռոսոմակ»(Rosomak)մեքենանե-
րի լրացուցիչփորձնականստուգումներիանցկացումը, որոնց բալիստիկդիմադրողականու-
թյունըպատշաճկերպովչէրստուգվելնախկինում,այնէ՝արդենիսկավարտվածգնմանգոր-
ծընթացում.

• մրցույթներիհանձնաժողովներիանդամներիմոտշահերիբախումներիկանխումը՝լրացուցիչ
նորմերնախատեսելումիջոցով.

• առավելլայնմրցակցությանխթանումը՝«միակաղբյուրից»կատարվողգնումներիկիրառումը
սահմանափակելովմիայնայնդեպքերով,երբդրաանհրաժեշտությունըսպառիչհիմնավոր-
վածէ.

• վարչությանկողմիցգնումներիգործընթացիհիմնականփաստաթղթերի,օրինակ՝տեխնիկա-
կանպահանջների,մրցույթիանցկացմանպայմանների,հայտերիգնահատմանընթացակար-
գերիևպայմանագրերինախագծերինախնականաուդիտայինստուգումը։

Բացիայդ,ստեղծվեցպաշտպանականարդյունաբերությանհետհարաբերություններումզինվորա-
կանևքաղաքացիականծառայողներիվարքագծինորկանոնագիրքը,որըպարունակումէրինչպես
առողջտրամաբանությունիցբխողսկզբունքներ,այնպեսէլմանրամասնկարգավորումներ,կապված,
օրինակ, նվերներիստացմանբացարձակարգելքիևարդյունաբերողընկերություններիկողմիցֆի-
նանսավորվող միջոցառումներին մասնակցությունը կամ դրանց կազմակերպմանառթիվ համագոր-
ծակցություննարգելողքաղաքականությանհետ։
Վարչությունը սկսեց համագործակցել նաև «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպության

(ՄԹ)հետ՝Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերիմիքանիտարրեր(որոնքնախա-
տեսումենվերահսկողությանհետհամատեղտեխնիկականհատկանիշներրևպայմանագրերիպայ-
մաններիանկախուսումնասիրությունը)կիրառելովբարձրագույնդասիմիօդանավիձեռքբերմանգոր-
ծընթացինկատմամբ։
Այսբարեփոխումներիարդյունքում,ներկայումսԼեհաստանիպաշտպանությաննախարարու-

թյունը գնում է ավելի լավ որակիտեխնիկա՝ ավելի ցածր գնով։ Գնումների գործընթացն ընդ-
հանրապեսավելիլավէկազմակերպվածևավելիմեծուշադրությունէդարձնումհնարավորու-
թյուններ,այլոչթեպարզապեսապրանքներձեռքբերելուվրա։Լեհաստանիառաջավորփորձը
կիրառելիէնաևայլերկրներիպարագայումևցույցէտալիս,որհանգուցայինկետերումկատար-
վածանգամչնչինփոփոխություններըկարողենմեծազդեցությունունենալ։Բարեվարքության
ամրապնդումնուկոռուպցիայինվազեցումըանիրագործելիխնդիրներչեն,եթեդրանցլուծմանը
մոտենումենհետևողականևպատասխանատուկերպով։

Մյուսկողմից,նպատակայիննախահարձակռազմավարությունըկարողէկանխելայդաղմկա-
հարույցխախտումներըևնվազեցնելհատվածային,դիպվածայինարձագանքներիկարիքը։Պա-
տուհան17.6-ումներկայացվածէնմանռազմավարությանմշակմանճանապարհայինքարտեզի
օրինակ։
Այդպիսի ռազմավարության մշակմանև իրականացման համարպատասխանատուպաշտո-

նյաներըպետքէհաշվիառնենհասարակությանևինստիտուտներիներսումգոյությունունեցող
իրականմտահոգությունները՝այնհաշվով,որպեսզիչփոշիացնենիրենցջանքերըևդրանքգործի
դնենառավելթիրախայինևիրատեսականձևով։Անգամ«հակակոռուպցիոն»հասկացությունը
պետքէգործածվիշրջահայացկերպով,հատկապես՝այնիրավիճակներում,երբպաշտոնյաները
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կոռուպցիանկարողենդիտարկելորպեսիրենցապրուստիևանգամիսկօրինականմասնագի-
տական գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ միջոց։ Օրինակ՝ մատակարարման
հարցերովպատասխանատուսպաներիցհայտնիեննրանով,որբարտերայինևոչֆորմալգոր-
ծարքներիօգնությաննենդիմում(հաճախ՝իրենցհրամանատարներիքաջալերմամբ)այնդեպքե-
րում,երբմատակարարմանպաշտոնականընթացակարգերնիվիճակիչենապահովելուանհրա-
ժեշտպահեստամասերիտրամադրումը։Նմանպայմաններումապրանքափոխանակմանայսեղա-
նակներիդեմձեռնարկվողարշավը,առանցդրանցանհրաժեշտություննառաջացրածընդհանուր
համակարգըբարելավելու, շատպաշտոնատարանձանցկողմիցկարող է ընկալվել որպեսհա-
կաարդյունավետ,իսկվատագույնդեպքում՝նաևվնասարար։
Սրանիցբխումէեռամակարդակմոտեցմանանհրաժեշտությունը։Առաջինմակարդակըմիտ-

վածէնրան,ինչըբրիտանացիգիտնականՋեյմսՇերի(JamesSherr)կողմիցբնորոշվելէ(Ուկրաի-
նայիօրինակիվրա)որպես«իրատեսականևանհետաձգելինպատակ,այնէ՝այնպիսիմիիրավի-
ճակիստեղծում,երբկոռուպցիանդառնումէընտրությանառարկա,այլոչթեկենսականանհրա-
ժեշտություն»159:Սապետքէհամադրվիայնպիսիմիջոցառումներով,որոնքուղղվածկլինենկրտ-
սերանձնակազմինայնպիսի ճնշումներիցպաշտպանելուն, որոնց նպատակն է ստիպել նրանց
միանալուայն«կոռուպցիոնբուրգին»,որտեղնրանքստիպվածենմտնելկոռուպցիոնհամաձայ-
նություններիմեջևիրենցեկամտիմիմասըհատկացնելավագսպաներին։Երկրորդմակարդակի
նպատակնէկանոնակարգելընթացակարգերնուբարելավելվարչարարություննուկառավարու-
մը։Կատարելագործող,այլ ոչթեպարզապեսկոռուպցիայինհակազդողհնարավորությունների
վրակենտրոնանալըկօգնիկամրջելուպաշտպանականգերատեսչությաններսումգոյությունունե-
ցողմասնագիտականտարբերխմբերիշահերը։Երբպաշտպանությանոլորտիպաշտոնյաներնի
վիճակիլինենապրելուևարդյունավետորենաշխատելուառանցկոռուպցիայի,նրանքհոժարա-
կամ կաջակցեն երրորդ մակարդակի նպատակի իրագործմանը,այն է՝ նպատակային հակակո-
ռուպցիոնարշավծավալելուն։

Պատուհան17.5.Արձագանքելովսկանդալին.Պերուիօրինակը

Իպատասխաներկրիներսումծավալվածապստամբականգործողությունների,Պերուիհետախուզա-
կանծառայությանանձնակազմիթիվը1990-ականթթ.ընթացքումկտրուկավելացավ։Այսծառայու-
թյուննօգտագործվումէրնախագահԱլբերտոՖուջիմորիիվարչակազմինընդդիմադիրքաղաքական
ուժերըխիստվերահսկողությանտակպահելուհամար։Պաշտոնապեսնախագահիխորհրդատուհան-
դիսացողՎլադիմիրոՄոնտեսինոսըհանդիսանումէրհետախուզականծառայությանիրականղեկա-
վարըևփաստացիվերահսկումազգայինպաշտպանականինստիտուտները՝հաշվետուլինելովբացա-
ռապեսերկրինախագահին։Մոնտեսինոսիգլխավորությամբհետախուզականծառայությունըկաշա-
ռումէրևշանտաժիենթարկումորևէկշիռունեցողհասարակականգործիչներին,զենքմատակարա-
րումԿոլումբիայիպարտիզաններինևանգամխոշորգումարներընդունումթմրամիջոցներիառևտրով
զբաղվողներից։2000թ.Մոնտեսինոսինտեսաձայնագրեցինպաշտոնյաներիցմեկինկաշառքտալու
ժամանակ,ինչըհանգեցրեցնրապաշտոնանկությանը,իսկայնուհետև՝2000թ.նոյեմբերին,նաևնա-
խագահՖուջիմորիիհրաժարականին։
Ձևավորվեցանցումայինկառավարություն,որընորընտիրկառավարությանպաշտոնամուտիցմի

քանիամիսառաջձեռնամուխեղավմիշարքմիջոցառումներիիրականացմանը,որոնցնպատակնէր
քաղաքացիականհսկողությանվերահաստատումըանվտանգությանգերատեսչությաննկատմամբ։Հե-
տախուզականծառայություննուպաշտպանությաննախարարությունըվերակազմավորվեցին,նրանց
բյուջետայինհատկացումներըպակասեցվեցին,իսկԿոնգրեսնօժտվեցդրանցերկուսինկատմամբվե-
րահսկողականավելիլայնլիազորություններով։Բարձրագույնպաշտոններզբաղեցրածանձինքքրե-
ականհետապնդմանենթարկվեցինկոռուպցիայիևքաղաքացիականպատերազմիընթացքումթույլ
տրվածմարդուիրավունքներիխախտումներիհամար,ինչպեսնաևԷկվադորիհետ1995թ.սահմա-
նայինպատերազմիընթացքումսպառազինություններիձեռքբերմանգործընթացումթույլտրվածկո-
ռուպցիայիհամար։Թոշակիանցածորոշսպաներ,անվտանգությանհարցերովփորձագետներօգնու-
թյունցուցաբերեցինբարեփոխումներիայսընթացքում,որոնքնորթափստացան2001թ.հուլիսին
ընտրվածնորվարչակազմիօրոք։Ազգայինհետախուզականծառայությունըհետագատարիներինմի

159ՋեյմսՇերր,«ՈւկրաինաևՆԱՏՕ.Այսօր՝ռեալիզմ,վաղը՝անդամությու՞ն»,«DzerkaloTyzhnia»շաբաթաթերթՀ-42
(570),(29հոկտեմբեր-4նոյեմբեր,2005թ.),JamesSherr,“UkraineandNATO:TodayRealism,TomorrowMembership?”
DzerkaloTyzhnia#42(570),(29October–4November2005)։
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քանիանգամբարեփոխվեց,ինչիարդյունքումբավականինսահմանափակվեցնրալիազորությունների
շրջանակը,ուժեղացվեցխորհրդարանականվերահսկողությունը՝իդեմսպաշտպանությանևհետա-
խուզությանհարցերովհանձնաժողովների։Գաղտնիությանռեժիմըպատշաճկերպովերաշխավորելու
նկատառումներիցելնելով,2006թ.սկսած`հետախուզությանհարցերովհանձնաժողովումանդամու-
թյան ժամկետը հավասարեցվեցխորհրդարանի լիազորություններիամբողջ հնգամյա ժամկետին՝ ի
տարբերությունմեկտարվաժամկետի,որըգործումէրմյուսբոլորհանձնաժողովներիպարագայում։

Ընդհանուրառմամբ,այսգործողություններըլավարձագանքստացանհանրությանշրջանումև
օգնեցինվերականգնելու հասարակականվստահությունը։Անվտանգությանծառայություններիներ-
սում,սակայն,նշվածքայլերնընկալվեցինիբրև«կոլեկտիվօբյեկտիվմեղսայնացում»՝այնանօրինա-
կանվարքագծիդիմաց,որըդրսևորվելէրնախկինղեկավարներիկողմից։Այսպիսով,անվտանգության
ծառայություններըդարձանավելիթափանցիկ,սակայնզգալիչափովկորցրինիրենցարդյունավետու-
թյունը։Սահանդիսացավահաբեկչականգործունեությանակտիվացումըխթանածգործոններիցմեկը,
ինչպեսնաևնպաստեցավելիլավզինվածՉիլիիբանակիհանդեպՊերուիխոցելիությանմասինլայն
տարածվածպատկերացումներիխորացմանը։

Աղբյուրը.Dr.JorgeOrtiz,InstitutoPeruanodeEconomicayPolitica.

Գրեթեբոլորբնագավառներումկոռուպցիայիառկայությանփաստըպաշտպանությաննախա-
րարություններինդատապարտումէունենալուայննույնմակարդակիկոռուպցիան,որըգոյություն
ունի հասարակականկյանքիմյուս ոլորտներումևս։Անգամայնպետություններում, որտեղկո-
ռուպցիանկրումէհամատարածբնույթ,այնպիսիգործոններ,ինչպիսիքենհասարակությանակն-
կալիքներիաճըևհանրայինվերահսկողությանուժեղացումը,կարողենհամադրվելպաշտպանա-
կանգերատեսչությաննպատակաուղղվածէթիկայիհետ՝այնտեղբարեվարքությանկղզիձևավո-
րելուհամար։Տարօրինակէ,սակայն,անգամամենակոռումպացվածհասարակություններիմեծ
մասը զինված ուժերում ևպաշտպանության ոլորտի քաղաքացիական ծառայության ոլորտում
բարեվարքությանգոյությունըհամարումենազգայինհպարտությանևպատվիառարկա։Եվհեգ-
նանքկարելիէգտնելնրանում,որմիահեծանռեժիմներըայսիրավիճակըկարողենհամարել
անհարմարություններստեղծող,քանիորկոռուպցիանհաճախմիմիջոցէ,որիօգնությամբպաշտ-
պանությանևանվտանգությանոլորտներիղեկավարությունըդառնումէռեժիմիկցորդը,ևորն
այդպիսով,հարկեղածդեպքում,ապահովումէհասարակությանդեմռեժիմիգործողություններին
նշվածգերատեսչություններիաջակցությունը։Այսպիսով,կառավարմանժողովրդավարականձևը
նպաստումէպաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանամրապնդմանը,իսկպաշտպանության
ոլորտի բարեվարքությունը խթանում է ժողովրդավարությունը։ Իմաստուն կառավարությունը
կաշխատիայսդրականևփոխլրացնողդինամիկայիպայմաններումևկօգտվիդրանից։

Պատուհան 17.6. Բարեվարքության ամրապնդման բարեփոխումների ճանապարհային
քարտեզ

Պաշտպանության ոլորտում բարեվարքության ամրապնդմանն ուղղված բարեփոխումների ստորև
ներկայացվողօրինակըհիմնվածէլեհականփորձիվրա։
Առաջին հերթին, անցկացրե՛ք կոռուպցիոն ռիսկերի ինքնագնահատում՝ բարեփոխման կարիք ունե-
ցողխնդիրներըբացահայտելուհամար։ՆԱՏՕ-նայսկապակցությամբառաջարկումէմիգործիք՝բա-
րեվարքությանինքնագնահատմանհարցաթերթիկը (IntegritySelf-AssessmentQuestionnaire), ինչպես
նաև՝այսհարցերովկարողէտրամադրելփորձագիտականաջակցություն։ Կոռուպցիայիօջախնե-
րըպարզելուցևգնահատելուցհետոորոշե՛քձերգերակաուղղությունները։Իրատեսականբարեփո-
խումներըպետքէսկսվենվերևից,որտեղկոռուպցիանխաչվումէհավանականմեծկորուստներիև
բարձրաստիճանպաշտոնյաներիշահերիհետ։Այնուհետևպատրաստե՛քձերնախապատվություններն
ամրագրողռազմավարությունը,սահմանե՛քփոփոխմանենթակաամենահիմնականկետերըևկազմե՛ք
գործողություններիծրագիր,որոշե՛քանհրաժեշտբյուջենևանձնակազմը։
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Գործողություններիծրագիրըպետքէիրականացվիլրիվդրույքովաշխատողևհենցայդաշխա-
տանքիհամարնշանակվածանձանցկողմից։Այսինքն՝սրանքպետքէլինենայնպաշտոնյաները,ում
համարկոռուպցիայիկանխարգելումնուբարեվարքությանամրապնդումըհանդիսանումենիրենցաշ-
խատանքայինպարտականությունների հիմնական բաղկացուցիչ մասը։ Պաշտպանական գերատես-
չությանևպաշտպանականարդյունաբերությանսահմաններիցդուրսգտնվողանձանցներգրավումը
կարողէպաշտպանելշահերիբախումներից։

Բարեփոխումներընախապատրաստելիսանհրաժեշտէկենտրոնանալբովանդակայինփոփոխու-
թյուններիվրա։Սանշանակումէսկզբիցփոփոխելնորմատիվևընթացակարգայինբազան,իսկայ-
նուհետև՝անցնելկադրայինփոփոխությունների։Բովանդակայինփոփոխություններնավելիժամանա-
կատարեն։
Համագործակցե՛քհակակոռուպցիոնմարմիններիհետ՝պաշտպանությանոլորտիշրջանակներում

և դրանցից դուրս։ Իրավապահ մարմինները կարող են կիսվել կոռուպցիոն նոր սխեմաների մասին
իրենցունեցածգիտելիքներով,իսկքաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններըկա-
րողենդառնալխորհրդատվությանհրաշալիաղբյուր։Վերապատրաստե՛քևուսուցանե՛քզինվորական
անձնակազմին։Այսառումով,ՆԱՏՕ-նառաջարկումէևսմիգործիք,այնէ՝պաշտպանությանոլորտում
բարեվարքությանամրապնդմանուսումնականմոդուլը։Լուծումներփնտրելիսուսումնասիրե՛քայլպե-
տություններիևինստիտուտներիառաջավորփորձը։
Ձերջանքերիներդրմանհենցսկզբիցկլինենլուծումպահանջողշատկոնկրետհարցեր։Սահմա-

նափակռեսուրսներըձեզթույլչենտաայդբոլորհարցերովզբաղվելհավասարապեսարդյունավետ
կերպով։Կենտրոնացե՛քգերակահարցերիվրա։Եվհետևողականեղեքձերգործունեությանմեջ՝նոր
ներդրվածկանոններիկատարումըվերահսկե՛քհամապարփակձևովևբավականաչափերկարժամա-
նակիընթացքում։

Վերջապես,օգտագործե՛քքաղաքականկամքիդրսևորմանակտիվացումներըբովանդակայինբա-
րեփոխումներըառաջտանելուհամար։Դրանքկշարունակվենիրագործվելքաղաքականկամքինվա-
զեցմանդեպքում։Եվանգամեթեքաղաքականկամքըիսպառվերանա,միևնույնէ,կլինենբարեփո-
խումներ,որոնքշարունակվելուեն։

Բարեվարքությանբարեփոխումներ՝ինչպեսսկսելևավարտել

Անցկացրեքկոռուպցիոնռիսկերիսեփականգնահատում ՆԱՏՕ-նտրամադրումէգործիք

ՆԱՏՕ-նտրամադրումէգործիք

ԴուքհիմակարդումեքՆԱՏՈ-իգործիքը

Գտեքգերակաուղղությունները՝բարձրկոռուպցիոնռիսկ+մեծկորուստներ+բարձրպաշտոններ

Նախապատրաստեքռազմավարությունը՝ընդգծեքգերակայությունները+
փոփոխությանհիմնականկետեր

Աշխատանքումհենվեքլրիվդրույքովաշխատողևհատուկդրահամարնշանակված
անձնակազմիվրա

Ներգրավեքպաշտպանությանոլորտիցդուրսգտնվողնորանձանց

Առաջինհերթինփոխեքընթացակարգերը,երկրորդհերթին՝մարդկանց

Համագործակցեքհակակոռուպցիոնկառույցներիհետ՝ինչպեսպաշտպանությանոլորտում,
այնպեսէ՝լդուրս

Վերապատրաստեքձերանձնակազմը,կրթեք
զինծառայողներին,

Սովորեքլավագույնփորձից

Կենտրոնացեքգերակայություններիվրա Հետևողականեղեքձերաշխատանքում

Օգտագործեքքաղաքականբարձրկամքիառկայությանպահը՝բարեփոխումների
իրականացմանհամար

Ճ
Ա
Ն
Ա
Պ
Ա
Ր
Հ
Ա
Յ
Ի
Ն

Ք
Ա
Ր
Տ
Ե
Զ



215

ԳԼՈՒԽ18.
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՆԵՐԻԵՎԱՈՒԴԻՏԱՅԻՆՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻԴԵՐԸ

Որպեսհասարակությանառաջնայինմանդատնունեցողներկայացուցչականմարմին̀ խորհրդա-
րաններըհանդիսանումենժողովրդավարականլեգիտիմությանհիմնականաղբյուրը։Նրանքպա-
տասխանատուենայնօրենսդրականդաշտըձևավորելուհամար,որիշրջանակներումպետքէգոր-
ծենպետություննուհասարակությունը,ինչպեսնաևկենտրոնականդերենխաղումգործադիրիշ-
խանության(մասնավորապես̀ պաշտպանությաննախարարություններիևզինվածուժերի)գործու-
նեությունը,ինչպեսնաևպաշտպանականարդյունաբերությաններկայացուցիչներիևկապալառու-
ներիաշխատանքըվերահսկելուգործում։Խորհրդարանականհանձնաժողովներըպետքէունենան
բավարար լիազորություններ՝ ազգային անվտանգության քաղաքականության և նախապատվու-
թյուններիտեսանկյունիցբյուջետավորման,գնումներիևանձնակազմիհարցերովկայացվողորո-
շումներնուսումնասիրելուհամար։Իրենցիրավասություննարդյունավետկերպովիրացնելունպա-
տակովխորհրդարաններըպետքէունենանտեղեկատվությունստանալուբավարարհնարավորու-
թյունևանհրաժեշտանձնակազմ՝այդտեղեկատվություննարդյունավետվերլուծությանենթարկե-
լուհամար։Շատերկրներումխորհրդարաններնունենումենիրենցկիցստեղծվածվերահսկիչպա-
լատներ։Վերջիններիս ունեցածդերը կարևոր է՝ կառավարությանկողմից կատարվողծախսերը
մանրամասնկերպովքննությանենթարկելուևխախտումներըհայտնաբերելուտեսանկյունից։
Այսգլխումբարեվարքությանամրապնդման,թափանցիկությանբարձրացմանևհաշվետվողա-

կանությանկատարելագործմանջանքերիհակակոռուպցիոնբաղադրիչիլույսիներքոուսումնա-
սիրվումենխորհրդարանականգործունեությանտարբերմեխանիզմներնուառկախնդիրները։

Մաս1ին
Խորհրդարանականհանձնաժողովներ

Հանձնաժողովները հանդիսանում ենխորհրդարաններիաշխատանքային մարմինները։ Չնայած
քաղաքականհիմնականխնդիրներնուաղմկոտիրադարձություններըտեղիենունենումլիագու-
մարնիստերիընթացքում՝տեսախցիկներիառջև,այնուամենայնիվ,հենցհանձնաժողովիաշխա-
տանքիձևաչափնէ,որիշրջանակներումխորհրդարանականներնավելիհաճախենբացատրու-
թյուններևցուցմունքներստանումպաշտպանությանոլորտիպաշտոնյաներից,ունենումքննար-
կումներ,անցկացնումխորհրդարանական հետաքննություններև հանդես գալիս զանազան զե-
կույցներով։Խորհրդարաններիմեծմասումգոյությունունիհանձնաժողով,որիպատասխանատ-
վությանհիմնականոլորտնենկազմումպաշտպանությանոլորտիխնդիրները,հաճախ՝ազգային
անվտանգությանավելիընդհանուրբնույթիխնդիրներիհետհամատեղ։Այնուամենայնիվ,որոշակի
բարդությունունեցողտարբերխնդիրներ,ինչպիսինհենցնրանքեն,որոնքգոյությունունենպաշտ-
պանությանոլորտում,անխուսափելիորենմտնումեննաևմիշարքայլհանձնաժողովների,օրինակ՝
ֆինանսների,արտաքինքաղաքականության,մարդուիրավունքներիևհետախուզությաննկատ-
մամբվերահսկողությանհարցերովհանձնաժողովներիպատասխանատվությանտիրույթը։
Անվտանգությանևպաշտպանությանհարցերիհանձնաժողովիգործունեությանոլորտնեն

կազմում՝
• պաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներինառնչվողօրենսդրությանմշակումը.
• բյուջեներիևծախսերիվերահսկմանմասինառաջարկություններիներկայացումը.
• կառավարությանպաշտպանությանոլորտիքաղաքականությանևանվտանգությանռազ-
մավարությանուսումնասիրումը.

• խորհրդարանիվավերացմանըներկայացվածմիջազգայինպարտավորություններիևպայ-
մանագրերիառթիվխորհրդատվությանևառաջարկություններիտրամադրումը.

• արտերկրում ուժ կիրառելու և զորքտեղակայելու առթիվխորհրդարանինառաջարկու-
թյուններիներկայացումը.

• պաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացիվերահսկումը.
• բարձրագույն հրամանատարական կազմի պաշտոններում նշանակումների նկատմամբ
հսկողությանիրականացումը.



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու216

• կադրային քաղաքականության և զինծառայողների̀  մարդու իրավունքների վիճակի վե-
րահսկումը։

Որպեսզիհանձնաժողովներըկարողանանարդյունավետկերպովիրականացնելիրենցվերա-
պահվածվերահսկիչգործառույթները,պետքէբավարարվածլինիերեքնախապայման։Առաջին
հերթին,հանձնաժողովներըպետքէունենանանհրաժեշտիրավասություն,որըհստակպետքէ
նրանցվերապահվածլինիօրենսդրությամբ։Այսիրավասությանմեջսովորաբարմտնումէհետ-
ևյալլիազորություններիիրացումը՝
• անցկացնելլսումներկամհետաքննություններ,որոնցպարտադիրներկայանալուհամար
ծանուցվումեննախարարներ,գործադիրիշխանությանբարձրաստիճանայլպաշտոնյա-
ներ,զինվորականկամքաղաքացիականպաշտոնյաներևփորձագետներ՝հարցերինպա-
տասխանելուկամցուցմունքտալուհամար.

• փաստաթղթերպահանջելգործադիրից.
• ուսումնասիրել հանրային միջոցների ծախսմանթափանցիկությունն ուարդյունավետու-
թյունըևանհրաժեշտությանդեպքումիրավասումարմիններինմիջնորդություններներկա-
յացնելաուդիտայինստուգումներանցկացնելուվերաբերյալ.

• քննությանառնելզինծառայողներիևքաղաքացիականանձանցկողմիցպաշտպանության
ևանվտանգությանոլորտներիառնչությամբներկայացվածդիմումներնուբողոքները.

• այցեր և տեսչական ստուգումներ կատարել ռազմակայաններում և այլ վայրերում, այդ
թվում՝արտերկրումտեղակայվածզորքերիշրջանում։

Երկրորդհերթին,հանձնաժողովներըպետքէունենանիրենցպարտականություններըհա-
մարժեքկերպովիրականացնելուկարողություն՝նկատիունենալովորակյալանձնակազմը,բա-
վարարբյուջեն,տեղեկատվությունստանալուհնարավորությունըևարտաքինփորձաքննություն
նշանակելու (և դրա համար վճարելու) կարողությունը։ Նաև կարևոր են բուն հանձնաժողովի
անդամներիմասնագիտականընդունակությունները.նրանքպետքէունենանանհրաժեշտկր-
թություն,փորձևգիտելիքներ,որոնքժամանակառժամանակպետքէլրացվենշարունակական
ուսուցմամբևվերապատրաստմամբ։
Եվերրորդ,ոչպակասկարևորէհանձնաժողովիանդամներիմոտեցումը՝կառավարությանը

հաշվետուդարձնելուևանաչառկերպովհանրայինօգուտըհետապնդելուցանկությանտեսան-
կյունից։ Դռնփակ, առանց լրատվամիջոցների ու հանրության ներկայացուցիչների մասնակցու-
թյան,հանդիպումներանցկացնելըկարողէհանդիսանալշահագրգիռկողմերիճնշումներիցխու-
սափելու լավեղանակ։Ոչպաշտոնական, չարձանագրվողհանդիպումներընույնպեսգերազանց
միջոցենընդհանուրտեսլականներձևավորելուևքաղաքականշահագրգռություններիշրջանակ-
ներիցդուրսգալուհամար։Որպեսամենաազդեցիկտարր,սակայն,մնումէհանձնաժողովինա-
խագահներիմոտեցումըևնրաղեկավարմանորակը։
Բացիայդ,խիստ,նախահարձակմոտեցումներըկարողենապահովելհանձնաժողովներիկող-

միցկանխարգելիչվերահսկողությանիրականացումը։Ժամանակըայնպիսիբաներիվրածախսե-
լը,ինչպես,օրինակ,դեպիզորամասերըպլանավորվածևչպլանավորվածայցերկատարելը,լսում-
ներանցկացնելըևաուդիտայինստուգումներկատարելը,իրականումկարողէխնայելբավակա-
նինշատժամանակևէներգիա,որոնքհակառակդեպքումպետքէօգտագործվեինխնդիրները,
արդենծագելուցհետո,լուծելուուղղությամբ։

Վերահսկիչկամհաշվիչպալատներ

Հանձնաժողովիմասնագիտականանձնակազմիցբացի̀խորհրդարաններըհաճախունենումեն
աուդիտայինանկախմարմիններիցտեղեկատվությունևփորձագիտականվերլուծությունստա-
նալուհնարավորություն։Դրանքհաճախգործումենօրենսդրինկից՝կա՛մանմիջապես,ինչպես
ԱՄՆԿոնգրեսիբյուջետայինհարցերիգրասենյակը(USCongressionalBudgetOffice),կա՛մէլօրեն-
քով նախատեսված որոշակի լիազորություններիևփոխհարաբերությունների միջոցով, ինչպես,
օրինակ,ՄիացյալԹագավորությանազգայինաուդիտայինգրասենյակը(UKNationalAuditOffice):
Արդյունավետգործելուպարագայումայսմարմիններըխորհրդարանինտրամադրումենգործա-
դիրի նախկին և ընթացիկ գործունեությունը գնահատելու անհրաժեշտ միջոցներ։ Աուդիտային
մարմիններիառանձինլիազորություններիցկարողենլինել՝
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• կառավարության բոլոր կենտրոնական մարմիններիև գործադիր գերատեսչությունների
ֆինանսականհաշվետվություններիաուդիտայինստուգումիրականացնելը.

• բյուջետայինգործընթացինօժանդակելը՝բյուջեներիկատարմանմասինհամապատասխան
վերլուծություններ նախապատրաստելով, գործադիրի կողմից ներկայացված բյուջետային
առաջարկներըվերլուծությանենթարկելը,գնայինհաշվարկներիանկախգնահատուման-
ցկացնելըևբյուջետայինայլընտրանքայինտարբերակներևսցենարներներկայացնելը.

• ֆինանսաբյուջետայինոլորտինառնչվողքաղաքականությանևծրագրերիառանձինխն-
դիրներիվերլուծությունկատարելը.

• ահազանգողանձանցևհանրությանհամարմիջոցներստեղծելըհաղորդումներներկա-
յացնելուևդրանցառթիվքննություններանցկացնելուհամար.

• տարբեր գերատեսչություններին աջակցություն ցուցաբերելը՝ նրանց կողմից միջոցների
ծախսման արդյունավետությունը բարելավելու ուղղությամբ, կիրառելով աուդիտային
ստուգումներիևառաջավորփորձիտարածմանպրակտիկան։

Այսբոլորմիջոցառումներիիրականացումըկախվածէտարբերկառույցներիգործունեությունըև
նրանցկողմիցխնդիրներիիրագործումըճշգրիտկերպովգնահատելուկարողությունից։Հաշվապա-
հականկամիրավականնորմերիպահպանմանմոտեցումիցբացի̀օգտակարէնաևկենտրոնանալ
«քաղաքականությանհաշվետվողականության»վրա,քանիորդաօգնումէմիմյանցհետհամադրե-
լուտրամադրվածռեսուրսները,կատարողականնուպահանջվողարդյունքները։Սաավելիհեշտէ
անել,իսկաուդիտայինմարմիններիգործունեությանարդյունքները՝ավելիարժևորել,եթենրանց
աշխատանքըկապակցվումէՊլանավորման,ծրագրավորման,բյուջետավորմանևգնահատմանհա-
մակարգին(ՊԾԲԳՀ,Planning,Programming,BudgetingandEvaluationSystem,PPBES)։Այսդեպքում
աուդիտայինմարմինըպետքէառանձնակիուշադրությունդարձնիծրագրավորմանփուլիվրա,որը
կանխորոշումէմիջոցներիմիջնաժամկետհատկացմանևծրագրերիգնահատմանառթիվկայաց-
վողորոշումները։Շատերկրներումգնահատումըհանդիսանումէթերզարգացածգործառույթ,ինչը
զարմանալիչէ՝հաշվիառնելովդրաաշխատատարևքաղաքականապեսզգայունբնույթը։

Պատուհան18.1.ՄիացյալԹագավորությանազգայինաուդիտայինգրասենյակիդերը

ՄիացյալԹագավորությանազգայինաուդիտայինգրասենյակը(ԱԱԳ),որըղեկավարումէգլխավորտե-
սուչ-վերահսկիչը,իրջանքերըկենտրոնացնումէերեքհիմնականուղղությամբ՝միջոցներիծախսման
արդյունավետությանապահովում,աջակցությունխորհրդարանինևառաջավորփորձիներկայացում:

Միջոցներիծախսմանարդյունավետություն
1983թ.ընդունվածԱզգայինաուդիտիմասինօրենքիհամաձայնԱԱԳ-նիրավասուէստուգելուպե-
տականմիջոցներիծախսմանարդյունավետությունըևնախապատրաստելուհամապատասխանզե-
կույցներ։Այսաշխատանքիընթացքումուսումնասիրվումէ,թեինչպես,որքանարդյունավետևռացի-
ոնալկերպովեննախարարություններնուայլպետականգերատեսչություններըծախսելիրենցհատ-
կացվածմիջոցները՝պահանջվողարդյունքներիտեսանկյունից։Այսգործունեությանոլորտումընդգրկ-
վածէհարցերիլայնշրջանակ՝քրեականարդարադատությանհամակարգիգործունեությունիցմինչև
պաշտպանությաննախարարությանհիմնականմրցութայինծրագրերիուսումնասիրությունը,պետա-
կան ծրագրերիառևտրային բաղադրիչը բարելավելուց մինչև մայրուղիների շահագործումը։ ԱԱԳ-ն
տարեկանկտրվածքովհրապարակումէմոտ60զեկույց։Դրանքբոլորըհիմնվածենկոնկրետապա-
ցույցների,մանրամասնվերլուծություններ,ինչպեսնաև՝համապատասխանփաստաթղթերստանա-
լու`օրենքովսահմանվածշատլայնհնարավորություններիվրա։

ԱջակցությունխորհրդարանինԱԱԳ-իղեկավարըխորհրդարանիՀամայնքներիպալատիպաշտոնա-
կաններկայացուցիչնէ,ումգործունեությանարդյունքներըխորհրդարանինեններկայացվումՀամայնք-
ներիպալատիհրահանգով։Նահանդեսէգալիսխորհրդարանիևհարկատուներիանունից՝նպատակ
ունենալովապահովելուպետականմիջոցներըծախսելուհամարկառավարությանհաշվետուլինելը,
ինչպեսնաև՝աջակցելուպետականմարմիններինիրենցգործունեությունըբարելավելուուղղությամբ։
2000թ.իվերայնկանոնավորկերպովստուգելէայնհիմնականկանխատեսումները,որոնքկառավա-
րությանկողմիցդրվելենպետականմիջոցներիծախսայինհատվածիձևավորմանհիմքում՝դրանցող-
ջամտությունըպարզելունպատակով,ևկառավարությանհաշվետվություններիհետզուգահեռներկա-
յացրելիրսեփականհաղորդումները։2007-2008թթ.ընթացքումայնհրապարակելևխորհրդարանին
էներկայացրել60հիմնականհաղորդումևանցկացրելավելիքան460հաշվեկշռիաուդիտայինստու-
գում։2008–2009թթ.սկսածաուդիտայինստուգումներնիրականացվելենֆինանսականհաշվետվու-
թյուններիմիջազգայինչափորոշիչների(InternationalFinancialReportingStandards)օգտագործմամբ:
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ԱԱԳ-նաջակցումէհանրայինմիջոցներիհարցերիհանձնաժողովին(PublicAccountsCommittee,PAC),
խորհրդարանիերկուպալատներիայլմշտականհանձնաժողովներին,ինչպեսնաևանհատպատգա-
մավորներին՝պետականմիջոցներիծախսմանևծառայություններիմատուցմանառթիվվերջիններիս
կողմիցկատարվողստուգումներիանցկացմանգործում։ԱԱԳ-նբազմակողմանիաջակցությունէցու-
ցաբերելխորհրդարանի17մշտականհանձնաժողովներին,իսկվերջերսսկսելէհանդեսգալգործունե-
ությանկատարողականիվերաբերյալկազմակերպվողասուլիսներով՝օգնելովմշտականհանձնաժո-
ղովներիննրանցկողմիցտարբերգերատեսչություններինկատմամբտարեկանվերահսկողություննու
գնահատումնիրականացնելուհարցում։Բացիայդ,ԱԱԳ-ննաևզբաղվումէխորհրդարանականների
կողմիցարվողշատտարբերևբարդհարցումներով,որոնքառանձինդեպքերումկարողենվերաճել
հանրայինմիջոցներիծախսմանարդյունավետությանմասինամբողջականառանձինզեկույցների։

Առաջավորփորձը

ԱԱԳ-նթողարկումէտեխնիկականբնույթիտեղեկատվություն,ուղեցույցներևառաջավորփորձիմա-
սինհամապատասխաննյութեր,որոնքբոլորըկարողենօգտագործվելայլկառույցների,մասնավորա-
պես՝հանրայինհատվածիայլմարմիններիկողմից։

Պաշտպանությանոլորտիխնդիրներ

ԱյսոլորտումԱԱԳ-իգործունեություննընդգրկումէայնպիսիբարդգերատեսչությանֆինանսական
աուդիտիանցկացումը,որինամրագրվածգույքիարժեքըկազմումէմոտ90միլիարդֆունտստեռլինգ,
ևորիտարեկանբյուջենկազմումէ34միլիարդֆունտստեռլինգ։ԱԱԳ-ննաևանցկացնումէպաշտպա-
նությաննախարարությանկողմիցպետականմիջոցներիծախսմանարդյունավետությանգնահատում
ևայդառթիվհանդեսգալիսհաղորդումներով։Սաներառումէպաշտպանականգերատեսչությանկող-
միցիրընթացիկգործունեությանկազմակերպմանկարողությունը,ինչպեսնաևզինվածուժերիսպա-
սարկմանևզարգացման,ապագակարիքներըհոգալուհնարավորությունը։Գնահատումնանցկաց-
նելիսԱԱԳ-իուշադրությանկենտրոնումենօպերատիվարդյունավետությանհարցերը,զինվածուժե-
րիանձնակազմիկարիքներիբավարարումը, հիմնականզինատեսակներիևենթակառուցվածքների
ձեռքբերմանգործընթացները,օրինակ՝ռազմակայաններիշահագործմանկամենթակառուցվածքային
օբյեկտներիվերապրոֆիլավորմանծրագրերը։Վերջինհաղորդումներիուսումնասիրությանառարկան
ենհանդիսացել«Չինուկ»(Chinook)ուղղաթիռների,«ՀերկուլեսՍի-130Էս»(HerculesC-130s)տրանս-
պորտայինինքնաթիռների,գերձայնայինինքնաթիռներինյութատեխնիկականապահովման,անձնա-
կազմիհավաքագրմանևծառայությունըշարունակելու,պահեստազորիօգտագործմանևպաշտպա-
նությանոլորտիտեղեկատվականենթակառուցվածքներիհետկապվածհարցերը։

 Աղբյուրը (ադապտացվածտարբերակով). Ազգայինաուդիտային գրասենյակ, UK NationalAudit
Office,www.nao.org.uk:

Սկսեքվերևից.կոռուպցիոնռիսկերըևդրանցհաղթահարման
միջոցներըխորհրդարանականներիհամար

Կոռուպցիաննվազեցնելուգործումխորհրդարանականներըպետքէհանդեսգանխաղիկաննո-
ներիպահպանումըերաշխավորողներիդերում`սահմանելովթափանցիկությանհամապատաս-
խաննորմերևչափորոշիչներ,ապահովելովկառավարությանհաշվետուլինելըվերջինիսկող-
միցկայացվողորոշումներիօրինականությանհամարևուսումնասիրելովկառավարությանգոր-
ծունեությանաուդիտիարդյունքները։Միաժամանակ,ինչպեսևցանկացածայլոլորտում,որտեղ
գոյությունունենմեծածավալծախսեր,խորհրդարանականներընույնպեսզգումեննշվածորո-
շումներիվրաազդեցությունգործելուգայթակղությունըևերբեմնէլանումենդա՝իրենցմաս-
նավորկամիրենցկուսակցությանօգուտիհամար։Այսառումով,հետզհետեավելիմեծուշադ-
րություն էդարձվումպաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացումառկակոռուպցի-
ային։Սրահետմեկտեղ,որևէապացույցչկաայնբանի,որպաշտպանությանոլորտըկոռուպցի-
ոն ավելի մեծ հակվածություն ունի, քան, ասենք, շինարարության ու ենթակառուցվածքների
զարգացման բնագավառներում կատարվող հանրային պատվերները։ Իրապես, անվտանգու-
թյանավելիլայնհատվածիառումով,ոստիկանություննումաքսայինծառայությունըավելիկո-
ռումպացվածեն,քանպաշտպանությանոլորտը,չնայածսահաճախավելիմանր,ստորինկո-
ռուպցիոն դրսևորումներ են, որոնքտեղի են ունենումխորհրդարանական վերահսկողության
համարշատցածրմակարդակում։
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Այնուամենայնիվ,պաշտպանությանոլորտնունիիրուրույնկոռուպցիոնռիսկերը։Որոշումկայաց-
նողներիուշահագրգռվածանձանցշրջանակըսովորաբարավելինեղէևգործումէգաղտնիու-
թյանպայմաններում,փորձագիտականներգրավվածությունըավելիցածրէ,ևամենիցզատ՝ինքը
շուկանմենաշնորհեցվածէ,այսինքն̀ միակգնորդըհանդիսանումէպաշտպանականգերատեսչու-
թյունը,իսկորակյալմատակարարներիքանակըսահմանափակէ։Պաշտպանությանոլորտիբարդ
պայմանագրերը, որոնցում համաձայնություններ են կնքվում բազմաթիվ ենթակապալառուների
հետ,դժվարացնումենպատշաճհաշվապահությունվարելը,ևգնումներիվարչություններընա-
խընտրումենգործունենալմիայնմիխումբվստահելիմատակարարներիհետ։Այսպայմաննե-
րում,խորհրդարանականներըլոբբիստականգործունեությունենիրականացնումիրենցընտրա-
զանգվածիտնտեսական շահերի օգտին և կարող են ձեռք մեկնել իրենց հովանավորյալներին՝
զինվորականծառայությունիցտարկետումստանալուկամազատվելուկամլավաշխատանքգտ-
նելուգործում։Այսիրավիճակներումշատաղավաղվումէայնսահմանագիծը,որնանցնումէընտ-
րազանգվածինիրավաչափորենաջակցելուևանօրինականազդեցությանմիջև։
Մարդկայիներևակայությունըսահմաններչիճանաչում,երբխոսքըվերաբերումէառանցօրենքի
հետխնդիրներունենալուգնումներիգործընթացիվրաազդեցությունունենալուճանապարհներ
փնտրելուն։Կոռուպցիանկարողէարտահայտվել(անհիմնբարձր)պայմանագրայինվճարներից
փայհանումներ,մատուցվածծառայություններիդիմացայսպեսկոչված«կոմիսիոն»վճարներ,ինչ-
պեսնաևպայմանագրիառարկայիցընդհանրապեսդուրսորոշ«լավություններ»ստանալուձևով,
օրինակ՝ ընտանիքի անդամների համար ուղևորություններ ֆինանսավորելու կամ պարզապես
«սեղանիտակից»գումարներվճարելուտեսքով։Լայնածավալկոռուպցիան,որնուղղվածէազդե-
ցիկմարդկանցորոշումներիվրաներգործելուն,սովորաբարտեղիէունենումգործակալներիևայլ
միջնորդներիօգնությամբ̀այսպիսովխուսափելովմատակարարիևգնորդիմիջևուղղակիկապե-
րից և դժվարացնելով կատարվող վճարումների բացահայտումը բանկային համակարգի միջո-
ցով160:Սաավելիէկարևորումհստակօրենսդրությանանհրաժեշտությունը,որըպարզորոշկեր-
պով կսահմանիթույլատրելիևարգելվածգործողություններըև կգծիայն սահմանը, որիցայն
կողմպաշտոնյաները չեն կարողանցնել մատակարարներիհետիրենցհարաբերություններում։
Սահմանափակումներպետքէնախատեսվեն̀ կապվածայննվերներիարժեքիհետ,որոնքիրա-
վունքունենստանալպաշտոնյաներնուխորհրդարանականները։Վերջիններսպետքէնաևհետ-
ևեն,որպեսզիայսնորմերըկամվարքագծիկանոնագրքերըհստակամրագրումստանան,ինչպես
նաևհենցիրենքնույնպեսպետքէպահպանենդրանցպահանջները։Նրանքպետքէխուսափեն
ոչպատշաճվարքագիծդրսևորելուբոլորկասկածներից,օրինակ՝շփմանմեջչմտնենառևտրային
գործակալներիհետկամգործարաններչայցելենմիայնակ,այլգնանբացառապեսպաշտպանու-
թյանհարցերիհանձնաժողովիիրենցգործընկերներիհետմիասին։
2007թ.ԱՄՆՄոնտանանահանգիցսենատորընտրվածժողավրդավարականկուսակցությաններ-
կայացուցիչՋոնԹեսթերը(JonTester)մինորամուծությանգնաց.նահամացանցումսկսեցտեղադ-
րել իրամենօրյա օրակարգը։ Այս քայլը բացահայտեց կոռուպցիոն ռիսկերին դիմագրավելու մի
եղանակ,այնէ՝առավելագույնթափանցիկություն̀ կապվածնրահետ,թեինչպեսենխորհրդարա-
նականներըկատարումիրենցաշխատանքըուինչպեսենարտահայտումիրենցշահերը։Խորհրդա-
րանականները,նախքանպաշտոնիանցնելը,պետքէնաևհայտարարագրենիրենցեկամուտներն
ուգույքըևունեցածտնտեսականշահերըևշարունակենդաանելանգամիրենցպատգամավորու-
թյանժամկետըլրանալունհաջորդողմիքանիտարվաընթացքում։Պետքէարգելվիանանունհո-
վանավորներիկողմիցնրանցևնրանցկուսակցություններիօգտինհանգանակություններանելը։
Այսսահմանափակողմիջոցներընույնպեսգործիենդրվումիշահհենցխորհրդարանականների,
քանիորպաշտպանումեննրանցչարաշահումներևկեղծիքներթույլտալուանհիմնմեղադրանք-
ներից ևխթանում հանրության վստահությունը նրանց գործունեության հանդեպ։ Այսառումով,
ՄԱԿ-ի«Պետականպաշտոնատարանձանցվարքագծիմիջազգայինկանոնագիրքը»ամրագրումէ
վարքագծի կանոնները սահմանելու ընթացքում օգտակար որոշ սկզբունքներ, օրինակ՝ շահերի
բախմանևինքնաբացարկիմասին2-րդհոդվածըև3-րդհոդվածը՝գույքիհայտարարագրմանվե-
րաբերյալ։ Գույքի և եկամուտների նման բացահայտումը առանձնակի կարևորություն ունի այն
օրենսդիրմարմիններում,որտեղպատգամավորներնաշխատումենոչ լրիվդրույքովև,հետևա-

160«Կաշառքիվարվելակարգը.ինչպե՞սյուղելափը»,«Էքոնոմիստ»,23դեկտեմբերի,2006թ.,“TheEtiquetteofBribery:
HowtoGreaseaPalm,”TheEconomist,23December2006.
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բար,իրավունքունենկատարելուայլվճարովիաշխատանք։Օրինակ̀ ԲրիտանիայիԼորդերիպա-
լատի743անդամներից139-ըիրականացրելենխորհրդատվականվճարովիգործառույթներ,և
նրանցանուններնառկաենկորպորացիաներիաշխատավարձերիտեղեկանքներում։

Խորհրդարանիդերըպաշտպանությանոլորտիթափանցիկության
ապահովմանգործում
Խորհրդարաններըհանգուցայինդերակատարումունենպաշտպանականգերատեսչությանթա-
փանցիկությանապահովմանգործումևայդուղղությամբօժտվածենբազմաթիվլիազորություն-
ներով։Խորհրդարանիանդամներնիրավունքունենհանդեսգալուգրավորևբանավորհարցում-
ներով,ինչպեսնաև՝կրկինպնդելուայդհարցումներըևհետամուտլինելուդրանց,եթեստացված
պատասխաններըկհամարենոչբավարար։Թափանցիկությանհասնելուհզորմիջոցէխորհրդա-
րանականլսումներիկազմակերպումը՝մրցակիցկապալառուներիմասնակցությամբ,որոնք,ան-
հրաժեշտությանդեպքում,առևտրայինգաղտնիքպարունակողտեղեկություններիպաշտպանու-
թյանշահերիցելնելով,կարողենանցկացվելդռնփակ։Ավելիդրամատիկ,սակայնավելիծախսա-
տար ենխորհրդարանական հետաքննությունները, որոնք ունենում են ինչպեսփաստահավաք,
այնպեսէլպատասխանատուներինգտնելուառաքելություն։Շատքիչնախարարներևպետքար-
տուղարներենդիմանումայսփորձությանը,քանիորսահենցայնտեղնէուայնժամը,երբքա-
ղաքականպայքարնիրսրվածարտացոլումնէստանումհետաքննությանձևաչափում,ևընդդի-
մադիրպատգամավորները,դաշույններըպատյաններիցհանած,պատրաստսպասումենկառա-
վարությանանձեռնահասություննապացուցելուիրենցպահին։Միևնույնժամանակ,խորհրդարա-
նական հետաքննությունների արդյունավետությունը հաճախ ընկնում է այն պատճառով, որ
խորհրդարանիանդամներիմոտբացակայումէդատավարականհարցաքննությանփորձը.չէ՞որ
նրանցընտրելենիրենցքաղաքականդիրքորոշումների,այլոչթեքննությունիրականացնելուըն-
դունակություններիհամար։
Քննչականմիջոցառումներըկարևորեն,սակայնկոռուպցիայիդեմլավագույնմիջոցներենսո-

վորականընթացակարգերնուդրանցհետևելը.պաշտպանականբյուջենուշադիր,տողառտող
ուսումնասիրելը,նորգնումներիկենսականամբողջցիկլիարժեքըգնահատելը,ինչպեսնաևսե-
փական ուսումնասիրությունները աուդիտային մարմինների հաղորդումների հետ համադրելը՝
պարզելուհամար,թեարդյոքհսկայականպետականմիջոցներըծախսվելեննշվածնպատակնե-
րինհամապատասխան։Ակնհայտէ,սակայն,որնմանընթացակարգերնարդյունավետենմիայն
այնդեպքում,երբխորհրդարաննիրտրամադրությանտակունենումէխորըվերլուծություններ
կատարելունընդունակբավարարքանակովորակյալկադրեր։Անկախաուդիտայինմարմնիառ-
կայությանպարագայում,վերջինսնույնպեսզսպողգործոնէհանդիսանումչարաշահումներիհա-
մար,քանիորշատհավանականէ,որյուրացումներնուվատնումներնարձանագրվենայդմար-
միններիհաղորդումներում։
Գնումների ոլորտում պաշտպանության նախարարությունը պետք է պարտավորված լինի

խորհրդարանինտեղեկություններտրամադրելզինվածուժերիկարիքների,դրանքբավարարելու
բոլոր այլընտրանքային տարբերակների, հավանական մատակարարների մասին, ինչպես նաև
հիմնավորումներևառաջարկներներկայացնելգնումներիվերաբերյալվերջնականորոշումների
առթիվ։Օրինակ՝ԲելգիայումևՆիդեռլանդներումպաշտպանությաննախարարըպետքէշարժվի
սահմանվածընթացակարգով.նախևառաջ̀սպառազինությանորևէհամակարգիանհրաժեշտու-
թյունըպետքէնախապեսներառիտասնամյագործողություններիծրագրում՝կիցհիմնավորմամբ,
այնուհետև՝վերլուծիայլընտրանքայինտարբերակները,որիցհետո՝հաղորդումներներկայացնի
բանակցությունների,ինչպեսնաևհամատեղարտադրությանևփոխհատուցմանհարցերիմասին
(որիհամարարդենպատասխանատուէտնտեսականհարցերինախարարությունը),ևվերջապես՝
որոշումկայացնիգնումըկատարելուվերաբերյալ։Այստեսակքննարկումներինաջակցելուհամար
1996թ.ԲելգիայիՆերկայացուցիչներիպալատինկիցստեղծվելէՌազմականգնումներիհարցե-
րովadhocհանձնաժողովը։Նիդեռլանդներումպաշտպանությաննախարարությունըպետքէհետ-
ևիայնհամաձայնագրիպահանջներին,ըստորի50միլիոնեվրոգումարըգերազանցողպայմա-
նագրիկնքումիցառաջխորհրդարանինպետքէբավարարժամանակտրամադրվիայնուսումնա-
սիրելուհամար(տե՛սՊատուհան18.2-ը)։Սովորաբարարդյունքըլինումէպաշտպանությանհար-
ցերիհանձնաժողովիցտրված«կանաչլույսը»,սակայնխորհրդարանիանդամներնիրավունքու-
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նենհարցըմտցնելուԵրկրորդպալատիօրակարգ՝լիագումարնիստումայնքննարկելուևքվեար-
կելուհամար։Գերմանիայումխորացվածուսումնասիրությաննմանատիպընթացակարգնախա-
տեսվածէ25միլիոնեվրոյիշեմըգերազանցողպայմանագրերիհամար։

Պատուհան 18.2. Պաշտպանության ոլորտում գնումների գործընթացի նկատմամբ վե
րահսկողությանքայլերիհաջորդականությանմոդելը

Գնումներիգործընթացինկատմամբվերահսկողությանքայլերիհաջորդականությանհետևյալմոդելը
հիմնվածէՆիդեռլանդներիխորհրդարանականգործունեությանպրակտիկայիվրա։

Կարիքներ

Պաշտպանությաննախարարությունըխորհրդարանինտեղեկացնումէընդհանուրռազմականկարիքի
մասին։Այստեղեկատվությունըներառումէգնմանհամարանհրաժեշտտեխնիկայիտեսակը,նախա-
տեսվածքանակըևայդգնումըկատարելուհամարնախատեսվածֆինանսականմիջոցներիծավա-
լը։ Սովորաբարխորհրդարանականներն ուշադրություն են դարձնում ընդհանուր բյուջեի համեմատ
այդնորգնումներիտեսակարարկշռինևհարցերուղղումայլգերակաանհրաժեշտություններիհետ
նոր գնումների համատեղելիության վերաբերյալ։Գնման գործընթացը կարող է շարունակվել միայն
խորհրդարանիպաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի կողմից ներկայացվածկարիքները հաս-
տատվելուդեպքումկամառնվազնուղղակիառարկություններիբացակայությանդեպքում,ինչնար-
տահայտվումէնվազագույնհավանությանհետևյալբանաձևում՝«հանձնաժողովըինկատիէունենում
ներկայացվածփաստաթուղթը»։

Նախապատրաստականուսումնասիրություններ

Օպերատիվկարիքներնիրենցարտացոլումնենգտնումտեխնիկականպահանջներիտեսքով։Ուսում-
նասիրմանէենթարկվումամբողջշուկան,ևկազմվումէհավանականբոլորմատակարարներիսպա-
ռիչցանկը։Եթետվյալապրանքիձեռքբերումըտվյալպահինկամմոտապագայումհնարավորչէ,ապա
մշակվումենպաշտպանականարդյունաբերությանևշահագրգիռայլպետություններիհետհամատեղ
այդապրանքինախագծմանևարտադրությանծրագրերը։Հաստատվումէգնմանգործընթացիռազ-
մավարությունը,ինչպեսնաև՝ապրանքիարտադրությանևմատակարարմանժամանակացույցը։

Գնահատում

Այսփուլնիրենիցներկայացնումէհետաքրքրությանհայտներկայացրածմատակարարներիկողմից
տրամադրվածտեղեկատվությանխորըուսումնասիրությանգործընթաց։Արդյո՞քնրանքիվիճակիեն
բավարարելուտեխնիկական բոլորպահանջները, կամարդյո՞ք նրանց կողմիցառաջարկվում էայդ
պահանջներըբավարարելուայլընտրանքայինորևէեղանակ։Արդյո՞քառաջարկվողտեխնիկանօգտա-
գործվումէայլպետություններիզինվածուժերիկողմից,ևեթեայո,ապաինչպիսի՞նէայդշահագործ-
մանփորձը։Ինչպիսի՞հեռանկարներկանհամատեղարտադրությունիրականացնելուկամհակադարձ
(օֆսեթային)համաձայնությանգալուհամար։Այսուսումնասիրությունըպետքէեզրափակվիայլընտ-
րանքայիննմուշներիկարճցուցակիկազմմամբ։Ստացվածտեղեկություններըպետքէդառնանիրա-
վասուխորհրդարանականհանձնաժողովներիքննարկմանառարկա,ևցանկալիէ,որմատչելիդարձ-
վենհանրությանհամար։

Գնում

Այսփուլում,բանակցվածառաջարկություններիհիմանվրաձևակերպվումէգնմանվերջնականառա-
ջարկությունը,ևկատարվումենդրահամարանհրաժեշտնախապատրաստականգործողություններ,
որոնք հնարավորության դեպքում ներառում ենտեխնիկայի դաշտայինպայմաններում կատարված
փորձարկումները։Սպառազինություններիվարչությունը,այսվերջնականառաջարկությամբհանդես
գալուցառաջ,առաջարկները գնահատում է մի շարք չափանիշներից ելնելով։ Եթե ռազմական կա-
րիքներըբավարարում է միանգամիցմիքանիայլընտրանքայինտարբերակ,ապահնարավոր է, որ
դերխաղանայլգործոններըևս,օրինակ՝շահագործմանգինըկենսականամբողջցիկլիընթացքում,
մարտականարդյունավետությանկամանվտանգությանհամեմատականաստիճանը։Հաճախիրենց
դերնունեննաևօֆսեթայինկամհամատեղարտադրությանմասինհամաձայնությունները.խորհր-
դարանականներնուզումենվստահ լինել, որտեղականարտադրողըհամարժեքորեններգրավված
կլինիգործընթացում,ևսովորաբարհարյուրտոկոսանոցփոխհատուցումենպահանջումարտերկրում
սպառվածռազմականյուրաքանչյուրդոլարիկամեվրոյիդիմաց։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու222

Այս փուլերից յուրաքանչյուրի ընթացքում խորհրդարանի ունեցած դերը տարբերվում է՝ ելնելով
առաջարկվողգործարքիգումարայինարժեքից։Նիդեռլանդներում5միլիոնեվրոգումարիցպակաս
արժեքունեցողպայմանագրերիկնքումըվերապահվածէհամապատասխանգերատեսչությանիրա-
վասությանը։Մինչև25միլիոնեվրոարժեքովգործարքներըպետքէստորագրվենգլխավորռազմա-
կան շտաբիպետի կողմից և ներկայացվենխորհրդարանին։ 25-ից մինչև 100 միլիոնարժեք ունե-
նալուդեպքումռազմականկարիքներըպետքէնախապես,գործընթացիամենասկզբում,արդենիսկ
հաստատվածլինենխորհրդարանականհանձնաժողովիկողմից,սակայնայդգործարքներիհետագա
կատարումըվերապահվումէհամապատասխանզորատեսակիհրամանատարիիրավասությանը՝բա-
ցառությամբայնդեպքերի,երբտվյալնախագիծըճանաչվումէորպեսքաղաքականնշանակությունու-
նեցող։Ավելիբարձրարժեքունեցողնախագծերիդեպքում,նախքանստորագրությունը,անհրաժեշտ
էխորհրդարանիհավանությունը։Դրանցկատարմանառթիվցանկացածորոշումկարողէկայացվել
բացառապեսպետքարտուղարի(նախարարիտեղակալի)կողմից,ովհանդիսանումէռազմականտեխ-
նիկայիհարցերովպատասխանատուն։250միլիոնեվրոգումարըգերազանցողգործարքներըպահան-
ջումենամբողջկառավարությանհավանություննուպետքէհաստատվենխորհրդարանիկողմից։

Աղբյուրը.ՎիլլեմվանԻեկելեն,«Պաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացիխորհրդա-
րանականբաղադրիչը.կարիքներ,արտադրություն,համագործակցությունևձեռքբերում»,Աշխա-
տանքայինփաստաթուղթ,Հ-5(Ժնև,ԶՈՒԺՎ,2005թ.),WillemF.vanEekelen,TheParliamentary
Dimension of Defence Procurement: Requirements, Production, Cooperation and Acquisition,
OccasionalPaperNo.5(Geneva:DCAF,2005)։

Դաշնակիցները.լրատվամիջոցներ,ՀԿներ,միջազգային
կազմակերպություններ,պաշտպանությանոլորտիմասնագետներ

Խորհրդարաններիառջևծառացողհիմնականդժվարություններիցմեկընրանցտրամադրության
տակգտնվողհսկայականռեսուրսներիարդյունավետբաշխումնէ՝նկատիունենալովխորհրդա-
րանական լիազորություններիժամկետիսահմանափակ լինելը։Այսառումովկարևորխթանեն
հանդիսանումլրատվամիջոցները։Արևմտյանպետություններիխորհրդարաններումկառավարու-
թյանհետհարցուպատասխանինիստերումժամերշարունակքննարկվումենտարբերաղմկա-
հարույց պատմություններն ու կառավարության անարդյունավետ աշխատանքի մասին հաղոր-
դումները,որոնքիրենցտեղնենգտնումառավոտյան լույստեսնողմամուլի էջերում։Ակտիվև
խորաթափանցմամուլըհանդիսանումէարդյունավետժողովրդավարականհամակարգիանբա-
ժանտարրերիցմեկը,սակայնդրահետմեկտեղ լրատվամիջոցներիկողմիցտարածվողնորու-
թյուններիվրաչափազանցշատհենվելըպարունակումէչհավասարակշռվածարձագանքմանև
անհարկիքաղաքականացմանվտանգը։Որոշդեպքերումպատգամավորներնավելիլավկօգտա-
գործեինիրենցտրամադրությանտակառկառեսուրսները,եթեիրենցմիփոքրհեռուպահեին
լրատվամիջոցներիհարուցածանցողիկոգևորությունիցևկենտրոնանայիներկարաժամկետքա-
ղաքականնպատակներիվրա։Նմանապես,միջազգայինկազմակերպությունները,օրինակ՝ՄԱԿ-ի
Զարգացմանծրագիրը(UNDP),պետքէքննարկենհետաքննողլրագրությունըֆինանսավորելիս
որոշակի հավասարակշռություն պահպանելու հնարավորությունը։ Չնայած լրագրողական հե-
տաքննությունը,որպեսայդպիսին,դրականերևույթէ,այնուամենայնիվ,այնկարողէնպաստելոչ
կառուցողական,մեղադրականմթնոլորտիձևավորմանը։Լրատվամիջոցներըպետքէպահպանեն
իրենցսեփականվարքագծիկանոնագրքերիպահանջները։
Խորհրդարաններըդաշնակիցներունեննաևհասարակականկազմակերպություններում:Շատ

երկրներում գործում են մի շարք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ,
որոնցգործունեությանհիմնականոլորտըազգայինկամմիջազգայինմակարդակովկոռուպցիայի
դեմպայքարելն է։ Դժվարությունը նրանց ևխորհրդարանի միջև կառուցողական հարաբերու-
թյուններ ձևավորելն է` այդպիսով հեռանալով զուտ մեղադրանքների բառապաշարից։ Միջազ-
գային մակարդակով, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ առանցքային դաշնակիցներից
մեկնէ«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունը,որըհիմնադրվելէտասնհինգտարի
առաջ,ևորիկողմիցամենտարիհրապարակվումեն«Կաշառքվճարողներիհամաթիվը»(Bribe
PayersIndex),«Կոռուպցիայիհամաշխարհայինբարոմետրը»(GlobalCorruptionBarometer)և«Կո-
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ռուպցիայիընկալմանհամաթիվը»(CorruptionPerception Index)։Չարամիտներին՝անհատներին,
ընկերություններինկամամբողջազգերին,նմանկերպով«անուններտալնուպարսավելը»ունի
որոշակիազդեցություն,հատկապես՝արևմտյանպետություններիխորհրդարաններում։«Թրանս-
փարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունը,իրազգայինմասնաճյուղերիցանցիմիջոցով,կարող
էմոբիլիզացնելազգայինՀԿ-ներին՝կոռուպցիայիդեմուղղվածխորհրդարանականմիջոցառում-
ներինիրենցմասնակցությունըբերելուգործում։
Խորհրդարաններին՝իրենցվերահսկողականգործառույթներնամրապնդելուգործումաջակցե-

լուտեսանկյունից,հիմնականդերակատարումներիցմեկնունիԶինվածուժերինկատմամբժո-
ղովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտրոնը(ԶՈՒԺՎ,GenevaCentrefortheDemocratic
ControlofArmedForces,DCAF)̀ միջազգայինմիհիմնադրամ,որըստեղծվելէ2000թ.Շվեյցարի-
այիկառավարությանկողմից։ԶՈՒԺՎ-ն,ազգայինևմիջազգայինմակարդակով,բացահայտումև
խթանումէանվտանգությանոլորտիկառավարմանառաջավորփորձը։Այնսերտորենհամագոր-
ծակցումէմիջազգայինայլինստիտուտներիհետ՝նպատակունենալովերկրիներսումխորհրդատ-
վականօժանդակությանապահովումըևգործնականաջակցությանայնծրագրերիիրականացու-
մը, որոնք ուղղված են բարեվարքության, թափանցիկության և հաշվետվողականության ամ-
րապնդմանը։Հաճախայսգործունեություննիրականացվումէխորհրդարանականտարբերվեհա-
ժողովների,օրինակ՝ԵվրոպայիԽորհրդիԽորհրդարանականվեհաժողովիևՆԱՏՕ-իԽորհրդա-
րանականվեհաժողովի,ինչպեսնաևայլմիջազգայինկառույցներիհետհամատեղ,որոնքձգտում
ենխթանելուլավագույնփորձը՝անվտանգությանոլորտիկառավարմանբնագավառում։
ԵվրոպայիԽորհրդիԽորհրդարանականվեհաժողովըհատկապեսակտիվգործունեությունէ

ծավալելպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներինկատմամբվերահսկողությանընպաս-
տելուտեսանկյունից։2005թ,իպատասխանահաբեկչությանդեմպայքարումձեռնարկվածմիջո-
ցառումների,այնմշակեցմանրամասնառաջարկություններիմիամբողջփաթեթ,որըվերաբերում
էր հետախուզության, ոստիկանական և սահմանապահ գործունեության, պաշտպանության և
«ազգային անվտանգության ու ժողովրդավարության» ոլորտներում վերահսկողության իրակա-
նացմանը։Այսառաջարկություններում ընդգծվեց հետևյալպահանջներիպահպանմանանհրա-
ժեշտությունը՝
• անվտանգությանևպաշտպանությանոլորտներիգործունեությունըկարգավորողհստակ
ևբավարարօրենսդրականդաշտիառկայություն,որտեղպարզորոշկերպովտարանջատ-
վածկլինենմիկողմիցանվտանգությանևհետախուզականծառայությունների,իսկմյուս
կողմից՝իրավապահմարմիններիգործառույթները.

• զինվածուժերիկենտրոնացումազգայինանվտանգությանխնդիրներիվրա՝առանցօժան-
դակգործառույթներկատարելուվրաշեղվելու,բացառությամբբացառիկհանգամանքնե-
րիառկայության.

• խորհրդարանական մասնագիտացված հանձնաժողովների գործունեություն, որոնք, որ-
պես նվազագույն նախապայման, պատասխանատու կլինեն հետախուզական ծառայու-
թյուններիևնրանցբյուջեներիվերահսկմանհամար.

• խորհրդարանական վերահսկողություն արտակարգ միջոցառումների կիրառման նկատ-
մամբ,որոնքչպետքէէապեսսահմանափակենհիմնականսահմանադրականիրավունք-
ներիիրացումը։

Բանաձևումնաևընդունվումէմիջազգայինհամագործակցությանևխաղաղապահառաքելու-
թյուններիաճողկարևորությունըևընդգծվում,որ«չպետքէթույլտալ,որդաբացասաբարան-
դրադառնաորոշումներիկայացմանգործընթացներումխորհրդարանիունեցածդերակատարման
վրա»։Նաևբանաձևումնշվումէ,որայսպեսկոչված«հետաձգված»թափանցիկությունը(այսինքն՝
օրենքովսահմանվածորոշակիժամկետըլրանալուցհետոխորհրդապահականտեղեկություննե-
րիգաղտնազերծումը)կարողէօգնելգաղտնիությանևհաշվետվողականությանմիջևհավասա-
րակշռությունըպահպանելուհարցում161:

161«Անվտանգության ոլորտի նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողությունը անդամ երկրներում, Հ-1713
Հանձնարարական (ԵվրոպայիԽորհրդիԽորհրդարանականվեհաժողով, 2005թ.),DemocraticOversight of the
SecuritySectorinMemberStates,Recommendation1713(ParliamentaryAssemblyoftheCouncilofEurope,2005),
http://assembly.coe.int/։
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Միջկառավարականկազմակերպությունների (ՄԿԿ) շրջանում հակակոռուպցիոնպայքարիհիմ-
նականդաշնակիցներիցէՏնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպությունը
(ՏՀԶԿ,OrganisationforEconomicCooperationandDevelopment,OECD)։Կազմվածլինելովզարգա-
ցածերեսուներկրներից̀ՏՀԶԿ-ն1977թ.մշակեցկոռուպցիայիդեմդաշնագիրը,որնայսօրվադրու-
թյամբընդունվելէ38երկրներիկողմից։ԿազմակերպությանըկիցգործումէԿաշառքիհարցերով
աշխատանքայինխումբը,որինախագահնէշվեյցարացիպրոֆեսորՄարկՓիեթը(MarkPieth)։ՏՀԶԿ
անդամմիշարքպետություններիկողմից,նշվածպայամանագրիհիմանվրա,ներդրելենբազմաթիվ
հակակոռուպցիոնօրենքներ,որոնքբերելեննշանակալիհաջողությունների։Օրինակ՝Գերմանիան
«Հակակոռուպցիոնօրենքն»ընդունեց1999թ.ևձեռնամուխեղավդրաանշեղկատարմանը։«Սի-
մենս»(Siemens)ընկերությունըքրեականհետապնդմանենթարկվեցայնբանիհամար,որընդհանուր
առմամբ1,3միլիարդեվրոյիհասնողկաշառքներէրվճարելավելիքանհիսուներկրներում,ներառյալ՝
Նիգերիայի նախագահՍանի Աբաչաին (Sani Abacha)անձամբ վճարված գումարը։ 2008 թ. «Սի-
մենս»-ի«SchwarzeKassen»(գաղտնիհաշիվների)քննությանարդյունքներովընկերությունըտուգան-
վեց395միլիոնեվրոյիչափով։ՏՀԶԿպայմանագիրընաևխթանեցլրացուցիչմիջոցառումներիկիրա-
ռումըայլերկրներումևս։ԱՄՆ-ումանցկացվածնմանատիպքննությանարդյունքներով«Սիմենս»-ը
տուգանվեց800միլիոնԱՄՆդոլարիչափով,իսկ2004թ.Իտալիանմեկտարիժամանակովարգելեց
«Սիմենս»-ինգործունենալորևէպետականհաստատությանհետ։
Վերջապես,պաշտպանությանոլորտիմասնագետներըկարողենիրենքհանդիսանալխորհրդա-

րանականարդյունավետվերահսկողություննապահովողհզորմիդաշնակից։Զինվորականանձնա-
կազմըայդքանէլհեշտչիուզենախաբվելիրենցկողմիցգնվողտեխնիակայիորակիևհուսալիու-
թյանհարցերում,քանիորդակարողէկյանքիևմահվանհարցդառնալիրենցմարտականընկեր-
ներիհամար։Ավելին,համաձայնեցմանևհաշվառմանընթացակարգերըենթարկվումենմանրա-
մասնկարգավորման,հաճախ՝ընդհուպմինչևամենաչնչինմանրամասները,ևստորագրությանառ-
կայությունենպահանջումգնմանգործընթացիյուրաքանչյուրփուլում։Պաշտպանականգերատես-
չությունների մեծ մասում գործում ենառանձնացված ստորաբաժանումներ, որոնցխնդիրն էայս
գործընթացներիուսումնասիրումըհավանականկեղծիքներիառկայությանտեսանկյունից։Այդպիսի
ստորաբաժանումներինանհրաժեշտէգտնվելվերադասությանուղղահայացշղթայիցդուրսևգոր-
ծառնականկապիմեջլինելգլխավորտեսուչիգրասենյակիհետ։Իրհերթին,գլխավորտեսուչըպետք
էսերտորենհամագործակցիխորհրդարանիհետ,ևխորհրդարանըպետքէլինիայնմարմինը,որի
հետանհրաժեշտկլինիխորհրդակցելգլխավորտեսուչիպաշտոնումնշանակումկատարելուցառաջ։

Վերահսկողությունըպաշտպանականարդյունաբերության
ևսպառազինություններիարտահանմաննկատմամբ

Ներքինգնումներինկատմամբխորհրդարաններըհաճախավելիխիստեն,քանարտաքինվաճառք-
ներիպարագայում։Միկողմից,սատրամաբանականէ,քանիորներքինգնումներիդեպքումխորհր-
դարաններըանմիջականորեններգրավվածենորպեսազգայինհարկատուներիշահագրգիռներկայա-
ցուցիչ։Մյուսկողմից,տնտեսականշահերիկենտրոնումավելիշատարդյունաբերականզարգացումնէ,
քանվերահսկողությանգործառույթը,որնավելիշատհետաքրքրումէփորձագետներին։Խորհրդա-
րաններնիրավաչափորենմտահոգվածեննմաննորարարականբնագավառումառկաաշխատատե-
ղերիպահպանմամբ̀հիմնականուշադրությունըդարձնելովամենաժամանակակիցտեխնոլոգիաների
ևորակյալաշխատուժիվրա։ԱՄՆ-իցբացի̀ոչմիերկրիներքինշուկանայնքանմեծչէ,որպեսզիապա-
հովի կենսունակ պաշտպանական արդյունաբերություն, հետևաբար̀ արտահանման շուկաներն ու
բազմազգարտադրություններըընկերություններիհամարանհրաժեշտմիջոցենդառնումայսբիզնես-
ոլորտումմնալուհամար։Միաժամանակ,տասըտարուցավելշարունակԱրևմուտքիերկրներումտեղի
ունեցածպաշտպանականբյուջեներիկրճատումըմեծացրեցմրցակցությունըերրորդաշխարհիերկր-
ներիշուկաներում։Դրանէլավելիէնպաստումընթացիկտնտեսականճգնաժամը։Քանիորմեծռազ-
մականպայմանագրերըկնքվումենշատհազվադեպ,սակայնկնքվելուդեպքումմիքանիտարիշարու-
նակաշխատատեղերևաշխատանքերաշխավորումընտրազանգվածիևարդյունաբերությանհա-
մար,ապաորոշղեկավարներձգտումենաչքփակելայնդեպքերիվրա,երբլիակատարթափանցիկու-
թյուննումաքուրաշխատանքըկարողենվնասելգրավիչպայամանգրերիկնքմանը։Վերջերստեղի
ունեցածմիշարքդեպքեր,այնուամենայնիվ,սկսելենփոխելայդտենդենցը(տե՛սՊատուհան18.3-ը):
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Որպեսդրականերևույթարժենշելայն,որարդյունաբերություննինքնէսկսելանդրադառնալկո-
ռուպցիայիխնդրին։2006թ.հուլիսինԱերո-տիեզերականևպաշտպանականարդյունաբերողների
Եվրոպականմիավորումըհայտարարեցմիջազգայինարդյունաբերականաշխատանքայինխմբի
ստեղծմանմասին,որինպատակնէկոռուպցիայիդեմպայքարը։Որպեսնախնականմտահղացում
նախատեսվումէ,որայսխումբըկընդգրկիԵվրոպականՄիությանպաշտպանությանոլորտիբոլոր
ընկերություններնուդրանցազգայինմիավորումները,ապանաևբացկլինիմյուսերկրներիհամա-
պատասխանայլընկերություններիհամար։ՆույնօրըհայտարարվեցՄիացյալԹագավորության
պաշտպանականարդյունաբերությանոլորտումգործողընկերություններիհակակոռուպցիոնֆո-
րումիստեղծմանմասին։Արդյո՞քայսձևաչափերըկաշխատեն։Ժամանակըցույցկտա։«Համաշ-
խարհայինզարգացմանմասին»(theWorldDevelopmentReport)1997թ.զեկույցումարձանագրվել
է,որզարգացածերկրներիբոլորընկերությունների15%-ըստիպվածէեղելկաշառքվճարելայս
բիզնես-ոլորտումիրտեղըպահպանելուհամար։ԱյսթիվըԱսիայումկազմելէ40%,իսկՌուսաս-
տանիԴաշնությունում՝60%։Կոռուպցիայինվազեցումըկախվածկլինիկառավարություններիու
խորհրդարաններիհետևողականությունից̀ հատկապեսհաշվիառնելովայնփաստը,որԵվրոպա-
կանՄիությունիցևԱՄՆ-իցդուրսբարձրաստիճանշատպաշտոնյաներկաշառքենակնկալում
առևտրայինգործունեությանմեջիրենցմասնակցությանդիմաց։Հետևաբար,կոռուպցիանկնվազի
միայնայնդեպքում,երբբարձրկլինենթե՛մատակարարներիևթե՛գնորդներիհամարառկառիս-
կերը։Սրանկարողէնպաստելմրցակիցընկերություններիկողմիցիրենցջանքերիմիավորումը
վարքագծի կանոնագրքերի պահանջների կատարումն ապահովելու ուղղությամբ։ Անկասկած,
խորհրդարաններըկարողենկառուցողականդերունենալայստենդենցըխթանելուգործում։

Պատուհան18.3.Արտահանմանհիմնականգործարքներիոլորտումխոշորկոռուպցիայիառանձին
դեպքեր

Կաշառքիկիրառումըթույլատրելուառավելմեծհնչեղությունունեցողվերջերստեղիունեցածդեպքե-
րիցէրԲրիտանական«Աերո-տիեզերականհամակարգեր» (BritishAerospaceSystems,BAE)աշխար-
հումչորրորդռազմականընկերությանգործարքըՍաուդյանԱրաբիայիհետ։2003թ.«Գարդիան»(the
Guardian)օրաթերթըբացահայտելէր,որBAE-ն,օգտվելովբրիտանականիրարհաջորդածմիքանի
կառավարությունների բարյացակամվերաբերմունքից, նախկին երկուտասնամյակի ընթացքում մի-
լիոնավորֆունտստեռլինգներիհասնողկաշառքներէվճարելՍաուդյանԱրաբիայիբարձրաստիճան
պաշտոնյաներինունրանցընտանիքներիանդամներին՝գայթակղիչպայմանագրերիդիմաց։Բրիտա-
նիայիԽոշոր չարաշահումներիվերաբերյալգործերովգրասենյակըսկսեցհետաքննությունևհայտ-
նաբերեց,որBAE-ումգոյությունունի60միլիոնֆունտստեռլինգի չափով«աջակցությանծառայու-
թյունների»համարնախատեսվածգաղտնիֆոնդ,ինչպեսնաևապացուցեց,որմեկմիլիարդֆունտ
ստեռլինգ փոխանցվել է Սաուդյան արքայական ընտանիքի հետ կապված երկու միջնորդ անձանց
շվեյցարականբանկերումունեցածհաշիվներիվրա։Այնուամենայնիվ,գլխավորդատախազըդադա-
րեցրեցքննությունը՝2006թ.դեկտեմբերինխորհրդարանիններկայացնելով,որՍաուդյանԱրաբիան
տեղեկացրելէ,որորպեսվրեժխնդրությունայլեևսՄԹ-ումհնարավորահաբեկչականակտերիմասին
տեղեկություններչիտրամադրի։ՎարչապետԹոնիԲլերըկողմարտահայվեցայսորոշմանը։
ՆմանդեպքերտեղիենունեցելնաևՆԱՏՕ-իանդամերկրներինզենքվաճառելուհետկապված։

1970-ականթթ.կեսինՆիդեռլանդներում«Լոքհիդ»(Lockheed)ընկերությունըփորձեցազդեցություն
գնելնորռազմականինքնաթիռներիգնմանգործընթացում։ԱրքայազնԲերնհարդը՝թագուհիՋուլիա-
նայիամուսինը,«Լոքհիդից»խնդրեցևստացավ1միլիոնԱՄՆդոլար։Հետաքննությանանկախհանձ-
նաժողովի զեկույցի համաձայն` արքայազնի վարքագիծը ճանաչվեց որպես «պարսավելի», սակայն
սահմանադրականճգնաժամից(թագուհուկողմիցգահիցհրաժարվելուդեպքում)խուսափելուհամար,
խորհրդարանականուժերիառաջնորդներիհետխորհրդակցելուցհետո,որոշվեցարքայազնինմիայն
ազատելզինվածուժերիգլխավորտեսուչիպարտականություններից։Գրեթեմիևնույնժամանակ,երբ
ՆիդեռլանդներըգտնվումէինԱՄՆ-իցF-16ինքնաթիռներգնելուգործընթացում,«Դասսո»(Dassault)
ֆրանսիականընկերությանգործակալներիցմեկըկասկածվեցպատգամավորներիցմեկինկաշառելու
փորձիմեջ,սակայնգործըդատարանչհասավ։
Հնդկաստանըցայտունօրինակէմիերկրի,որըմեծապեստուժելէկոռուպցիայից,սակայնմիաժա-

մանակ՝իրականացրելկարևորօրենսդրականբարեփոխումներ։1978թ.ՄԹ-ից«Յագուար»ինքնա-
թիռներիգնմանգործարքը,1980թ.ընթացքում«Բոֆորս»(Bofors)ֆիրմայիթնդանոթներիգնման,իսկ
2000թ.ֆրանսիական«Միրաժ2000»(Mirage2000)ինքնաթիռներիուգերմանական«HDW»սուզա-
նավերիգնմանխոշորգործարքները՝բոլորնէլկրումէինկոռուպցիոնազդեցություններիհետքը,թեև
ձևականառումովհիմնավորվածէինռազմականկարիքներիառկայությամբ։
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Սրանիպատասխան,2001թ.պաշտպանությաննախարարությանգործունեությանմեջթափանցի-
կությանև հանրային հաշվետվողականության սկզբունքները գործարկելու նպատակով նշանակվեց
անբասիրշիտակությանմիանձնավորություն։Կառավարությանկողմիցհաստատվեցինմիքանիհրա-
հանգներ,որոնցովպահանջվումէրարտասահմանյանմատակարարներիկողմիցհրապարակայինհայ-
տարարագրերիներկայացումըայնծառայություններիվերաբերյալ,որոնքպետքէմատուցվեիննրանց
ներկայացուցիչներիկողմից,ինչպեսնաև՝կոմիսիոնվճարների,տոկոսներիևայլձևերովնրանցվճար-
վելիքգումարներիչափը։2006թ.ներդրված«Պաշտպանությանոլորտումգնումներիընթացակարգի»
(ՊՈԳԸ)համաձայն`սահմանվեցինգրանցմանհետկապվածպահանջներուտուգանքներ,որոնքան-
շահավետդարձրինպաշտպանությանոլորտիգործարքներիկնքնմանընպաստելունպատակովմիջ-
նորդների՝հնդկականկամարտասահմանյան,ներգրավումը։(Այնուամենայնիվ,2008թ.ապրիլիդրու-
թյամբոչմիհնդկականլիազորներկայացուցիչ,այսհրահանգովնախատեսվածիհամաձայն,դեռևս
չիգրանցվել)։ՊՈԳԸ-ննաևպարունակումէերեքկարևորբաղադրիչ՝օֆսեթայինգործարքներինվե-
րաբերողկետը,միակաղբյուրիցկատարվողգնումներիարգելքըևբոլորմեծգործարքներիդեպքում՝
նաևտեխնոլոգիայիփոխանցմանպարտադիրլինելը։2008թ.պաշտպանությաննախարարԱնտոնին
խորհրդարանինտեղյակպահեցկոռուպցիայիկանխարգելմանևթափանցիկությանապահովմանուղ-
ղությամբայլքայլերիմասինևս,ներառյալ՝«Բարեվարքությանդաշնագրի»ինստիտուտը,որըպետքէ
կնքվիկառավարությանկողմիցբոլորայնգործարքներում,որոնցարժեքըգերազանցումէ3միլիարդ
ռուպին,ընդորում`գնումներիգործընթացիհիմնականբոլորորոշումներըպետքէկայացվենկոլեգիալ
կարգով,պետքէբարձրացվիդաշտայինպայմաններովկատարվողփորձարկումներիթափանցիկու-
թյունը,ևկարգավորվենկապալառուներիհետնախնականհանդիպումները։

Աղբյուրները.Գ.Պարթասարաթի,«Կոռուպցիայիդարը»(28մարտի,2001թ.),G.Parthasaraty,The
EraofCorruption (28March2001),www.rediff.com,«ՊաշտպանությաննախարարԱ.Կ.Անտո
նինգրավորպատասխանումէխորհրդարանիվերինպալատում»,(22ապրիլի,2008թ.),Defence
ministerA.K.AntonyinawrittenreplyintheRajyaSabha,տես՝www.thaindian.com,(22April2008)։

Եզրափակիչնկատառումներ
Կոռուպցիայի ժամանակակից դեպքերի ուսումնասիրությունն ընդգծում է թափանցիկության
ապահովմանմշտականանհրաժեշտությունը,ինչպեսնաև՝խորհրդարանականվերահսկողության
դերի,այդթվում՝դրասահմանափակումներիկարևորությունը։Որոշդեպքերում,գործադիրիշխա-
նությունըհաջողությամբ (չնայածհնարավորէ՝ժամանակավոր)կարողացավպնդել,որպետու-
թյան բարձրագույն շահերը գերակշռում ենխորհրդարանների կողմիցավելիխիստ միջոցների
կիրառման անհրաժեշտությունը։ Այնուամենայնիվ, խորհրդարանական գործունեությունն ունե-
նումէիրազդեցությունը։Արդյունաբերականընկերություններըհետզհետեավելիդժկամորենեն
վերաբերվումկաշառքներիանգամհավանականությանը։Իսկընդհանուրառմամբ,կառավարու-
թյուններն ուխորհրդարաններըխնդրի դեմպայքարում են միասնական ճակատով։ «Լոքհիդի»
սկանդալը (տե՛սՊատուհան18.3-ը)և«Ջեներալէլեկթրիք» (GeneralElectric)ընկերությանհետ
տեղիունեցածըհանգեցրիննրան,որ1977թ.ԱՄՆ-ումընդհունվեց«Օտարերկրյակոռուպցիոն
պրակտիկայիմասին»օրենքը(ForeignCorruptPracticesAct),որինհաջորդեցինԱՄՆ-իկողմիցայլ
երկրներինկատմամբնույնկերպվարվելուուղղությամբիրականացվողճնշումները՝խաղիմիաս-
նականկաննոներունենալուհամար։Խորհրդարաններըհաճախնաևառաջնորդումեներկրների
ջանքերըՏՀԶԿ (OECD)կոնվենցիաններպետականիրավունքումիմպլեմետացիայիենթարկելու
ուղղությամբ։ Միջխորհրդարանական վեհաժողովները, ինչպես, օրինակ, Եվրոպայի Խորհրդի
ԽորհրդարանականվեհաժողովնուՆԱՏՕ-իԽորհրդարանականվեհաժողովը,շարունակումեն
առաջատարդերակատարումունենալկոռուպցիայիդեմպայքարիմիջազգայինհամագործակցու-
թյուննուչափորոշիչներիկիրառումըխթանելուուղղությամբ։
Խորհրդարաններնուխորհրդարանականներըիրենցքաղաքացիներիցստացելենկոռուպցի-

այիդեմպայքարելուհամարսուրբվստահությունը։Եվ չնայածվերջինտարիներինայսառթիվ
բավականինշատբանէարվել,այնուամենայնիվ,շատավելիդժվարություններդեռևսհաղթա-
հարվածչեն։Խորհրդարանականներըկարողեննպաստել,որպեսզիդատեղիունենա՝ապահովե-
լովպաշտպանությանհարցերիհանձնաժողովներիևվերահսկիչմարմիններիպատշաճիրավա-
զորումըարդյունավետվերահսկողություն իրականացնելու համար։Նրանքկարող են միջոցներ
ձեռնարկելայս լիազորությունների իրականացման համարանհրաժեշտ կարողություններ զար-
գացնելունպատակով՝իրենցաշխատակազմի,բյուջեի,տեղեկատվությանմատչելիությանևար-
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տաքինփորձաքննություններինշանակմանիմաստով։Պաշտպանությանհարցերիհանձնաժողո-
վիանդամներըկարողենօրինակծառայել՝իրենցսեփականմասնագիտականգիտելիքներըկա-
տարելագործելուևպետականության բունգոյության հիմքերը շոշափողազգայինանվտանգու-
թյանհարցերիհանդեպհասարակությանշահերիցբխողանկողմնակալմոտեցումցուցաբերելու
տեսանկյունից։Այդպեսվարվելով`նրանքկարողենխիզախքայլերձեռնարկել,որոնքուղղված
կլինենպաշտպանությանոլորտիթափանցիկությանապահովմանը՝միևնույնժամանակպահպա-
նելովիրավաչափորենպետականգաղտնիքկազմողտեղեկությունները։Եվայսբոլորգործողու-
թյուններիուղղությամբնրանքկարողենբարձրացնելիրենցարդյունավետությունըներքինևար-
տաքինդաշնակիցներիցանցերըզարգացնելումիջոցով՝դաշնակիցներ,որոնցշահերը,կոռուպցի-
այիդեմպայքարիևիրենցսեփականպետություններինբարեկեցիկ,ժողովրդավարականերկրներ
դառնալըօգնելուգործում,համընկնումեն։
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ԳԼՈՒԽ19.
ՕՄԲՈՒԴՍՄԱՆԻԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻԴԵՐԸ

Իրգոյության200տարվաընթացքում162օմբուդսմանիինստիտուտըդրսևորելէինչպեսզարգա-
ցած,այնպես էլ երիտասարդժողովրդավարությաներկրներիհամարիրունեցածարժեքը։Օմ-
բուդսմանիինստիտուտըկոռուպցիայի̀  որպեսքրեականվարքագծիդրսևորմանդեմպայքարի
հիմնականմիջոցըչէ։Այնուամենայնիվ,պատշաճկազմակերպմանդեպքում,քաղաքականկամքի
ամուրաջակցությանևփորձառուումոտիվացվածաշխատակազմունենալուպարագայում,օմ-
բուդսմանիգրասենյակըկարողէարդյունավետգործիքհանդիսանալպաշտպանությանոլորտի
կոռուպցիանկանխելու,չեզոքացնելուևարմատախիլանելուգործում։

Օմբուդսմանիգործառույթըպաշտպանությանոլորտում
Իրնորօրյամեկնաբանությամբ̀օմբուդսմանիհիմնականգործառույթնէհանդիսանում՝«պաշտ-
պանելմարդկանցնրանցիրավունքներիխախտումներից,լիազորություններիչարաշահումներից,
սխալներից,պաշտոնեականանփութությունից,անարդարացիորոշումներիցևկառավարումից՝
հանրայինկառավարումըբարելավելու,կառավարությանգործողություններըավելիթափանցիկ,
իսկ կառավարման մարմիններին ու նրանցաշխատակիցներին հանրությանըավելի հաշվետու
դարձնելունպատակով»163:Այսմեկնաբանությանէությունը,ինչպեսայնընկալվումէկայացածժո-
ղովրդավարականպետություններում,այնէ,որօմբուդսմաննանկախէցանկացածայնկառույ-
ցից,որիցբողոքումենքաղաքացիները։Այսպես,օմբուդսմանիինստիտուտըստեղծվածէօրենքի
հիմանվրա,օմբուդսմանընշանակվումէօրենսդիրմարմնիկողմիցևհանդիսանումէվերջինիս
ներկայացուցիչը։Սրաօգտինխոսողփաստարկներիցմեկնայնէ,որնմանկարգավորումըթույլէ
տալիսերաշխավորելօմբուդսմանիանկախությունը,ովհակառակդեպքումկարողէտրամադր-
վածչլինելքննադատելուգործադիրիշխանությանենթակայությանտակգտնվողմարմիններին։
Որպեսպետականիշխանությանօրենսդիրճյուղիմիմաս̀ օմբուդսմանըոչմիայնպատասխանա-
տուէքաղաքացիներինանմիջապեսծառայություններմատուցելուհամար,այլևկատարումէօմ-
բուդսմանիիրավազորությանտակգտնվողմարմիններինկատմամբօրենսդրականվերահսկողու-
թյանգործառույթը։Քանիորօմբուդսմանըկարողէմիայնառաջարկություններանելևգործադիր
ուդատականիշխանությանմարմիններինչիկարողստիպելկայացնելուկամկատարելուբովան-
դակայինառումովայսկամայնորոշումը(գործողությունը),ապակարելիէասել,որնրաունեցած
դերակատարումըլիովինհամահունչէիշխանություններիտարանջատմանսկզբունքին164:

Պատուհան19.1.«Օմբուդսմանի»բնորոշումը

Տարածական մեկնաբանությամբ «օմբուդսման»-ը թարգմանվում է որպես «քաղաքացիներիպաշտ-
պան» կամ «մարդկանց ներկայացուցիչ»։ Օմբուդսմանը գենդերապես չեզոք հասկացություն է, որը
ամբողջաշխարհովմեկկարողէնշանակելինչպեստղամարդկանց,այնպեսէլկանանց,ովքերզբա-
ղեցնում ենայդպաշտոնը։Այնուամենայնիվ, որոշ մարդիկ գերադասում են օգտագործել «օմբուդս»
կամ«օմբուդսանձ»տերմինները(տես՝www.usombudsman.org):Շատայլանուններօգտագործվումեն
օմբուդսմանիգրասենյակըանվանելու համար։Օրինակ՝անգլախոսերկրներումայդանվանումները
տարբերեն՝սկսած«կառավարմանհարցերովխորհրդարանականհանձնակատարից» (ՇրիԼանկա,
ՄիացյալԹագավորություն),«հանրայինպաշտպան»(ՀարավայինԱֆրիկա)`մինչև«գլխավորքննիչ»

162ՖրանկՕրթոնը(FrankOrton)՝Բոսնիա-ՀերցեգովինայիմարդուիրավունքներինախկինպաշտպաննուՇվեդիայի
նախկինօմբուդսմանը,նշումէ,որ1713թ.հոկտեմբերինՇվեդիայիթագավորըստորագրեցմիօրենք,որովհիմնեց
Թագավորիգերագույնօմբուդսմանիինստիտուտը(King’sHighestOmbudsman)`այնհաշվով,որպեսզիՇվեդիայի
դատավորները,զինծառայողներնուքաղաքացիականծառայողներըպահպանենօրենքիպահանջներըևիրենց
հասցեագրվածկանոնները։

163Օմբուդսմանիմիջազգայինինստիտուտ(InternationalOmbudsmanInstitute),մեջբերվումէըստ՝
 www.law.ualberta.ca/centres/ioi/։
164Մեկնաբանությունը` ըստ «Օմբուդսմանի մասին մոդելային օրենքը նահանգների իշխանությունների համար»,
մշակվածԱՄՆՕմբուդսմաններիընկերակցությանկողմից,CommentfromtheModelOmbudsmanActfortheState
Governments,developedbytheU.S.OmbudsmanAssociation,www.abanet.org/adminlaw/ombuds/usoamodel1.html։
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(Զամբիա)։Միշարքերկրներումօմբուդսմանիգրասենյակիհիմնականնպատակներիցմեկըմարդու
իրավունքներիպաշտպանություննէ,ինչըհաճախարտացոլվումէնրաանվանմանմեջ,օրինակ`Մեք-
սիկայում՝ Մարդու իրավունքների ազգային հանձնաժողով, Լեհաստանում՝ Քաղաքացիական իրա-
վունքներիպաշտպան,Սլովենիայում՝Մարդուիրավունքներիօմբուդսման,Հունգարիայում՝Մարդու
իրավունքներիխորհրդարանականհանձնակատար։

Աղբյուրը.ՊեթթերԲոլմ,«Օմբուդսմանիհասկացությանմիջազգայինտեսություն»,(Սկոկհոլմ,Հա-
ղորդումներաշխարհից.Շվեդիա,AB,2008թ.),էջ4,PetterBolme, InternationalOverviewof the
OmbudsmanConcept(Stockholm:GlobalReportingSwedenAB,2008),4։

Սաայնսկզբնականգաղափարիհիմքնէ,որը,կիրառվելովպաշտպանությանոլորտինկատ-
մամբ,կարողէընկալվելորպեսհանրայինպաշտպանիկամզինվորականօմբուդսմանիինստի-
տուտ,որնապահովումէզինվորականանձնակազմիիրավունքներիպաշտպանությաներաշխիք-
ներըևուշադրությունըհրավիրումէզինվածուժերումժողովրդավարականսահմանադրականու-
թյանապահովմանվրա։Կարևորէընդգծելնաև,որայնպիսիմեկնաբանությունները,ինչպիսիք
են,օրինակ,«ներքինօմբուդսմանը»կամօմբուդսմանիգործառույթներունեցող«գլխավորտեսու-
չը»,ովքերնշանակվումենհամապատասխանմամիններիղեկավարիկողմից,շեղումենհանդի-
սանումսկզբնականգաղափարից։Նրանքկարողենդրականազդեցությունունենալտվյալկազ-
մակերպության ներսում օրինականության մթնոլորտիապահովմանտեսանկյունից, սակայն չեն
կարողդիտվելևուսումնասիրվելիբրև«օմբուդսման»-իտարբերակներ։Պետականապարատի
կազմակերպմանտարբերմշակույթներումօմբուդսմանիսկզբնականգաղափարըստացելէտար-
բեր արտացոլումներ՝ յուրաքանչյուրն արդյունավետության իր մակարդակով։ Հիմնարար սկզ-
բունքներինևկիրառմանառանձինմեխանիզմներինտեղյակլինելըկօգնիօմբուդսամիայնպիսի
ինստիտուտստեղծելուգործում,որըկհամապատասխանիազգայինևինստիտուցիոնալբարե-
վարքությանամրապնդմանռազմավարությանը։

Զինվորական օմբուդսմանի ինստիտուտի հիմնադրումը նպատակաուղղված է ազատական
(կամազատականացվող)ժողովրդավարությաներկրներիպաշտպանությանոլորտումառկաեր-
կուհիմնականխնդիրներիլուծմանը՝քաղաքացիականհասարակությանևվերջինիսպաշտպա-
նականինստիտուտներիմիջևառկափոխհարաբերություններըքաղաքացիականպատշաճվե-
րահսկողությանտակպահելը,ևդրահետմիաժամանակ̀ պաշտպանությանոլորտիանձանցմար-
դու և սոցիալական իրավունքները պաշտպանելը։ Այսպիսով, քաղաքացիական-զինվորական
փոխհարաբերություններումառկադասական՝«ո՞վէհսկելուհսկիչներին»հարցըկապվածէմեկ
այլհարցիհետ,այնէ՝«ինչպե՞սերաշխավորելերաշխավորողների՝իբրևհամազգեստկրողքաղա-
քացիներիիրավունքները»։Երկուհարցերիընդգրկմանոլորտներըմիահյուսվածենոչմիայնբո-
վանդակայինմակարդակով,այլնաևորպեսսոցիալականևզինվորականինստիտուցիոնալզար-
գացմանռազմավարությունևքաղաքականություն։

Օմբուդսմանիգրասենյակիմիջազգայինճանաչումստացածդերըկայանումէպարզապեսքն-
նելուևլուծումներառաջարկելումեջ։Հետևաբար,նմանգրասենյակիստեղծումըչպետքէորպես
սպառնալիքընկալվիգործողիշխանությանհամար165:Զինվածուժերիօմբուդսմանիգործունեու-
թյան ոլորտը մեծ չափով կախված կլինիպաշտպանության ոլորտիփոփոխվող միջավայրի մի-
տումներից,ազդեցությունիցևբնույթից։Դժվարթենա«չափըանցնի»166:Կոռուպցիան՝իրբազ-
մաթիվդրսևորումներովևձևերովհանդերձ,առկաէքաղաքացիական-զինվորականնշվածփոխ-
հարաբերություններիամբողջտիրույթում։Հետևաբար,«լիարժեքօմբուդսմանը»պետքէունենա
համապատասխանլիազորություններնուկարողությունները՝քաղաքացիական-զինվորականբո-
լորհիմնախնդիրներինանդրադառնալուհամար։Պետքէնշել,որմիշարքերկրներումայսինստի-
165Շատդեպքերումնմանգործունեությունըդիտվումէորպեսզինվածուժերիաստիճանակարգությանխախտումև
համարվում՝ճիշտ,թեսխալ,որպեսզինվորականկամքաղաքականիշխանությանհեղինակություննուհիմքերը
խարխլող։

166Ֆասուան Մոքգոբու, «Որն է Հարավային Աֆրիկայի զինված ուժերում զինվորական օմբուդսմանի դերը»,
«Աֆրիկայիանվտանգությանտեսություն»,Հ-8:1,(1999թ.),PhasoaneMokgobu,“DeterminingaRoleforaMilitary
OmbudsmanintheSouthAfricanNationalDefenceForce,”AfricanSecurityReview8:1(1999),

 www.iss.co.za/ASR/8NO1/Determining.html։
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տուտիստեղծումըբերելէզինվորականանձնակազմիներկայացուցիչներիկողմիցիրենցլիազո-
րություններիուպարտականություններիկատարմանընթացքումդրսևորվողվարքագծինշանա-
կալիփոփոխությունների։

Օմբուդսմանիինստիտուտիմոդելները

Ընդհանուրառմամբ,օմբուդսմանիինստիտուտիմոդելներըդասակարգվումեներկուհիմնական
խմբի՝«դասական»և«կազմակերպական»։Յուրաքանչյուրխմբումանընդհատտեղիենունենում
փոփոխություններ,իսկնրանցմիջևառկաբաժանարարգծերը՝ենթարկվումկտրուկփոփոխու-
թյունների167:Այնուամենայնիվ,պաշտպանությանոլորտըտարբերվումէինչպեսպետականքաղա-
քական,այնպեսէլսոցիալականկազմակերպմանկառույցլինելուտեսակետից։Այդիսկպատճա-
ռովպաշտպանությանոլորտումգոյությունունենօմբուդսմանիինստիտուտիմիշարքտարբերակ-
ներ՝զգալիորենտարբեվողխնդիրներովևլիազորություններովհանդերձ։Գործնականտեսակե-
տից կարելի է տարբերակել երեք հիմնական մոդել՝ դասական օմբուդսման,պաշտպանության
ոլորտիխիստինստիտուցիոնալացվածօմբուդսմանևզինվածուժերիթույլինստիտուցիոնալաց-
վածօմբուդսման։

Վերհիշելովկառավարմանհիմնական«չափվումէայն,ինչարվումէ»սկզբունքը,պետքէնշել,
որօմբուդսմանիլիազորություններնայստեղուսումնասիրվումենորպեսպաշտպանությանոլոր-
տի կառավարման դիտարկման և գնահատման գործընթացների բաղադրիչ, մասնավորապես՝
պաշտպանությանոլորտիքաղաքականությանմշակմանևիրականացմանուղղությամբ։

Պաշտպանությանոլորտումօմբուդսմանիինստիտուտիդասականմոդելը

Այսմոդելիհիմքումընկածէայնկանխավարկածը,որխորհրդարանականժողովրդավարության
ցանկացածերկրումպետականիշխանությունըպատկանումէխորհրդարանին։Վերջինսմիահե-
ծանկերպովվերջնականորոշումներ է կայացնումպաշտպանությանոլորտիբոլորխնդիրների
առթիվ,ներառյալ՝բյուջետայինմիջոցներիհատկացմանևվերահսկողությանմեխանիզմներիինս-
տիտուցիոնալացմանմասինորոշումները,ինչպիսիքեն՝բյուջետայինվերահսկողությունը,հայտե-
րիքննարկումը,խնդիրներիբարձրացումըխորհրդարանականլսումներիմիջոցովևայլն։Այսմե-
խանիզմներըկարողենընդգրկելհանրայինպաշտպանինկամզինվածուժերիօմբուդսմանին,ով
երաշխավորում է, մի կողմից,պաշտպանության ոլորտիազգային քաղաքականությանգործում
խորհրդարանականևհասարակականլիիշխանությունըևամրապնդումզինվածուժերիներսում
ժողովրդավարականսահմանադրականությանսկզբունքիկիրառումը,իսկմյուսկողմից՝պաշտ-
պանումզինծառայողների̀  որպեսմարդկային էակների, ինչպեսնաևզինվածուժերումներսում
նրանցուայլքաղաքացիներիունեցածայլիրավունքները։Պատուհան19.2-ումներկայացվումէ
պաշտպանությանոլորտիօմբուդսմանիՆորվեգիայումգործողդասականօրինակը։

Պատուհան19.2.ՊաշտպանությանոլորտիօմբուդսմանիդասականմոդելըՆորվեգիայում

ՊաշտպանությանոլորտումօմբուդսմանիդասականօրինակէհանդիսանումՆորվեգիայիզինվածու-
ժերիհարցերովխորհրդարանականօմբուդսմանիինստիտուտը,որը,հիմնադրվելով1952թ.,դարձավ
զինվածուժերիհարցերովխորհրդարանականօմբուդսմանի`աշխարհումառաջինինստիտուտը։Օմ-
բուդսմաննու օմբուդսմանի հանձնաժողովըՆորվեգիայիխորհրդարանի մարմիններևապահովում
վերջինիսկողմիցիրականացվողվերահսկողականգործունեությանմասնեն։Օմբուդսմանըպետքէ
երաշխավորիբոլորներկաևնախկինզինծառայողներիիրավունքներիիրականացումը։Յուրաքան-
չյուրոք,ովկարծումէ,որիրնկատմամբտեղիէունեցելսխալ,կամդրսևորվելէանարդարացիկամ
ոչողջամիտվերաբերմունք,իրավունքունիիրհարցըներկայացնելուօմբուդսմանին։Օմբուդսմանի
հանձնաժողովըպարտավորէտարեկանհաղորդումներներկայացնելխորհրդարանին,սակայնիրա-
վունքունիորոշակիհարցիքննարկմանհամարցանկացածպահիդիմելունրան։

167ՆերկայացվումէըստԱՄՆ-ումայսգրասենյակներիշրջանակայինկենտրոնհանդիսացողՕմբուդսմաններիընկե-
րակցությանկողմիցհրապարակվածնյութերի,տե՛սնաև՝Կանադայիզինվածուժերիօմբուդսմանիգրասենյակի
ինտերնետայինկայքը՝www.ombudsman.forces.gc.ca:
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Օմբուդսմանը,իրիրավասությանոլոտիշրջանակներում,գործումէորպեսխորհրդարանիևպաշտ-
պանությաննախարարությանխորհրդական։Զինվածուժերինկատմամբիրականացվողվերահսկո-
ղականանկախգործառույթիսահմաններումօմբուդսմանիհանձնաժողովըտեսչականստուգումներէ
անցկացնումերկրիներսումևդրասահմաններիցդուրստեղակայվածցանկացածզինվորականստո-
րաբաժանմանմեջ։Այնուհետևօմբուդսմանըտեսչականայցիարդյունքներովկազմվածիրհաղորդում-
ները՝համապատասխանառաջարկություններովհանդերձ,ներկայացնումէպաշտպանությաննախա-
րարինևզինվածուժերիգլխավորհրամանատարին։

Օմբուդսմանըկարողէսեփականնախաձեռնությամբանդրադառնալիրենհայտնիդարձածցանկա-
ցածխնդրիևկատարելհամապատասխանգործողություններ։Նա լիազորվածէաշխատելուբոլոր
մարմիններին վերաբերող դեպքերի առնչությամբ, իրավունք ունի ծանոթանալու ցանկացած փաս-
տաթղթիևտեղեկատվությանը,կարողէլսելվկաներիևփորձագետների։Օմբուդսմանըանկողմնա-
կալէևանկախ՝պաշտպանությաննախարարից,պաշտպանությաննախարարությունիցևզինվորա-
կանղեկավարությունից։

Աղբյուրը.ԶինվածուժերիհարցերովՆորվեգիայիօմբուդսմանիինտերնետայինկայքը,
www.ombudsmann.no/mil/english.asp։

Չնայածանվանումներիմիջևառկաորոշակիտարբերություններին̀ օմբուդսմանիինստիտու-
տիդասականօրինակներնունենմիասնականորոշէականհատկանիշներ՝
• պաշտպանելմարդուիրավունքները.օմբուդսմանիգործառույթըհիմնվածէօրենքիվրա
ևօմբուդսմանընշանակվումէօրենսդիրմարմնիկողմից,ինչըտրամադրումէանկախու-
թյանևօգտագործվողտեղեկատվությանխորհրդապահությանլրջագույներաշխիքներ.

• օմբուդսմաննունիկառավարության,այդթվում՝պաշտպանությաննախարարության(ՊՆ)
կողմիցիրենցգործառույթներնօրենքինկամհանրությանմեջընդունվածբարոյականնոր-
մերինհակառակիրականացնելուենթադրյալփաստերովքննությունանցկացնելուիրա-
վունք.

• օմբուդսմանըառաջարկություններևերաշխավորություններէներկայացնումկառավարու-
թյանը՝առանձինգործողություններ(այդթվում՝իրավական)վերացնելուկամնորգործո-
ղություններկատարելումասին՝տվյալինստիտուտիգործունեությանայսկամանարդա-
րացիևոչպատշաճդրսևորումըկամդրահետևանքներըվերացնելուհամար.

• օմբուդսմանը իր գործունեությանարդյունքերը դարձնում է հանրային սեփականության
առարկաևնախաձեռնումհասարակականկազմակերպություններիևլրատվամիջոցների
կողմիցճնշումներիիրականացում՝խախտվածիրավունքներըվերականգնողիրավակի-
րառկամօրենսդրականբնույթիմիջոցառումներկիրառելուհամար։

Բոլորդեպքերում,օմբուդսմանիինստիտուտըպետքէլինիանկողմնակալ,անաչառևապա-
քաղաքականացված։ Սակայն անխուսափելիորեն, օմբուդսմանը հանդիսանում է քաղաքական
դաշտումգործողանձ168:Նաիվիճակիէդիմելուքաղաքականպատասխաններնախաձեռնելու
պրակտիկային,այդթվում՝նորօրենքներկամօրենսդրականփոփոխություններներկայացնելու,
քաղաքականպաշտոններումնշանակվածանձանցաշխատանքիցազատելումասինառաջարկու-
թյուններանելու,քաղաքականևիրավակիրառպրակտիկանլուսաբանելու,ինչպեսնաևկառուց-
վածքայինուճյուղայինինստիտուցիոնալբարեփոխումներնախաձեռնելումիջոցով։Այսկամայն
նախարարությանկամպետականայլմարմնիքննադատությունը(կուսակցականկամկոալիցիոն)
կառավարմանմոտեցումներիքննադատությունէ,որըկարողէօգտագործվել(կամչարաշահվել)
ընդդիմությանկողմից169:

168Այսդեպքում,քաղաքականդաշտըբաղկացածէ լինումքաղաքականկուսակցություններից,քաղաքականինս-
տիտուտներից, այն է՝ խորհրդարանից, կառավարությունից, նախագահական գրասենյակից, հասարակական
կազմակերպություններից և ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ, օրինական ու անօրինականայն ընթացակարգերից, որոնց
օգնությանընրանքդիմումենայդդաշտումմիմյանցհետհարաբերվելուհամար։

169ԱյվենԲիզջակ,«Օմբուդսմանըօրենսդրի,վարչակազմիևքաղաքացումիջև՝քաղաքականանկյուն»,(Կոպենհագեն,
ապրիլ, 2005 թ.), Ivan Bizjak, «The ombudsman between Legislator,Administration and Citizen – PoliticalAngle»
(Copenhagen,April2005)։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու232

Դասականօմբուդսմանիուժը՝ազգայինզինվածուժերիևնրանցբարեվարքությանամրապնդ-
մանտեսակետից,այսկամայնիրավունքիխախտմանայսկամայնկոնկրետդեպքըքննելուհնա-
րավորությունչէ։Օմբուդսմանիդերըբարեվարքությանամրապնդմանգործումկարողէհսկայա-
կանլինել,եթենակարողանումէքաղաքականգործընթացիվրաազդեցությունունենալարդեն
քաղաքականությանձևավորմանփուլում՝վերջինիսկիրառմանլեգիտիմություննուժեղացնելուև
ստացվածարդյունքներիմասինհանրությանըտեղեկացնելուհամար։Օմբուդսմանըհանգուցային
դերակատարումկարողէունենալհասարակությանևզինվածուժերիհամար,եթենախթանում
էփոխադարձվստահությանևաջակցությանմթնոլորտիձևավորումը։

Ինստիտուցիոնալ(կազմակերպական)մոդելը

Օմբուդսմանիինստիտուտիսկզբնականգաղափարիհիմքումընկածէգործադիրիշխանության
մարմիններիցնրաանկախությունը։Պատմականորեն,վերջիներկուհարյուրամյակիընթացքում,
ժողովրդավարական երկրների կառավարման մարմինների մեծ մասը որդեգրել է օմբուդսմանի
աուտենտիկ մոդելը և դերակատարումը՝ ստեղծելով աշխատակիցների կողմից ներկայացված
գանգատներըքննելուներքինընթացակարգեր։Այնուհետևդասականմոդելըենթարկվելէընդ-
լայնման՝ըդգրկելովարդենայսպեսկոչվածօմբուդսմաններին,ովքերնշանակվումէինայնգերա-
տեսչություններիկամհիմնարկներիղեկավարներիկողմից,որոնցդեմներկայացվումէինօմբուդս-
մաններիկողմիցքննվելիքբողոքները։Երբեմնսադիտվումէորպեսօմբուդսմանիդասականինս-
տիտուտինայլընտրանքայինմիտարբերակ՝ստեղծվածբարդկառուցվածքունեցող,այդթվում՝
պաշտպանությանոլորտիմարմիններիպատասխանատվությանռեժիմըերաշխավորելուհամար։
Նմանայլընտրանքայինտարբերակներըներդրվումենտվյալկազմակերպությանառանձնահա-
տուկպահանջներըբավարարելուհամարևըստայդմէլ՝սահմանվումեննրանցլիազորություն-
ներնուպարտականությունները։Այդպիսիայլընտրանքային լուծումներնունենորոշընդհանուր
հատկանիշներ,որոնքպարզորոշկերպովարտահայտումենայսմարմիններիառանձնահատկու-
թյուններնուկիրառվողսահմանափակումները՝
• նրանքգործումենպաշտպանությաննախարարությանկողմիցընդունվածկանոններով
սահմանվածկարգով,ինչիհետևանքովզուրկենիրավականայնամուրերաշխիքներիցև
անկախությունից, որն ապահովվում է հատուկ օրենսդրական կարգավորման դեպքում։
Որոշդեպքերումնմանօմբուդսմաններընշվումենզուտորպեսնախարարությանկազմա-
կերպականկառուցվածիմիմաս.

• նրանքնշանակվումենպաշտպանությաննախարարիկողմիցևհաշվետուենանմիջապես
իրեն՝առանցօրենսդրիհետհարաբերություններիմեջմտնելուորևէհնարավորության.

• որպես ՊՆ աշխատակիցներ̀ նրանք գտնվում են վերադասության ուղղահայաց շղթայի
կազմում՝դրանիցբխողբոլորառավելություններովևսահմանափակումներովհանդերձ.

• նրանց հաշվետվություննեըը, եզրակացությունները կամ առաջարկությունները սովորա-
բար լինում են «միայն ծառայական օգտագործման համար», իսկ երբեմն ունենում են
գաղտնիությանանգամավելիբարձրռեժիմ.

• նրանքխնդիրները,ըստհնարավորության,փորձումենլուծելոչպաշտոնականկարգովև
ունեն,անհրաժեշտության դեպքում, քննությունանցկացնելու կարողություններևառա-
ջարկություններներակայացնելուհնարավորություն՝հետևելով,սակայն,զինվածուժերում
գործողկարգին։

Վերլուծաբաններնուպրակտիկաշխատողներըտարակարծիքենայնհարցիշուրջ,թեորքա-
նովէարժեքավորայսփոփոխվածմոդելը։Տեսակետներիցմեկնայնէ,որինստիտուցիոնալօմ-
բուդսմանիներդրումովխաթարվումէբունգաղափարը,ևպրակտիկանհեռանումէսկզբնական
գաղափարից,ինչպեսնաևհետապնդվողնպատակներից։Իհարկե,դասականմոդելիհետհամե-
մատած`ինստիտուցիոնալօմբուդսմանիցանկացածտարբերակբնորոշվումէօմբուդսմանիպար-
տականություններըկատարելուտեսանկյունիցսահմանափակկարգավիճակով,լիազորություննե-
րովևպատասխանատվությանշրջանակով։Հակառակտեսակետնայնէ,որօբմուդսմանիգործա-
ռույթներովօժտվածդասականևինստիտուցիոնալկարգավիճակովմիշարքանձանցևգրասե-
նյակներնախատեսելով`ստեղծվումէուսումնասիրությանևթափանցիկությանապահովմանևս
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մեկմակարդակկամհնարավորություն՝իհամեմատնրա,ինչը,որպեսկանոն,գործադիրիշխա-
նությանկառույցներումբացակայումէ։

Բացիայդ,ժողովրդավարականզարգացմանև/կամպաշտպանությանոլորտիինստիտուտնե-
րիկայացմանտարբերփուլերումգտնվողերկրներիփորձըխոսումէօմբուդսմանիինստիտուցիո-
նալմոդելի«թույլ»և«ուժեղ»տարբերակներիառանձնացմանանհրաժեշտությանօգտին։

«Ուժեղ»ինստիտուցիոնալօմբուդսման

«Ուժեղ»օմբուդսմանիբանաձևիշրջանակներումհիմնականնպատակնէստեղծելարդյունավետ
աշխատողևվստահությունվայելողօմբուդսմանիգրասենյակ̀ ուշադրությանհիմնականառար-
կանդարձնելովհատկապեսգրասենյակը։Օմբուդսմանի«ուժեղ»գրասենյակիհիմնականհատ-
կանիշներից են անկախությունն ու անկողմնակալությունը, խորհրդապահությունը և կարողու-
թյունները(նորմատիվդաշտի,ռեսուրսներիևանձնակազմիտեսանկյունից)՝արժանահավատու-
սումնասիրություններևքննություններանցկացնելուհամար։Այսմոդելիշրջանակներումնախա-
ձեռնողականությանուպատասխանատվությանբեռըդրվածէօմբուդսմանիվրա,ով չպետքէ
սպասի«հաճախորդի»(զինվորի,սպայի,քաղաքացիականծառայողիկամնրանցընտանիքիան-
դամի)գալուն,այլպետքէինքը,սեփականնախաձեռնությամբ,ինչպեսնաևհատուկմիջնորդու-
թյան կամ հրամանիառկայության դեպքում, կատարի դիտարկումներ, ուսումնասիրություններ,
վերլուծություններևքննություններ։

Պաշտպանությանոլորտումուժեղինստիտուցիոնալօմբուդսմաննառկաէայնժամանակ,
երբայնստեղծվումէօրենքիհիմանվրա,ևենթադրվումէ,որպետքէվերահսկողությունիրա-
կանացնի՝1)ընդհանրապեսվերցրածպաշտպանությանոլորտիքաղաքականության,2)պաշտ-
պանությանոլորտիռեսուրսներիկառավարման,3)զինվածուժերիգործունեության, 4)ան-
ձնակազմիէթոսի,նրաիրավունքներիևազատություններիպաշտպանվածությաննկատմամբ
ևապահովիհետադարձկապը։Պատուհան19.3-ումներկայացվածէՆիդեռլանդներիպրակ-
տիկայիցվերցրածօրինակը։Սապետքէլինիմեծևգործառնապեսհզորմիգրասենյակ,որը
սովորաբարպետքէղեկավարվիգլխավորտեսչիկողմից,որնէլ,իրհերթին,պետքէգտնվի
զինվածուժերիաստիճանակարգությանհամակարգիցդուրսևհաշվետու լինիանմիջապես
պաշտպանության նախարարին։ Բոլոր զինվորականև քաղաքացիական ծառայողները, ինչ-
պեսնաևՊՆ-իևզինվածուժերիկողմիցիրականացվողբոլորգործառույթներըպետքէգտն-
վենայսկառույցիղեկավարիհսկողությաններքո։Գլխավորտեսուչը,սեփականնախաձեռնու-
թյամբ,ինչպեսնաևստացվածահազանգերիկամհրամաններիհիմանվրա,կարողէկատա-
րելքննություններևհանդեսգալառաջարկություններով։Այսանձանցտրվումեննշանակալի
լիազորություններ,ինչպեսնաևհստակէայնկապը,որգոյությունունիփաստերըպարզելու
նրանցկարողությանևաշխատանքայինգործունեությանընթացքումնրանցնկատմամբառ-
կավստահությանմիջև։

Այսպեսկոչված«Ինտեգրվածպաշտպանությաննախարարության»գաղափարիշրջանակնե-
րում,որտեղվարչականևզինվորականանձնակազմըկազմակերպականևֆունկցիոնալառու-
մովգտնվումէբարձրաստիճանքաղաքացիականկառավարիչպաշտոնյայիևգլխավորհրամա-
նատարիմիասնականևընդհանուրղեկավարությանևվերահսկողությաններքո,գլխավորտե-
սուչիգրասենյակիկարգավիճակնուլիազորություններըշատավելիլայնեն,քանօմբուդսմանի-
նը,ովհիմնականումկենտրոնացածէլինումմարդկանցբողոքներիվրա։Պաշտպանականգե-
րատեսչությաննմանկառուցվածքըհիմնվածէքաղաքական,կառավարչականևհրամանատա-
րականգործառույթներիտարբերակմանևքաղաքացիականևզինվորականփորձագիտական
գիտելիքներիառավելագույնհամադրմանվրա։Արդյունավետգործելուհամարայսպիսիհամա-
կարգինկենսապեսանհրաժեշտեններքինզսպումներիևհակակշիռներիառկայությունը,որոնք
մշակվումենինչպեսխորհրդատվության,այնպեսէլքաղաքացիականանձանցևզինծառայող-
ներիփոխհարաբերություններիորակըերաշխավորելուհամար։Այսխնդիրներըլուծելուհամար
գլխավորտեսուչը՝զինվածուժերումծառայելուկամՊՆ-ումաշխատելուընթացքումորևէմեկի
նկատմամբանարդարացի մոտեցումը բացառելուն ուղղված իր հիմնական գործառույթներից
բացի,ունինաև«ներքինանկախաուդիտի»գրասենյակիլիազորություններ։Օմբուդսմանիմո-
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դելումնմանլայնլիազորություններնախատեսելըհսկայականարժեքունիկոռուպցիանկան-
խելուևարդենիսկառկադրսևորումներիդեմպայքարտանելուհամար,հատկապես՝այնպիսի
ուղղություններով,ինչպիսիքեն՝պաշտպանությանոլորտիգնումները,ռեսուրսներիբաշխումն
ու կառավարումը։ Կազմակերպականտեսանկյունից, ինչպես նաև ռեսուրսներիառկայության
իմաստով,սապետքլինիմեծածավալևմեծկարողություններունեցողգրասենյակ,որըգտն-
վումէզինվածուժերիվերադասությանշրջանակներիցդուրսևենթարկվումանմիջապեսպաշտ-
պանությաննախարարին:

Պատուհան19.3.Գլխավորտեսուչըորպեսուժեղինստիտուցիոնալօմբուդսման

ՈւժեղինստիտուցիոնալօմբուդսմանիօրինակէՆիդեռլանդներիզինվածուժերիգլխավորտեսուչը։
Նագործումէվերադասությանուղղահայացիշրջանակներիցդուրսևհաշվետուէանմիջապեսպաշտ-
պանությաննախարարին։Նալիազորվածէիրսեփականնախաձեռնությամբկամնախարարիպա-
հանջով՝ վերջինիստեղյակպահել զինված ուժերի հետ կապվածխնդիրների մասին ևայդառթիվ
նախարարիններկայացնելառաջարկություններ։Քննությունսկսելուևիրականացնելու,ինչպեսնաև
որպեսմիջնորդհանդեսգալուևհարցին լուծումտալուգործառույթներիցբացի` ուսումնասիրում է
ներկաևնախկինզինծառայողներիխնդիրները,ովքերկամումանունիցիրենենդիմումգրավորկեր-
պով։Նրագործառույթներիցէխորհրդատվությունտրամադրելը,որպեսմիջնորդհանդեսգալը՝հա-
մապատասխանատյաններումբողոքներիհետագաքննությանփուլերում,շահագրգիռանձանցմիջև
կապհաստատելըև ցանկացածխնդիրայն լուծելու իրավասություն ունեցողանձի ուշադրությանը
ներկայացնելը։Գլխավորտեսչի գրասենյակի գործունեության հիմքում ընկած կարևորագույն երկու
սկզբունքներնեն՝անկախությունըևխորհրդապահությունը։Գլխավորտեսուչըօժտվածէքննչական
լայնլիազորություններով,այդթվում՝ունիզինվածուժերինպատկանողցանկացածտեղմուտքգոր-
ծելուկամցանկացածփաստաթուղթստանալուիրավունք,ինչպեսնաևօժտվածէ՝իրկողմիցհար-
ցաքննվելունպատակովցանկացածզինծառայողիներկայանալուպարտադիրծանուցումուղարկելու
իրավունքով։

 Աղբյուրը.ԱզգայինպաշտպանությանևԿանադայիզինվածուժերիհարցերովօմբուդսման,«Ճա-
նապարհառաջ.Օմբուդսմաններիմոդելները»,NationalDefenceandCanadianForcesOmbudsman,
TheWayForward:OmbudsmenModels։

«Թույլ»ինստիտուցիոնալօմբուդսման

Իր«թույլ»տարբերակովինստիտուցիոնալօմբուդսմանըաջակցումէհաճախորդին՝վերջինիսու-
նեցածխնդիրներիլուծմանտարբերակներըմշակելուևդրանցհետամուտլինելուուղղությամբ։
Ծանրությանկենտրոնը «հաճախորդն է» (զինվոր, սպաքաղաքացիականծառայող, գործարար
կառույց, քաղաքացիևայլն)։Սաօմբուդսմանի սկզբնականգաղափարից բավականին շեղված
տարբերակէ.այնավելիմոտէվարչական«գանգատներիքննությանմարմին»կառույցին,քանթե
ժողովրդավարությանումարդուիրավունքներիպաշտպանությանընպատակաուղղվածինստի-
տուտի։Այն որոշակիարժեքունիպաշտպանությանոլորտումներգրավվածանձանցհամարև
կարողէկիրառվելկոռուպցիայինհակազդելունպատակով:Սակայննրադերակատարումըբա-
վականինսահմանափակէպաշտպանությանոլորտըժողովրդավարական,թափանցիկևհաշվե-
տուինստիտուտդարձնելուտեսանկյունից:Այնգոյությունունիիբրևազատևակտիվքաղաքա-
ցիներիհասարակության,ինչպեսնաևորպեսժողովրդավարականզարգացումներիկենտրոնև
«ժողովրդիանունից» հանդես եկող, գործադիրի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող
խորհրդարան:Այսմոդելինբնորոշառավելհաճախհանդիպողգործառույթներիցենպարզապես՝
հաշվառումտանելը, լսելը,տեղեկատվությունտրամադրելը,դիմումներիձևակերպմաննօգնելը,
ուղղորդելը,խորհուրդներտալը,խնդիրնուսումնասիրելը,պաշտոնապեսորպեսմիջնորդհանդես
գալը,որոշդեպքերում՝առաջարկություններներկայացնելը,ինչպեսնաևորոշակիտենդենցներ
դիտարկելնուդրանցմասինհաղորդելը170:

Այսմոդելիկիրառմանկոնկրետօրինակներըտարբերեն,սակայնգոյությունունիմիհատկա-
նիշ,որնընդհանուրէնրանցբոլորիհամար՝օմբուդսմանիպարտականություննէապահովել,որ

170Սրանքենայն«տասըկետը»,որոնքնշվումեն«Օմբուդսմաններիընկերակցության»գրականությանմեջ։
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պետականմարմիններըպահպանենիրավաչափկառավարմանպահանջներըևհարգենքաղա-
քացիներիանձնականիրավունքները171:

Պատուհան19.4.«Թույլ»ինստիտուցիոնալօմբուդսմանիմոդելիօրինակ

«Օմբուդսմանինման»ինստիտուտիմիօրինակէՉեխիայիՀանրապետությանպաշտպանությաննա-
խարարինկիցտեսչությունը(ինչըկարելիէասելնաևնախկինՎարշավայիպայմանագրիայլերկրների
մասինևս)։Այնհանդիսանումէպաշտպանությաննախարարությանտեսչականներքինբարձրագույն
մարմինը,որըպատասխանատուէՉեխիայիզինվածուժերում՝ֆինանսականգործառույթներիբնա-
գավառիցբացի,տեսչականգործունեությունիրականացնելուհամար։Տեսչությունըհամագործակցում
է համապետականայլ մարմինների հետ, որոնք են՝ Չեխիայի Հանրապետության գերագույնաուդի-
տային գրասենյակը, իրավունքների հանրային պաշտպանը՝ օմբուդսմանը, քրեական հետապնդում
իրականացնելուիրավասությունունեցողՉեխիայիպետականմարմիններնուազգայինանվտանգու-
թյանծառայությունը։
Տեսչությանկողմիցհամակարգվումէզինվածուժերումհակակոռուպցիոնռազմավարությունը,ինչ-

պեսնաևհակակոռուպցիոնմիջոցառումներիիրականացումը։Այսմարմինըպատասխանատուէնաև
ինքնաթիռների կործանմանդեպքերը հետաքննելու համար։Տեսչությունը ղեկավարվում էտնօրենի
կողմից,ովհաշվետուէանմիջապեսպաշտպանությաննախարարիառջև։

Աղբյուրը.ՉեխիայիՀանրապետությանպաշտպանությաննախարարությանինտերնետայինկայք,
www.army.cz/scripts/detail.php?id=7152։

 Օմբուդսմանիդերըպաշտպանությանոլորտումբարեվարքության
ամրապնդմանևկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմանգործում
Կոռուպցիանհակաթեզնէ«լավկառավարում»հասկացության,որըլայնորենճանաչվումէորպես
տնտեսականզարգացմանէականնախապայման172:Հնումձևավորված,սակայնդեռևսգործողու
որոշպաշտպանականգերատեսչություններումարմատներգցածտեսակետիհամաձայն̀ կոռուպ-
ցիան«ընդամենըշուկայականտնտեսությանըբնորոշլրացուցիչծախսերնեն,ևնա,ովուզումէ
գործունենալպաշտպանությանբնագավառիհետ,պետքէկատարիդրանք։Բոլորնենայդպես
անում»։Իրականում,սակայն,կոռուպցիանբերումէգործունեությանցուցանիշներիվատթարաց-
ման,ինչըերկարաժամկետհետևանքներէունենումոչմիայնզինվածուժերի,այլևընդհանրապես
ամբողջպետությանհամար։Պաշտպանությանոլորտիկոռուպցիանհանդիսանում է մեր օրերի
բարոյականամենալուրջմարտահրավերներիցմեկը։Անկախտարբերերկրներումիրդրսևորման
առանձնահատկություններից̀ կոռուպցիանկարելիէդիտելորպեսպաշտպանությանոլորտումար-
ձանագրվածայն հսկայական ձախողումների հիմնական պատճառը, որոնք տեղի են ունենում՝
գնումներիգործընթացում,անշարժևայլգույքիօտարմանևկառավարման,զինվածուժերումզո-
րակոչիևզորացրմանևանգամիսկկառուցվածքայինբարեփոխումներիորոշբնագավառներում։
Պաշտպանության ոլորտում որոշումների կայացման գործընթացը հիմնված է քաղաքական,

վարչականևզինվորականընթացակարգերիվրա,որոնցմիջոցովայդորոշումներնանցնումեն,և
որոնցշրջանակներում՝(1)զինվորականփորձագետներըսահմանումենօպերատիվհայեցակար-
գերնուբավարարմանենթակաանհրաժեշտհզորությունները,(2)քաղաքացիականկառավարիչ-
ներնուքաղաքականգործիչներըորոշումներենկայացնումմիջոցներիհատկացմանևբաշխման,
նյութական ֆոնդերի ձեռքբերման, սպառազինությունների առևտրի և կազմակերպական զար-
գացմանվերաբերյալ,իսկ(3)քաղաքացիականպաշտպանականկառույցներըգնումներիրակա-
նացնելուհամարկազմակերպումենհանրայինմրցույթներևմատուցումծառայություններ։Այս
գործընթացներիյուրաքանչյուրհատվածխոցելիէկոռուպցիայիհամար։
171ՄայքլԼուն,«Օմբուդսմանըօրենսդրի,վարչակազմիևքաղաքացումիջև՝սահմանելով«օմբուդսմանի»հասկա-
ցությունը»,ԶեկույցԴանիայումօմբուդսմանիինստիտուտիհիմնադրման50-ամյակիառթիվ,էջ1,MichaelLunn,
TheOmbudsmanbetweenLegislator,AdministrationandCitizen–DevelopingtheOmbudsmanConcept,speechonthe
occasionofthe50thanniversaryoftheDanishombudsman’sinstitution,1.

172Ինչպես մի առիթով հեռուստատեսային հարցազրույցի ընթացքում ասել է Բուլղարիայի ժողովրդավարացման
անցումային շրջանի նշանավոր մասնագետ Իվան Կրաստևը (Ivan Krastev)՝ «Պաշտոնատար անձինք կաշառք
ենվերցնումայնպատճառով,որնրանքչունենկաշառքչվերցնելուպատճառներ։Մասնավորընկերությունները
կաշառքենտալիսայնպատճառով,որչունենկաշառքչտալուտարբերակ»։
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Բացիայդ,սոցիալ-քաղաքականտեսակետից,քաղաքացիականնախարարիկողմիցկայացված
ցանկացածպոտենցիալառումովկոռումպացվածորոշումբացասաբարէազդում«քաղաքականու-
թյանսոցիալականգնի»վրա,խաթարումէքաղաքականգործիչներիմասինպատկերացումը՝ժո-
ղովրդավարությանխորհրդանիշներիցնրանցվերածելով«քաղաքականբիզնեսմենների»,վնասում
էքաղաքականղեկավարությանհանդեպզինվածուժերիվստահությունը(չնայածայնմասինկաս-
կածների,որիրենցզինծառայողգործընկերընույնպեսներրքաշվածեն)ևձևավորումայնտպավո-
րությունը,որցանկացածքաղաքականկուսակցությունշրջապատվածէիրսեփական«ընկերու-
թյուններիցանցով»։Միևնույնժամանակ,կոռուպցիայիմեջզինվածուժերիներգրավման յուրա-
քանչյուրդեպքվնասէհասցնումհամազգեստկրողանձանցներքինէթոսինևբարոյականնկա-
րագրին,ինչպեսնաևզինվածուժերիհասարակությանմեջունեցածվարկինևպաշտպանական
ինստիտուտին՝որպեսազգայինարժեքի։Միխոսքով,կոռուպցիանկազմաքանդումէբարեվարքու-
թյանազգայինհամակարգիամբողջականությունը,այդթվում՝նրազինվորականհենասյունը։
ՋոնՄաքՄիլլանը(JohnMcMillan)՝Ավստրալիայիհամագործակցությանևզինվածուժերիհար-

ցերովօմբուդսմանը,իրբազմակողմանիփորձիցելնելով,պնդումէ,որ«կոռուպցիայիդեմպայքա-
րըօմբուդսմաններիգրասենյակներիգլխավորխնդիրըկամանգամ՝հիմնականխնդիրներիցմեկը
չէ։Այդնպատակինծառայելուհամարայդգրասենյակներըչունենանհրաժեշտմիջամտողլիազո-
րություններ, օրինակ՝ քողարկված դիտում կատարելը, հեռախոսայինխոսակցությունները լսելը
կամհարցաքննությանհամարկասկածյալներինձերբակալելը։Այսգործառույթներընաևշատմի-
ջոցներենպահանջումևգտնվումենօմբուդսմանիգրասենյակներիմեծմասիհնարավորություն-
ներիցդուրս։Փոխարենը,օմբուդսմաններիգրասենյակներիունեցածկարևորագույնգործառույթը
ունիերկուուղղվածություն՝զբաղվելպետականմարմիններիորոշումներիկայացմանևծառայու-
թյուններիմատուցմանգործընթացներումթույլտրվածխախտումներիվերաբերյալհասարակու-
թյանանդամներիկողմիցներկայացվածբողոքներովևդեպքիցդեպքսեփականնախաձեռնու-
թյամբքննություններանցկացնել՝կառավարությանամբողջգործունեությանկամառանձինգերա-
տեսչություններումառկահամակարգայինխնդիրներիառնչությամբ»173:

Այնուամենայնիվ, կոռուպցիոն երևույթների դեմ միասնական պայքարի շրջանակներում օմ-
բուդսմանիինստիտուտնունիհետևյալարժանիքներնուկարողությունները՝
• օմբուդսմանիգրասենյակիբունգոյությունըևայնփաստը,որպաշտպանականգերատես-
չությունումաշխատողյուրաքանչյուրտղամարդևկինիրավունքունեննրաններկայացնե-
լուքաղաքական,վարչականկամզինվորականիշխանությանմարմիններիկողմիցկայաց-
վածորոշմանկամիրականացվածգործունեությանարդյունքումստեղծվածորևէխնդիր,
արդենիսկհզորերաշխիքէհանդիսանումնշվածմարմիններիներկայացուցիչներիկողմից
իրավաչափորենևբարեվարքությանսահմաններումգործելուհամար.

• պաշտպանությանգերատեսչությունիցդուրսայնպիսիինստիտուտիստեղծումը,որըկաշ-
կանդվածչէվերադասությանաստիճանակարգությանշրջանակներով,այլընտրանքայնու-
թյանզգացումէառաջացնումայնդեպքերում,երբորևէմեկըկարծումէ,որհնարավորէ,
որկամիրականումտեղիէունեցելկոռուպցիոնորոշակիդրսևորում։Պաշտպանության
ոլորտումներգրավվածմարդիկունենայստարբերակըևգիտեն, որկազմակերպական
խիստընթացակարգերինհետևելուպահանջըիրենցչիպարտավորեցնումլռությանմատ-
նելկոռուպցիոնվարքագծիիրենցհանդիպածդրսևորումները.

• օմբուդսմանի մատչելիությունը ստեղծում է կոռուպցիայիայն «թեթև»դեպքերը քննելու
հնարավորությունը,որոնքսովորաբարդուրսենմնումդատականևվարչականկարգով
կամզինվորականընթացակարգերի միջոցով նշանակվողպատիժների կիրառմանոլոր-
տից։Այնուամենայնիվ,նմանթեթևդեպքերըհաճախդառնումենայնբացիլները,որոնքոչ
շատժամանակբզկտումենանգամայնպիսիամուրհամակարգեր,ինչպիսինպաշտպա-
նությանոլորտնէ.

• օմբուդսմանիգրասենյակներիկողմիցպաշտպանությանոլորտիբոլորորոշումներիկա-
յացմանգործընթացըուսումնասիրելուհնարավորությունը,ինչըգործնականումընդգրկում

173ՋոնՄաքՄիլլանիելույթիթեզերը«Հակակոռուպցիոնմիջոցառումներ,լավկառավարումևմարդուիրավունքներ»
թեմայովՄԱԿ-իկոնֆերանսիհամար,Լեհաստան,8-9նոյեմբերի,2006թ.,JohnMcMillan’sspeakingnotesforthe
U.N.ConferenceonAnti-CorruptionMeasures,GoodGovernanceandHumanRights,Poland,8-9November2006։
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էպետականմարմիններիմեծմասը,ևտեղեկատվությանաղբյուրներիլայնշրջանակիառ-
կայությանդեպքում՝իրականացվումէհամակարգված,մշտապեսևհանկարծակիձևով,
համապատասխանանձանցհամարանընդհատարվողմիհիշեցումէայնմասին,որիրենց
աշխատանքըդիտարկվումէներսիցևդրսից,ևորկոռուպցիայիիրականկամենթադրյալ
փաստիմասինցանկացածպնդումկարողէսեղմելահազանգմանձգանը՝որոշումների
կայացմանկամդրանցկատարմանգործընթացիցանկացածփուլում.

• գաղտնիփաստաթղթերինծանոթանալուևշինություններմուտքգործելուօմբուդսմանի
իրավունքըհզորզսպողգործոնէհանդիսանումփաստաթղթերիկեղծումը,ապացույցների
խեղաթյուրումը և ընթացակարգերի՝ կոռուպցիան հնարավոր դարձնող խախտումները
կանխելուուղղությամբ.

• օմբուդսմանիկողմիցիրաշխատանքիարդյունքներըհրապարակայնացնելուևկոռուպցի-
ոներևույթներիմեջներգրավված`առանցբացառությանբոլորքաղաքականգործիչների,
զինվորականևքաղաքացիականծառայողների«անուններըտալու»կարողությունընա-
խազգուշացումէհանդիսանումյուրաքանչյուրծառայողիհամար,որպեսզինրանքիրենց
հեռուպահենկոռուպցիայից,եթեչենուզումվտանգելիրենցպատիվնուծառայությունը.

• այնփաստը,որյուրաքանչյուրքաղաքացի,այլոչմիայնզինծառայողները,իրավունքունի
օմբուդսմանիգրասենյակիուշադրությունըհրավիրելուպաշտպանությանոլորտիխնդիր-
ներիվրա,հասարակության(այսինքն՝անվտանգությանսպառողներիևազգայինպաշտ-
պանությանպատվիրատուների) և զինված ուժերի միջևառաջացնում է  միասնության
շատկարևորզգացումը,որըհանդիսանումէազգայինհամընդգրկունմիասնությանհենա-
սյուններիցմեկը։

Այսպիսով,պաշտպանությանհարցերովօմբուդսմանըկարևորդերէխաղումայդոլորտիինս-
տիտուցիոնալառողջություննապահովելու,դրակառավարմանևգործունեությանորակըբարձ-
րացնելու, ինչպեսնաևպաշտպանությանոլորտում ներգրավվածանձանց՝ սոցիալականևազ-
գայինմիասնությանկայացմաննպատակըևմասնագիտականամենախիստպահանջներըբավա-
րարողբարոյականնկարագիրըամրապնդելուգործում։Ինչպեսնշել էՋոնՄաքՄիլլանը՝ «օմ-
բուդսմանիշատգրասենյակներիրենցտեսնումենորպեսբողոքներիքննարկմանսկզբունքների,
տեղեկատվությանազատությանիրավունքիապահովմանևահազանգողանձնացպաշտպանու-
թյանառաջամարտիկներ։Դրանքբոլորըհանդիսանումենայնժողովրդավարականարժեքների
անքակտելիմասը, որոնքհզորացոնումենկառավարմանհամակարգըևարգելքուզսպանակ
հանդիսանումկոռուպցիոնևվնասակարերևույթներիհամար»174:
Կոռուպցիայիդեմպայքարիհամաշխարհայինփորձիկարևորդասերիցմեկնայնէ,որբազմա-

կողմանիռազմավարությունը,որնիրմեջհամադրումէքաղաքական,սոցիալականևտնտեսա-
կանբարեփոխումներիանցկացումը,ունիբարեվարքությանազգայինհամակարգիբարելավումը
հաջողությամբ ավարտելու ավելի մեծ հնարավորություններ, քան հակակոռուպցիոն առանձին
գործողությունները՝անկախնրանից,թեորքանովենդրանքվճռականկամօրակարգային175:Այդ
իսկպատճառով,պաշտպանությանհարցերովօմբուդսմանիինստիտուտիստեղծումըցանկացած
հակակոռուպցիոնռազմավարությանկարևորբաղադրիչներիցմեկնէ։Աշխարհումչկաերկուլրիվ
նույնանմանմոդել(Պատուհան19.5-ումտե՛սօմբուդսմանիգաղափարիշատյուրահատուկկիրառ-
մանօրինակը)։Օմբուդսմանիորևէմոդելկարողէհաջողությամբկիրառվելմիայնայնդեպքում,
եթեայննախագծվելէիրստեղծմանըհանգեցրածպահանջներըբավարարելուհամար։Այնուա-
մենայնիվ,տարբերերկրներումպաշտպանությանհարցերովօմբուդսմաններիաշխատանքիդրա-
կանփորձիցբխողորոշսկզբունքայիննկատառումներկարողենօգտակարլինելայլերկրների
կամպաշտպանականգերատեսչություններիկողմիցօմբուդսմանիինստիտուտիմշակմանաշխա-
տանքներիընթացքում՝
• Տեսլականը.Պաշտպանության(կամզինվածուժերի)հարցերովօմբուդսմանիինստիտու-
տիներդրումըհասարակությաննուպաշտպանականգերատեսչությանըպետքէհամոզի,

174Նույնտեղում։
175ՌիքՇթափենհարսթևՍահրՋոնՔփանդի,«Պայքարկոռուպցիայիդեմ.համազգայինբարեվարքությանամրա-
պնդման մոդելին ընդառաջ», (Վաշինգտոն,  Համաշխարհային բանկ, 1999թ.), Rick Stapenhurst and Sahr John
Kpundeh,CurbingCorruption:TowardaModelforBuildingNationalIntegrity(Washington,DC:WorldBank,1999)։
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որպետականմարմինները(խորհրդարանը,կառավարությունը,պետությանգլուխըևդա-
տականհամակարգը)գործումենարդարացի,արդյունավետ,հաշվետուևթափանցիկկեր-
պով՝ սահմանադրաիրավական դաշտի շրջանակներում և ժողովրդավարության ու ազ-
գայինբարոյականությանարժեքներինհամահունչ։Փոխադարձվստահությանձևավորու-
մը ևպահպանումը կենսականորեն կարևոր ենպետության ներսում քաղաքացիական-
զինվորականփոխհարաբերություններիևազգայինանվտանգությանշահերիտեսանկյու-
նից։Վստահությունը̀որպեսընկալում,հավատնէհամակարգիևվերջինիսկողմիցազ-
գայինանվտանգության,պաշտպանությանևայլոլորտներինառնչվողցանկացածճգնա-
ժամհաղթահարելուկարողությաննկատմամբ։

• Դերը. Պաշտպանության հարցերով օմբուդսմանի դերըպետք է լինի՝ նպաստել զինծա-
ռայողների,պաշտպանությանոլորտումներգրավվածայլանձանցևայսոլորտիքաղաքա-
կան ղեկավարության բարոյական նկարագրի և հեղինակության ամրապնդմանը։ Այս
առումով,օմբուդսմանինվերապահվածէերկխոսության,փոխադարձհարգանքի,ինչպես
նաևառկախնդիրներիունպատակներիմիասնականընկալմանուղղությամբակտիվև
համընդգրկունքայլերիմիջոցովկոնսենսուսիձևավորմանդերակատարումը։

• Առաքելությունը.Օմբուդսմանիհիմնականառաքելություննէնպաստելպաշտպանության
ոլորտի քաղաքական, վարչական և զինվորական ղեկավարության գործունեության ու
նրանցնկատմամբվստահությանխթանմանը,քանիորբարոյականնկարագրիևբարե-
վարքությանամրապնդմանգործիհաջողությանհամարպահանջվումենձեռքբերումների
փաստարկված ապացույցներ։ Օմբուդսմանի գրասենյակը հասարակությանը պաշտպա-
նումէպաշտպանությաննախարարությանևզինվածուժերիհետնրահարաբերություն-
ներում։Այննպաստումէ,որպեսզիթույլտրվածվարչականսխալներըվերացվենայնպիսի
քայլերիմիջոցով,ինչպիսիքեն՝ նախարարությանվարչականգործողություններիառթիվ
բերվածգանգատներիանկախուսումնասիրությունկատարելը,հաշվետուևարդյունա-
վետ,իրավաչափ,արդարացի,թափանցիկևպատասխանատուհանրայինկառավարումը
խթանելը, կառավարության վարչական գործողությունների առթիվ ներկայացված գան-
գատներիլուծմանուղղությամբքաղաքացիներինաջակցությունցուցաբերելը,հաշվետվո-
ղականությանապահովմանմոտեցումներևսկզբունքներմշակելը,տարբերմարմինների
կողմիցօրենքիպահանջներիկատարումըստուգելըևայլն։Սակայնօմբուդսմանիառաքե-
լությունըչիկայանումկառավարության,պաշտպանությաննախարարությանկամզինված
ուժերիփոխարենորոշումկայացնելուկամնրանցորոշումներինհակադրվելումեջ։Իրա-
կանում,օմբուդսմանիինստիտուտըգոյությունունինրահամար,որպեսզիիրիրավասու-
թյանշրջանակներումայդմարմիններին,ինչպեսնաևզինվածուժերիքաղաքացիականև
զինվորականղեկավարությանըքաջալերի,որպեսզինրանքանընդհատհիշենհասարա-
կությանառջև, ինչպես նաև զինվորականև քաղաքացիականանձանց հանդեպ իրենց
ունեցածպարտականություններիմասին,որպեսզինշվածմարմիններըգործենողջամտու-
թյան սահմաններում,  օրենքներիև իրավակիրառ լավագույնպրակտիկային համապա-
տասխանևապահովենհարգանքըզինվածուժերիավանդականբարոյականնկարագրի
նկատմամբ։Պաշտպանությանհարցերովօմբուդսմանըպետքէաշխատիհասնելնրան,որ
երկրիպաշտպանությանոլորտըվերածվիմիայնպիսիինստիտուտի,որըյուրայինէևան-
հրաժեշտհամայնքիբոլորանդամներիհամար։

Պատուհան 19.5. Օմբուդսմանի գաղափարի կիրառումը պաշտպանության ոլորտում
գնումներիբարեվարքություննամրապնդելուուղղությամբ

2006թ.սկսած`ԿորեանիրականացնումէԶինվորականգնումներիկառավարմանծրագիրը(ԶԳԿԾ,
Defence Acquisition Programme Administration, DAPA)։ Այն հիմնադրվել է պաշտպանության ոլորտի
գնումներիբարեվարքությանևկոռուպցիայիհետկապվածնախկինումգոյությունունեցածլրջագույն
խնդիրներինիպատասխանևթափանցիկությանապահովմաննպատակովբարեփոխումներիշուրջ
քաղաքացիականհասարակությանկողմիցգործադրվողճնշումներիներքո։
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2003 թ. պաշտպանության ոլորտում գնումների գործընթացի արմատական բարեփոխումները նա-
խապատրաստելուհամարստեղծվեցհատուկհանձնաժողով։ԶԳԿԾ-նհիմնադրվեց2006թ.հունվա-
րին՝նորօրենքիհամաձայն։Նրաառջևխնդիրդրվեցզբաղվելպաշտպանությանոլորտիգնումներով՝
ապահովելով գործընթացի թափանցիկությունը, արդյունավետությունը, մասնագիտական որակը և
հաշվետվողականությունը։ԶԳԿԾ-իստեղծմանպահիդրությամբնրաանձնակազմի50%-ըկազմում
էինքաղաքացիականծառայողները,ինչըկարևորէրդեպիկառավարմաննախկինումանձեռնմխելի
ևանգամ«սուրբ»համարվողոլորտըառաջինքայլըկատարելուհամար։Քաղաքացիականհասարա-
կությանըմասնակցությունունենալումներգրավելըևսմեկնվաճումհանդիսացավԿորեայիհամար։

ԶԳԿԾ-իտրամադրությանտակգտնվողգործիքակազմնընդգրկումէր՝Ծրագրիիրականացմանկոմի-
տեն,բարեվարքությանդաշնագրերը,օմբուդսմանիծրագրերնու«իրականանունների»քաղաքակա-
նությունը։«Թրանսփարենսիինթերնեշնլ»կազմակերպության,ԶԳԿԾ-իևԱուդիտիևտեսչականվար-
չությանառաջարկություններիհիմանվրանշանակվեցքաղաքացիականերեքօմբուդսման։Վերջիննե-
րիսգործունեությանսկզբունքներնեն՝անկախությունը,հետևողականությունը,մասնակցայինմոտե-
ցումը,թափանցիկություննուչեզոքությունը։Օմբուդսմաններիխումբըհավաքվումէշաբաթականմեկ
անգամ,հանդեսէգալիսառաջարկություններովևհրապարակումիրգործունեությանարդյունքները։
ԶԳԿԾ-իօմբուդսմանիինստիտուտընմանմարմիննօրենքիհիմանվրաստեղծելուԿորեայիառաջին
փորձնէր,ևառաջինանգամնէր,երբքաղաքացիականհասարակությունըմասնակցումէրպաշտպա-
նությանոլորտումգնումներիգործընթացիդիտարկմանը։Առաջինանգամհինգործելաոճումկատար-
վեցինփոփոխություններ,ինչընպաստեցհամագործակցությանհնարավորություններիմեծացմանը։
Այսզարգացումներիցկարելիէքաղելհետևյալդասերը՝

1. քաղաքացիականհասարակությանմասնակցությունըհնարավորևարժեքավորէյուրաքան-
չյուրփուլում.

2. արտաքին,մասնակցայինդիտարկումըկենսականորենկարևորէբարեվարքությունըխթանե-
լուհամար.

3. փորձագետներիներգրավումընույնպես շատկարևորէքննություններիարդյունքներիհան-
դեպվստահություննապահովելուհամար.

4. համերաշխևհամագործակցայինմոտեցումըհանգուցայինդերէխաղումկամավորփոփոխու-
թյուններըխթանելուգործում.

5. փոփոխություններիշարունակականությանապահովումըկարևորէևնույնքանդժվար,որքան
ևդրանցհասնելը։

      Աղբյուրը.Հիմնվածէ«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանԿորեայիներկա-
յացուցչությանգլխավորքարտուղարևԿորեայիԶինվորականգնումներիկառավարմանծրագրի
օմբուդսմանՍունգ-ԳուԿանգիներկայացմանվրա,որնարվելէ«Բարեվարքությանամրապնդու
մը»թեմայովՆԱՏՕիկոնֆերանսիընթացքում,Մոնտերեյ,Կալիֆոռնիա,25-27փետրվարի,2009
թ.,BasedonthepresentationofSung-GooKang,Secretary-GeneralofTransparencyInternational
Korea andRepresentativeOmbudsman at theDefenceAcquisitionProgrammeAdministration in
KoreatotheNATOBuildingIntegrityconferenceinMonterey,California,25-27February2009։

• Գործառույթներնուլիազորությունները.Անկախընտրվածմոդելից,պաշտպանությանհար-
ցերովօմբուդսմանիհիմնականգործառույթըպետքէլինիպետականծառայողներիգործո-
ղություններիդեմբերվածյուրաքանչյուրևամենտեսակգանգատիքննությունը։Այսգործա-
ռույթիհիմնականարդյունքըոչթեսոսկօրենքիկամիրավունքիխախտումըպարզելնէ,այլ
պաշտպանականգերատեսչությաններսումևընդհանրապեսհասարակությանմեջհամախմբ-
վածությանը նպաստելը։ Համախմբվածությունը նշանակում է այն նպատակների միասնու-
թյունը,որոնքուղղվածենընդհանուրխնդիրներիիրագործմանը։
Եթետվյալերկրումառկասպասումներիմակարդակըբարձրէ,ապաընտրվածմոդելըպետք
էմոտլինիդասականմոդելին,երբպաշտպանությանհարցերովօմբուդսմանըլիազորվածէ
քննելուպետականևմասնավորհատվածիբոլորբնագավառները,այդթվում՝ապրանքների
ևծառայություններիտրամադրմաննուօգտագործմանըառնչվողոլորտներում։Զինվորական
ծառայությունը,արտաքինհարաբերություններիհարցերը,զինվորականդատարանները,պե-
տությանմոբիլիզացիոնռեզերվներիվիճակը,զինվորականառողջապահականևվերականգ-
նողականծառայություններըևայլոլորտներ,գտնվումենայսօմբուդսմանիպատասխանատ-
վությանտիրույթում։Օմբուդսմանիգլխավորպարտականությունըպետքէլինիպաշտպանու-



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու240

թյանոլորտիբոլորուղղություններովսահմանադրականիրավունքներիևօրենսդրականպա-
հանջներիապահովումնուդրանցկատարմաննկատմամբհսկողությունիրականացնելը՝ան-
կախնրանից,թեարդյոքայդոլորտներըվերաբերումենպաշտպանությաննախարարությա-
նը,զինվածուժերին,պաշտպանականարդյունաբերությանը,թեքաղաքացիականհասարա-
կությանը։Պաշտպանությանհարցերովօմբուդսմաննիրավունքունիքննելուվարչականգոր-
ծողություններիևզինվածուժերիօգտագործմանառթիվներկայացվողգանգատները, սա-
կայն,որպեսկանոն,չիկարողքննելկարգապահականվարույթներիշրջանակներումնշանակ-
վածտույժերը,ինչպեսնաևորևէանձինկատմամբկիրառվածխրախուսանքիմիջոցներըկամ
դրանցկիրառումըմերժելը։Միայնբացառիկհանգամանքներումնակարողէքննելզինծա-
ռայողներիկողմիցներկայացվածգանգատները,այնէ՝երբվերջիններսսպառելենվերադա-
սությանկարգովբողոքարկմաններքինմեխանիզմները։
Եթեպետությունըցանկանումէունենալուժեղինստիտուցիոնալօմբուդսման,ապավերջինս,
արդյունավետգործելուհամար,պետքէօժտվածլինիօրենքովամրագրվածանկախությանև
անկողմնակալությանհատկանիշներով,իրավունքունենա չբացահայտելուխորհրդապահա-
կան բնույթի տեղեկատվությունը և անցկացնելու գործուն ստուգումներ և քննություններ։
Նմանցանկությանպարագայումպաշտպանությանհարցերիօմբուդսմանըպետքէհնարավո-
րությունունենահարուցելուքննություններ,պարտավորլինիքննելուբողոքներ,ինչպեսնաև՝
ցանկացածդեպք,երբորևէանձ,իրիրավասությանշրջանակներում,սակայնոչիրավաչափ
շարժառիթներով, կայացնում է կամայական,անհիմն կամ չպատճառաբանված որոշումներ
կամիրպաշտոնեականլիազորություններիիրականացմանընթացքումգործումէսխալներ
կամթույլտալիսպաշտոնեականանփութություն։
Թույլինստիտուցիոնալօմբուդսմանիգործառույթներըպետքէայնպեսսահմանվեն,որպեսզի
նրանհնարավորությունտրվիքաղաքացիներիհետաշխատելայնքան,որքանանհրաժեշտէ
վերջիններիսխնդիրներըլուծելուհամար՝այդպիսովլրացնելով«հաճախորդիևգրասենյակի»
միջևառկաբացը։
Օմբուդսմանիիրավասությանտարբերմոդելներնընդհանուրհայտարարումընդգրկումեն,ոչ
սպառիչ կերպով, սակայն հետևյալ լիազորությունները176՝ գանգատիառկայության դեպքում
կամսեփականնախաձեռնությամբքննելՊՆցանկացածվարչականակտ՝անկախդրավերջ-
նականկամընթացակարգային լինելուհանգամանքից,նախաձեռնելայնպիսիկոնֆերանս-
ներ,հարցումներ,հանդիպումներկամուսումնասիրություններ,որոնքկարողենբարելավել
ՊՆևզինվածուժերիգործունեությունըկամնվազեցնելվիճելիվարչականակտերիկայաց-
մանվտանգը,ինչպեսնաևմասնակցելնմաննախաձեռնություններիկամդրանցշրջանակնե-
րումհամագործակցելառանձինքաղաքացիներիևգերատեսչություններիհետ,բացիայդ՝կա-
տարելհարցումներևպաշտպանականգերատեսչությանցանկացածանձիցստանալանհրա-
ժեշտտեղեկատվությունը,առանցնախազգուշացմանմուտքգործելցանկացածզորամասև
անցկացնելստուգում,ցանկացածանձիհրավիրելերդմանտակցուցմունքտալուկամայնպի-
սիփաստաթուղթկամորևէայլապացույցտրամադրելու,որըողջամտորենկարողէվերաբե-
րելիլինելքննությանառարկահանդիսացողհարցերին,պահպանելգանգատներինևքննու-
թյուններին առնչվող ցանկացած տեղեկատվության խորհրդապահությունը և, վերջապես,
կազմելօմբուդսմանիգրասենյակիբյուջենևկառավարելայն։

• Արժեքները.177Անկախություննուանկողմնակալությունըհանդիսանումենօմբուդսմանիինստի-
տուտիատրիբուտները՝այնհիմքը,որիվրապետքէկառուցվիգրասենյակը։Անկախությունն
անհրաժեշտէփաստացիևտեսանելիանկողմնակալությունըապահովելուևօմբուդսմանիև
նախարարիմիջևսերտհամագործակցությունհաստատելուհամար։Օմբուդսմանիբարեվար-
քությունըկայանումէնրակողմիցվարքագծի,բարոյականությանկամէթիկայիխստապահանջ

176ԸստԱՄՆՕմբուդսմաններիընկերակցության՝«Օմբուդսմանիմասինմոդելայինօրենքընահանգներիիշխանու-
թյունների համար»փաստաթղթի, (Դեյթոն,Օհայո,փետրվար, 1997թ.), United StatesOmbudsmanAssociation,
ModelOmbudsmanActforStateGovernments(Dayton,Ohio,February1997)։

177Արժեքներըկարողենմեկնաբանվելնաևորպես«ստանդարտներ»կամ«չափորոշիչներ»։Տե՛սՕմբուդսմանների
միջազգայինընկերակցություն(ՕՄԸ),«Օմբուդսմաններիմիջազգայինընկերակցությանլավագույնփորձիօրինակ-
ներ»,(ՕՄԸգործունեությանչափորոշիչներիհավելված),2-րդխմբագրություն(31մարտի,2008թ.),International
OmbudsmanAssociation, InternationalOmbudsmanAssociationBestPractices (ASupplement to IOA’sStandardsof
Practice),Version2(March31,2008)։
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նորմերնանշեղորենպահպանելումեջ.նրավարքագիծըպաշտպանությանոլորտումներգրավ-
վածանձանցպետքէհամոզի,որնրանցնվիրվածությունըպետքէդրսևորվիդեպիպետու-
թյուննուվերջինիսժողովրդավարականքաղաքականհամակարգը,որիշրջանակներումհենց
կպահպանվենիրենցիրավունքներնուվաստակածարտոնությունները՝այսպիսով,հնարավո-
րությունտալովնրանցիրենց ջանքերըգործադրելու դրականտրամադրվածությամբևպա-
տասխանատուկերպով։Օմբուդսմանըպետքհեշտհասանելիլինիզինվորականևքաղաքացի-
ականծառայողների,ինչպեսնաևայլքաղաքացիներիուգործարարներիհամար։Նապետքէ
հնարավորությունունենամուտքգործելուցանկացածզինվորականճամբար,ստորաբաժանում,
այլաշխատանքայինմիջավայր,կատարելուցանկացածտեղեկատվությանհարցումևստանա-
լուցանկացածտեղեկատվություն,որըվերաբերումէքննությանընթացքումգտնվողգործին,
ընդորում՝ապահովագրվածլինելովայդփաստաթղթերնիրենիցհետպահանջվելուհնարավո-
րությունից։Խորհրդապահությունըօմբուդսմանինպետքէօգնիշահելումարդկանցվստահու-
թյունըիրինստիտուտինկատմամբ։Օմբուդսմաններիգրասենյակներիունեցածդերակատար-
մանբնույթըպահանջումէ,որաշխատակազմիցանկացածանդամունենաբարձրպրոֆեսիո-
նալմակարդակ,նրանցպրոֆեսիոնալաշխատանքովբարձրացվումէպաշտպանությանոլոր-
տիինստիտուտներիևընդհանրապեսպետականմարմիններիպրոֆեսիոնալիզմիմակարդա-
կը։Օմբուդսմանըպետքէլինիքաղաքապեսչեզոք։Բացիայդ,նաչիկարողպաշտոնապեսկամ
ոչպաշտոնապեսհարելորևէմիավորմանկամկառույցի,որըկարողէհանգեցնելշահերիիրա-
կանկամայդպեսընկալվողբախմանկամվարկաբեկելօմբուդսմանիչեզոքությունը։

• Նշանակումը.Անկախկիրառվողմոդելից,օմբուդսմանըպետքէնշանակվիխորհրդակցություն-
ներիարդյունքում,որոնցումպետքէներգրավվածլինենառնվազն՝պաշտպանությաննախա-
րարըևխորհրդարանիհամապատասխանհանձնաժողովը։Վերջինիսունեցածլիազորություն-
ներիցմեկնէհանդիսանումխնդրելոչմիայննախարարին,այլնաևնախարարությանղեկավար
կազմիկամցանկացածայլներկայացուցչիցուցմունքներտալառանձինհարցերիվերաբերյալ։

• Աշխատակազմիհամալրումը.Օմբուդսմանիտարբերգրասենյակներորդեգրելենհաստիքնե-
րիհամալրմանտարբերմոտեցումներ,հատկապեսայնհարցիհետկապված,թեինչպիսին
պետքէլինիհավասարկշռությունըմիկողմիցանկախքաղաքացիականաշխատակազմիև
մյուսկողմից՝անհրաժեշտզինվորականգիտելիքներիուփորձիմիջև։Զինվածուժերիհարցե-
րովԳերմանիայիխորհրդարանականհանձնակատարըիրավունքունիընտրելուաշխատա-
կազմիանդամներին։Գրասենյակըբաղկացածէմոտ60աշխատակցից,ևնրանցմոտկեսը
հանդիսանումենմիջին-բարձրագույնևբարձրագույնկոչումներունեցողծառայողներ,որոնք
անմիջապես զբաղվում են հանձնակատարին ներկայացված գանգատների ուսումնասիրու-
թյամբ178:ԱվստրալիայիզինվածուժերիօմբուդսմանիգրասենյակըհամալրվածէԱվստրալի-
այիհանրայինծառայությանաշխատակիցներով։Որևէզինծառայողօմբուդսմանիգրասենյա-
կիկողմիցիրականացվողուսումնասիրություններինչիմասնակցում։Նիդեռլանդներիգլխա-
վորտեսուչիգրասենյակումաշխատումեն16զինծառայողև13քաղաքացիականանձ,ընդ
որում`գլխավորտեսուչիևաշխատակազմիղեկավարիպաշտոններումնշանակումներնար-
վումենռոտացիոնկարգով՝զորքերիերեքտեսակներիկազմից179:

• Թափանցիկությունևհաշվետվողականություն.Պետքէնախատեսվինշանակողմարմնինև
ընդհանրապեսհասարակությանըօմբուդսմանիգործունեությանվերաբերյալտեղեկատվու-
թյուն ներկայացնելու պարտականությունը։ Օմբուդսմանը, առնվազն տարին մեկ անգամ,
պետքէիրգործունեությանընդհանուրհաշվետվությունըներկայացնինշանակողմարմնին,
քաղաքականություն մշակողայլ մարմիններին և հանրությանը180: Այսպարտականությունը

178ԿարլԳլյումես, «Զինված ուժերիԽորհրդարանական հանձնակատարըև նրադերըԴաշնային զինված ուժերի
նկատմամբխորհրդարանականվերահասկողությունիրականացնելուևզինծառայողներիգանգատներըքննարկ-
մանառարկադարձնելուուղղությամբ»,էջ17,KarlGleumes,TheParliamentaryCommissionerfortheArmedForces:
HerRole inExercisingParliamentaryControlover theFederalArmedForcesandProcessingPetitions fromService
Personnel,17։

179Տե՛սԿանադայիզինվածուժերիօմբուդսմանիինտերնետայինկայքը՝(www.ombudsman.forces.gc.ca):
180Գրասենյակներիմեծմասըհանդես էգալիստարեկանհաշվետվություններով, որոնցումներկայացվումեննա-
խորդտարվաընթացքումիրականացվածգործունեությունըևհարցումներիթիվը,ոչպաշտոնականուղիներով
լուծված գործերի թիվը,ավարտվածև ընթացքի մեջ գտնվող քննությունների թիվը,արվածառաջարկները և
տեղեկատվությունայնմասին,թեարդյոքայդառաջարկներնիրականացվելեն,թեոչ։
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կարողէկատարվելմիշարքձևերով՝հանրամատչելիբրոշյուրներևտեղեկատվականձեռ-
նարկներ,պրակտիկանբարելավելունպատակովթողարկվողուղեցույցներ,որոնքանհատնե-
րին ևտարբեր մարմիններին կողմնորոշում են, թե ինչպես համագործակցել օմբուդսմանի
գրասենյակիհետ,ՊՆ-ումևզինվածուժերումկատարվածտեսչականայցերիմասինհաշվետ-
վություններ,ՊՆ-ումևզինվածուժերիվարչականգործողություններիառթիվկատարվածքն-
նություններիարդյունքներիմասինհաշվետվություններ,օմբուդսմանիինտերնետայինկայքն
ու էլեկտրոնայինտեղեկատուները, որոնք ներկայացնում են քննություննավարտված գան-
գատներովամենաթարմուսումնասիրություններ,որոնքկարողենօգտակարլինելնաևլայն
լսարանիհամար,տարբերպաստառներ,որոնքպարզաբանումենօմբուդսմանիդերնունրա
կողմիցմատուցվողծառայություններիբնույթը,խորհրդարանականհանձնաժողովներինօմ-
բուդսմանիկողմիցներկայացվողմիջնորդություններևայլն181:

Հետևություն

Օմբուդսմանիինստիտուտըհանդիսանումէպետությանքաղաքական,գործադիրևանվտանգու-
թյանհամակարգերի«հորիզոնական»հաշվետվողականությանամենանշանակալիցհանգուցային
տարրերից մեկը։ Պաշտպանության հարցերով օմբուդսմանի առկայությունը պետք է երաշխիք
հանդիսանապաշտպանությանոլորտիքաղաքական,վարչականևհրամանատարականատյան-
ների,ինչպեսնաևկառավարությանևհանրայինկառավարմանմարմիններիոչիրավաչափբոլոր
գործողությունների դեմ՝ միևնույն ժամանակապահովելով, որ զինծառայողների, քաղաքացիա-
կանաշխատողներիևքաղաքացիականհասարակությանունեցածիրավունքներնուպարտակա-
նություններըհամահունչլինենժողովրդավարականնորմերինևարժեքներին։

Օմբուդսմանիմոդելիունեցածճկունությունընշանակումէ,որպաշտպանությանոլորտիբարե-
վարքությունըկարողէխթանվելմիշարքճանապարհներով՝քննություններանցկացնելու,հաշ-
վետվություններովևհրապարակայինելույթներովհանդեսգալու,խորհրդարանականմիջնորդու-
թյուններներկայացնելուևկառավարությանբարձրաստիճանպաշտոնյաներիհետհանդիպում-
ներ ունենալու միջոցով։ Ամեն դեպքում, սապետք է լինի մի գրասենյակ, որնանկախ կերպով
ստանումևքննումէչարաշահումներիմասինհաղորդումները։

Համապետականևզուտպաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանամրապնդմանգործում
արդյունավետ գտնվելու համար օմբուդսմանի ինստիտուտը և նրա ունեցած գործառույթները
պետքէնախատեսվածլինենօրենքով,պաշտպանվածլինենկամայականփոփոխություններիցև
գրաքննությունից,ունենանհամարժեքբյուջեևանկողմնակալաշխատակազմ,ինչպեսնաևհեշ-
տությամբ հասանելի լինեն ցանկացած զինծառայողիևայլ քաղաքացու համար։Այդ դեպքում
օմբուդսմանիինստիտուտըգործադիրիշխանությանմարմիններինկստիպիհարգանքովվերա-
բերվելիրառաջարկություններինևգործելդրանցհամապատասխան,ներառյալ՝այնառաջարկնե-
րը,որոնքուղղվածենպաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանը։

181ՑանկիհիմքումընկածէԱվստրալիայի,Կանադայի,Գերմանիայի,ՆորվեգիայիևԱՄՆօմբուդսմաններիգրասեն-
յակիփորձը։
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ԳԼՈՒԽ20.

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՐՊԵՍԴԱՇՆԱԿԻՑ
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՆՎԱԶԵՑՄԱՆԳՈՐԾՈՒՄ

Հակակոռուպցիոնհամակարգիարդյունավետգործունեությանհամարանհրաժեշտէպաշտպա-
նականարդյունաբերությանհամագործակցությունը։Պաշտպանությանոլորտիմատակարարները
հետզհետեընդունումենկորպորատիվսոցիալականպատասխանատվությանևլեգիտիմացման
կարևորությունը,որըկապվածէավելիմեծթափանցիկությանհետ։Այսգլխումքննարկվումեն
պաշտպանությանոլորտիերկուհիմնականկապալառուներիկողմիցիրականացվողբարեվար-
քության ամրապնդման քաղաքականությունները, և ներկայացվում այն հիմնական միջոցները,
որոնքկարողենձեռնարկվելպաշտպանականարդյունաբերությանևկառավարություններիկող-
մից՝պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությունըխթանելունպատակով։

1.Պաշտպանականարդյունաբերությունըորպեսկոռուպցիայի
նվազեցմանլուծումներիբաղադրիչ.Ամերիկյանմոտեցումը

Երբեմնփաստարկներենհնչումեն,որորոշշուկայականտնտեսություններումկոռուպցիանպար-
զապեսհանդիսանումէշուկայումաշխատելուգինը։Նմանդատողություններիհետևանքըլինում
էայնեզրակացությունը,որկոռուպցիայիդեմպայքարիմիջոցներըզուրենևանիմաստ։Պետքէ
պարզապեսընդունելբիզնեսգործունեությանվրադրվողայսհարկըևշարժվելառաջ։Այստեսա-
կետը,սակայն,չիընկալումկոռուպցիայիցբխողիրականչարիքները։Կոռուպցիանխաթարումէ
հավատըպետություններիևկորպորացիաներինկատմամբ,ցածրացնումպետականմիջոցների
հաշվինմատակարարվողապրանքներիևծառայություններիորակըևխոչընդոտումհենցազատ
շուկայականտնտեսությանարդյունավետգործունեությունը։Բարեբախտաբար,այստեսակետը
պակասվստահելի էդառնումայսօրվափոխկապակցվածաշխարհում,որտեղ լայնածավալկո-
ռուպցիան(որըվերջումգրեթեմիշտբացահայտվումէ)հրապարակայնացվումէևքննադատվում՝
վնասհասցնելովդրանմասնակցածկողմերիցյուրաքանչյուրին։

Վերջինտարիներինպաշտպանականարդյունաբերությունըհեղեղվելէամբողջաշխարհումդրս-
ևորվողկոռուպցիոնվարքագծիմեղադրանքներով։Սանշանակալիորեննվազեցրելէվստահու-
թյունըարդյունաբերությանայսոլորտինկատմամբ,որըմեծապեսկախվածէհանրայինմիջոցնե-
րիհատկացումներից։Հետևաբար,հնարավորէ,որայնքանէլհամարժեքչհնչիայնպնդումը,որ
արդյունաբերությանևկառավարությանմիջևգործընկերությունըհանդիսանումէկոռուպցիայի
դեմպայքարելումիակարդյունավետմիջոցը։Սակայնեթեմիքայլհետկատարենքուհարցին
նայենքորոշակիհեռավորությունից,ապատրամաբանականկթվա,որկոռուպցիայիխնդրիլուծ-
մանըպետքէմոտենալինչպեսառաջարկիկողմից,այնէ՝որպեսկանոն,պաշտպանականարդյու-
նաբերության,այնպես էլպահանջարկի կողմից՝ սովորաբար ի դեմսպետական կառավարման
մարմիններիուպաշտոնատարանձանց։

Այս կետումքննարկվում է կոռուպցիայիառաջարկի կողմը՝ հատուկ ուշադրությունդարձնելով
պաշտպանության ոլորտի հիմնականում ԱՄՆ-ում գործող կորպորացիաների, մասնավորապես՝
«ԼոքհիդՄարտին»(LockheedMartin)ընկերությանդրականփորձիվրա`նպատակունենալովապա-
հովելբիզնեսգործունեությանիրականացումըբարձրբարոյականնորմերինհամապատասխան։

Պաշտպանականարդյունաբերությաննախաձեռնությունը(ՊԱՆ)

ԱՄՆպաշտպանությանոլորտիհիմնականկապալառուներիմեծմասըմիացելենՊԱՆ-ին։Այս
նախաձեռնությունըգործիէդրվել1986թ.՝իպատասխանարդյունաբերությանայսճյուղինկատ-
մամբհանրայինվստահությանխաթարմանը,որըհետևանքնէրարդյունաբերությանմեջևՊաշտ-
պանությանդեպարտամենտիներսում յուրացման, վատնմանև չարաշահմանայն լայնածավալ
պրակտիկայի,որըբացահայտվեցևհրապարակայնացվեց։ՊԱՆ-ինմիացածբոլորկողմերըհա-
մաձայնել են ընդունել և կիրառել ինքնակառավարման համապատասխան վեց սկզբունքները,
որոնքներկայացվածենՊատուհան20.1-ում։
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ՊԱՆ-ըստորագրելով`յուրաքանչյուրկողմտալիսէիրհամաձայնությունըամենտարիլրացնե-
լուշատմանրամասնմիհարցաշար,որիառարկանենհանդիսանումայդկողմիիրականացրած
էթիկայի ծրագրերն ու ունեցած համապատասխանպրակտիկան։ Այս հարցաշարերիպատաս-
խաններնամփոփվումենևներկայացվումՊԱՆ-իՀանրայինհաշվետվողականությանտարեկան
զեկույցում182:
Չնայածայնհանգամանքին,որՊԱՆ-իբոլորանդամներիկողմից,այդվեցսկզբունքներըկիրառե-

լուկապակցությամբ,որդեգրվումենտարբերմոտեցումներ,այնուամենայնիվ,ժամանակիընթացքում
ևառաջավորփորձիփոխանակմանգործընթացիհետմեկտեղ,ԱՄՆպաշտպանությանոլորտիհիմ-
նականկապալառուներիէթիկայիծրագրերնարդենիսկունենորոշակիընդհանուրբաղադրիչներ։

Էթիկայիարդյունավետծրագրիբաղադրիչները

ա.Էթիկայիկամվարքագծիկանոնագրքեր

ՊԱՆ-իյուրաքանչյուրանդամընդունելէիրէթիկայիկանոնագիրքը,որըհաճախկոչվումէնաև
«վարքագծիկանոնագիրք»։Այսփաստաթղթումսահմանվումենայնարժեքներնուչափանիշները,
որոնքակնկալվումէ,որպետքէպահպանվենընկերությանունրաաշխատակիցներիկողմից։Ար-
դյունավետգործելուհամարկանոնագիրքըպետքէարտացոլիտվյալընկերությանմշակույթըև
նրահավատարմությունըբարեվարքությանգաղափարին։ԱՄՆընկերություններիկողմիցընդուն-
վածշատկանոնագրքեր,ընկերությանորդեգրածարժեքներըամրագրելուցբացի,նախատեսում
են նաև համապատասխանության չափորոշիչներ։ՊԱՆ-իանդամների կանոնագրքերը սովորա-
բարներառումենվարքագծիդրսևորումներիլայնշրջանակընդգրկողչափորոշիչներ՝խտրական
վերաբերմունքիցուհետապնդումներիցսկսած`մինչևբիզնեսքաղաքավարությաննորմերը,հա-
կակոռուպցիոնմիջոցառումներնուփայհանումները։

«ԼոքհիդՄարտին»ընկերությանկանոնագիրքը,որըկոչվումէ«Չափորոշիչներիսահմանման,
էթիկայիկանոններիևբիզնեսվարքագծիկանոնագիրք»183,գործողությանմեջէայսկորպորացի-
այիհիմնադրումիցիվեր։Կանոնագիրքնընդգծումէ«ԼոքհիդՄարտին»-իհավատարմությունը
բարեվարքությանամենաբարձրչափորոշիչներինևայնկարևորդերակատարումը,որնունիաշ-
խատակիցներիցյուրաքանչյուրըայդհավատարմություննապացուցելուգործում։Այնաշխատա-
կիցներինծանոթացնումէայնարժեքներին,որոնքկարևորեն«ԼոքհիդՄարտին»-իհամար,ևայն
դերին, որը նրանք ունեն այդ արժեքները պահպանելու գործում։ Յուրաքանչյուր աշխատակից
պետքէհավաստի,որստացելէկանոնագրքիօրինակը,կարդացելէայնևհասկացելևհամա-
ձայնէենթարկվելդրապահանջներին։

Պատուհան20.1.Պաշտպանականարդյունաբերությաննախաձեռնությանինքնակառա
վարմանսկզբունքները

1. ՊԱՆ-իյուրաքանչյուրանդամընդունումէբիզնեսվարքագծիգրավորկանոնագիրքևկատարումդրա
պահանջները։Կանոնագրքովպետքէսահմանվենայնբարձրբարոյականարժեքները,որոնցպահ-
պանումըակնկալվումէյուրաքանչյուրանդամկազմակերպությանբոլորաշխատակիցներիկողմից։

2. ՊԱՆ-ի յուրաքանչյուր անդամ իր բոլոր աշխատակիցներին վերապատրաստում է կանոնագրքից
բխողնրանցունեցածանհատականպարտականություններիվերաբերյալ։

3. ՊԱՆ-իանդամներըխրախուսում են կանոնագրքիխախտումներիառթիվ ներքինահազանգման
պրակտիկանևխոստանում,որնմանահազանգերիդեպքումորևէվրեժխնդրությունչիլինելու։

4. ՊԱՆ-իանդամներըպարտավոր են ինքնակառավարվել՝ գնումների մասինդաշնային օրենսդրու-
թյան նորմերի կատարումը դիտարկելու ուղղությամբ վերահսկողություն իրականացնելու և այդ
նորմերիխախտումներիառթիվիրավասումարմիններինկամավորհայտնելուընթացակարգերնա-
խատեսելումիջոցով։

1822003թ.սկսածտարեկանհաշվետվություններըտեղադրվումենՊԱՆ-ի(DII)ինտերնետայինկայքում՝www.dii.org
հասցեով։

183Կարելիէբեռնելwww.lockheedmartin.com/data/assets/corporate/documents/ethics/setting-the-standard.pdfհասցեից։



Գլուխ20.Պաշտպանականարդյունաբերությունըորպեսդաշնակիցկոռուպցիայինվազեցմանգործում 245

5. ՊԱՆ-իանդամներըմիմյանցհանդեպպարտավորությունունենկիսելուՊԱՆ-իիրականացմանուղ-
ղությամբիրենցունեցածլավագույնփորձը,ևՊԱՆ-իյուրաքանչյուրանդամապահովումէիրմաս-
նակցությունըԼավագույնփորձիհարցերովտարեկանհավաքին։

6. ՊԱՆ-իյուրաքանչյուրանդամհաշվետուէհանրությանառջև։

Աղբյուրը. «Պաշտպանական արդյունաբերության նախաձեռնության Խարտիայի» III հոդված,
CharteroftheDefenseIndustryInitiative,ArticleIII:www.dii.org։

Այսպես,օրինակ,կանոնագրքիհոդվածներիցմեկը,որըվերնագրվածէ՝«ԱՄՆ-իսահմաններից
դուրսբիզնեսըվարեքէթիկայիկանոններինհամապատասխան»,ամրագրումէ,որ«ԼոքհիդՄար-
տին»-ի՝ էթիկայիամենաբարձր չափանիշներըպահպանելուպարտավորվածությունը գործում է
ամբողջաշխարհում։Կանոնագիրքընաևնախատսումէ.

«Կաշառատվությունը,արտահանմանևներմուծմանմասինօրենսդրությանխախտումներըևանօ-
րինականբոյկոտներինմասնակցությունըխաթարումենվստահությունըշուկայականտնտեսության
նկատմամբ,քայքայումժողովրդավարությունը,տնտեսականևսոցիալականառաջընթացը,ինչպես
նաև՝վնասումցանկացածանձի,ումշահերիպահպանումըկախվածէբիզնեսգործարքներիթա-
փանցիկությունիցևվստահելիությունից»184:

Սրանումարտահայտվումէ«ԼոքհիդՄարտին»-իհետևյալարժեքը՝«Արաայն,ինչճիշտնէ»։Այ-
նուհետևնույնհոդվածըաշխատակիցներինպարտավորեցնումէպահպանելայներկրներիազ-
գայինևտեղականօրենքները,որոնցումգործումէ«ԼոքհիդՄարտին»-ը։Հոդվածումհստակնշ-
վումէ,որաշխատակիցներըպետքէհատուկուշադրությունդարձնենհակակոռուպցիոնօրենսդ-
րությաննորմերիպահպանմանը,որոնքընդունվելենայդթվում՝Տնտեսականհամագործակցու-
թյանևզարգացմանկազմակերպության(ՏՀԶԿ)«Օտարերկրյապաշտոնատարանձանցկաշառե-
լուդեմպայքարիմասին»կոնվենցիայիևԱՄՆ«Օտարերկրյակոռուպցիոնպրակտիկայիմասին»
օրենքիհիմանվրա185:

բ.Էթիկայիհարցերովպաշտոնականկառույցներ

ԱՄՆպաշտպանությանոլորտիխոշորկապալառուներիմեծմասնունիէթիկայիհարցերովպաշ-
տոականկառույցներ,որոնքկառավարումևիրականացնումենընկերությանէթիկայիծրագիրը։
Էթիկայիպաշտոնականծրագրերըօգնումենապահովելուընկերությանէթիկայիկանոնագրքի
իրագործումը։Սովորաբարնմանծրագիրընպաստումէերկուշատկարևորգործառույթիիրակա-
նացման՝ (1)հաղորդակցություն,վերապատրաստումևտեղեկատվականապահովում՝կապված
ընկերության որդեգրած արժեքների, կանոնագրքին նվիրվածության և դրա պահանջների կա-
տարմանհետ,և(2)կանոնագրքիկիրարկումը։
Հաղորդակցության և տեղեկատվական ապահովման իր գործառույթներն իրականացնելիս

կազմակերպությունը,որպեսկանոն,ձգտումէապահովելուբարեվարքությաննորմերիարմատա-
վորումըընկերությանմշակույթում։Շատառումներովսահանդիսանումէայնամենակարևորգոր-
ծառույթը,որըկարողէիրականացվելէթիկայիծրագրիշրջանակներում։Կոռուպցիոնվարքագիծը
կանխելուուղղությամբամենագործունմիջոցնէհանդիսանումապահովել,որստեղծվիմիմշա-
կույթ,որիպայմաններումբոլորաշխատակիցներըհասկանումեն,որոչպատշաճգործողություն-
ներթույլտալուդեպքումնրանքկենթարկվենպատասխանատվության։
Բարեվարքությանմշակույթը,սակայն,արմատներչիձգի,եթեաշխատակիցներըկարծեն,որ

կազմակերպությանորդեգրածարժեքներնուկանոնագիրքըպարզապեսթղթիվրատեղգտած
բառակույտերենևչենարտացոլումայնգործելակերպը,որովիրականումշարժվումէընկերու-
թյունը։ Հետաբար, շատ կարևոր է հավասարակշռել, մի կողմից՝ աշխատակիցների մասնավոր
կյանքիանձեռնմխելիությունըևմյուսկողմից̀ նրանցայնհետևանքներիմասինտեղյակպահելու

184ԼոքհիդՄարտին,«Չափորոշիչներիսահմանում.Էթիկայիևբիզնեսվարքագծիկանոնագիրք»(Բեթհեսդա,Մերի-
լենդ,«ԼոքհիդՄարտինկորպորացիա»,հոկտեմբեր,2008թ.),էջ12,LockheedMartin,SettingtheStandard:Codeof
EthicsandBusinessConduct(Bethesda,MD:LockheedMartinCorporation,October2008),12։

185Նույնտեղում,էջ12։
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անհրաժեշտությունը,որոնքկարողենառաջանալընկերությանկանոնագրքիպահանջներնան-
տեսողաշխատակիցներիհամար։
Կարևորէնաև,որայսկառուցընախատեսվիընկերությանկառավարմանկառուցվածքում։

Ընկերության ներսումայնպետք է օժտված լինիայնպիսի բարձր կարգավիճակով, որը նրան
թույլկտահետևողականորենապացուցելէթիկայիևբարեվարքությանպահանջներիկարևորու-
մըտվյալընկերությանկողմիցևկապահովիայդկառույցիանկախությունը։ԱՄՆ-ումէթիկայի
ծրագրերիմեծմասըհաշվետուէընկերությանգլխավորխորհրդինկամանմիջապեսգլխավոր
գործադիր տնօրենին։ Այս կառույցների մեծ մասը նաև օգտվում է ընկերության տնօրենների
խորհրդիհետհաղորդակցվելուկամվերջինիսհաղորդումներներկայացնելուտարբերխողովակ-
ներից։
Վերջապես,էթիկայիհարցերովգործողառավելարդյունավետկառույցներնիրենցաշխատա-

կազմումունենէթիկայիհարցերովլրիվկամմասնակիդրույքովաշխատողպատասխանատուներ,
որոնքտեղյակենարտադրականևկառավարմանգործընթացներիբոլորմանրամասներին։Այս
պատասխանատուները հանդիսանում են էթիկայի հարցերով կառույցների դեմքը, նրանք միշտ
կարողենխորհուրդներևուղղությունտալ,ինչպեսնաև՝քննությունանցկացնելենթադրյալոչ
պատշաճվարքագծիփաստերիառթիվ։Ընկերությանգործունեությանմեջիրենցխորըներգրավ-
վածությանշնորհիվ,էթիկայիհարցերովպատասխանատուներըկարողենուղղությունտրամադ-
րելնաևնախահարձակկերպով՝ծավալվողգործունեությանընթացքում։
«ԼոքհիդՄարտին»ընկերությանէթիկայիհարցերովկառույցըհաշվետուէընկերությանղեկա-

վարին,գլխավորգործադիրտնօրենին,«ԼոքհիդՄարտին»-ինախագահին,ինչպեսնաևտնօրեն-
ներիխորհրդին։Կազմակերպությաններսումգործում է էթիկայի հարցերովպատասխանատու
լրիվկամմասնակիդրույքովզբաղվածավելիքանվաթսունհինգաշխատակից,որոնքմիաժամա-
նակաշխատումենբունբիզնեսգործունեությանհիմնականուղղություններով։

գ.Թեժգծեր,օգնությանհեռախոսահամարներկամահազանգմանխողովակներ

ԱՄՆէթիկայիծրագրերիմեծմասիհամարամենաէականբաղադիրներիցմեկնենհանդիսա-
նումայնմիջոցները,որոնցօգնությամբայսկամայնաշխատակիցըէթիկայիհարցերովկառույ-
ցին կարող է ներկայացնել իր մտահոգությունները կամ ուղղորդում հայցել նրանից։ԱՄՆ-ում
իրականացվողէթիկայիծրագրերիմեծմասիշրջանակներումաշխատակիցներիհամարստեղծ-
վելենմիշարքխողովակներ,որոնցմիջոցովնրանքկարողենհաղորդելիրենցմտահոգություն-
ներըևխորհուրդներստանալէթիկայիհարցերիառնչությամբ։Այդմիջոցներիթվումեն՝էթիկայի
հարցերովպատասխանատուներիհետանձամբհանդիպելը,էլեկտրոնայիննամակներուղարկե-
լըէթիկայիտվյալհարցովպատասխանատուանձինկամամբողջկառույցին,հատուկնախա-
տեսվածինտերնետայինկայքումհաղորդումթողնելը,ֆաքսկամնամակուղարկելը։Հաղորդում
ներկայացնելուամենաարդյունավետճանապարհը,սակայն,թեժգծիկամօգնությանհեռախո-
սահամարովզանգելնէ։Սովորաբարսաանվճարհեռախոսահամարէ,որըաշխատակիցներին
միացնումէանմիջապեսէթիկայիհարցրովկառույցիհետ։Այդպիսիթեժգծերըսովորաբարաշ-
խատակիցներինհնարավորությունենընձեռումիրենցմոտառկամտահոգություններըներկա-
յացնելանանունկերպով,եթենրանք չենցանկանումբացահայտելիրենցինքնությունը։Նաև
ստեղծվածենայնպիսիմիջոցներ,որոնցօգնությամբանանունհաղորդումտվածքաղաքացին
կարողէհետագայումնույնպեսզանգահարելնույնթեժգծիհեռախոսահամարովևտեղեկանալ
էթիկայիհարցերովկառույցիկողմիցիրներկայացրածհաղորդմանառթիվանցկացվողքննու-
թյանընթացքիմասին։
Հաղորդումներիներկայացմանարդյունավետեղանակներնապահովումեն,որայնաշխատա-

կիցները,ովքերտեսնումենոչպատշաճվարքագծիդեպքերկամզգումենկոռուպցիոնվարքագ-
ծիմեջհարկադրաբարներքաշվելուվտանգ,հնարավորությունունենան,որպեսզիիրենցմտահո-
գություններըենթարկվենուսումնասիրությանևստանանհամապատասխանլուծումներ։Արդյու-
նավետ լինելու համար ընկերությունըպետք էխիստև հետևողական կերպովապացուցի, որ
թույլ չի տալու այդ խողովակներից բարեխղճորեն օգտվող աշխատակիցների նկատմամբ
վրեժխնդրությանորևէդրսևորում։Հենցվրեժխնդրությանվախնէ,որհիմնականումաշխատա-
կիցներինզերծէպահումիրենցունեցածմտահոգություններիմասինընկերությանըտեղյակպա-
հելուց։
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դ.Վերապատրաստումևտեղեկատվականապահովում

ԱՄՆէթիկայիծրագրերիմեծմասըներառումէնաևհամապատասխանությանհարցերովևընկե-
րությանվարքագծիկանոնագրքիհարցերովվերապատրաստմանանցկացումը։Համապատաս-
խանությանհարցերովվերապատրաստումըհատուկդասընթացէ,որըվերաբերումէկանոնա-
կարգայինկամօրենսդրականպահանջներիխախտմանտարբերոլորտներիայնռիսկերին,որոնց
տվյալ ընկերությունը բախվում էարդյունաբերական գործունեության կոնկրետպայմաններում։
Վարքագծի կանոնագրքի հարցերով վերապատրաստումը, որը «Լոքհիդ Մարտին»-ում կրում է
«իրազեկությանբարձրացում»անվանումը,ներառումէհամապատասխանությանորոշհարցերի
դասավանդում,սակայնառավելշատկենտրոնացածէընկերությանկողմիցորդեգրվածարժեքնե-
րի,մշակույթիևորոշումներիկայացմանէթիկայիհարցերին։Ո՛չհամապատասխանությանևո՛չէլ
վարքագծիկանոնագրքիհարցերովվերապատրաստմանդասընթացինպատակը չէաշխատա-
կիցներիցտվյալ ոլորտի կանոնակարգերի և օրենսդրությանփորձագետներ դարձնելը։ Դրանք
անցենկացվումիրազեկությունըբարձրացնելունպատակովևորպեսզիաշխատակիցներինօգ-
նենընբռնելու,թեորդեպքերումիրենքպետքէ,նախքանորևէգործողությունկատարելը,դիմեն
համապատասխանխորհրդատվությունստանալուհամար։
«ԼոքհիդՄարտին»-ումաշխատակիցներըպարտավորենանցնելհամակարգչայինհենքիվրա

իրականացվողհամապատասխանությանհարցերովվերապատրաստումը՝կախվածայնգործա-
ռույթներիբնույթից,որոնքիրենքիրականացնումենկազմակերպությաններսում։Օրինակ՝մենք
ինքնաթիռիվրաաշխատողմեխանիկիցչենքպահանջում,որնաանցնիարտահանման/ներմուծ-
մանհարցերիննվիրվածվերապատրաստմանդասընթաց,քանիորնրաամենօրյապարտակա-
նություններիբնույթըիրենիցայդթեմայիիմացությունչիպահանջում։Սակայն,մյուսկողմից,բոլոր
աշխատակիցներըպարտավորենանցնելաշխատանքայինիրավունքիհարցերիննվիրվածդա-
սընթաց, քանի որ որպես ԱՄՆ կառավարության կապալառու ընկերության աշխատակիցներ̀
նրանքպարտավոր ենտեղյակ լինելայս ոլորտի մասին։ Բացիայդ, համապատասխանության
յուրաքանչյուրպարտադիրդասընթացպետքէպարբերաբարկրկնվի՝ամենտարիկամերկուտա-
րինմեկ։Վերջապես,պայմաններենստեղծվումնաևայնաշխատակիցներիհամար,ովքեր չեն
կարողօգտվելհամակարգչիցկամունենհատուկկարիքներ։
Իրազեկմանհարցերովվերապատրաստումնանցէկացվումամենտարի։Իտարբերություն

համակարգչային հենքի վրա իրականացվող համապատասխանության ծրագրի̀ «Լոքհիդ Մար-
տին»-իիրազեկությանբարձրացմանվերապատրաստմանդասընթացներիմեծմասնիրականաց-
վումէանձամբաշխատակցիղեկավարիկողմից։Սատեղիէունենում«կասկադ»ընթացակարգի
միջոցով,երբԲոբՍթիվենսը՝«ԼոքհիդՄարտին»-ինախագահնուգլխավորգործադիրտնօրենը,
վերապատրաստումէիրանձնակազմին,ևայնուհետև՝իջնելովդեպիներքև,արդյունքումբոլոր
աշխատակիցներնանցնումենայդդասընթացը։Սովորաբարայնտևումէմեկժամևհիմնվածէ
լինումորոշակիսցենարներովպատրաստվածտեսանյութերիդիտմանևներկայացվածխնդիրնե-
րիառթիվմասնակցայիներկխոսությանմիջոցով։

ե.Հաղորդակցություն
Էթիկայիհարցերովարդյունավետծրագրերումնաևբավականինմեծտեղէհատկացվումհաղոր-
դակցմաննորարարականմեթոդներիկիրառմանը՝ապահովելուհամար,որընկերությանբոլորաշ-
խատակիցներըհիշենընկերությունումգործողէթիկայինորմերըպահպանելուկարևորությանմա-
սին։Ընկերություններիկողմիցէթիկայիևբարեվարքությանվերաբերյալթիրախայինազդակներ
փոխանցելունպատակովամբողջտարվաընթացքումօգտագործվումենայնպիսիմիջոցներ,ինչ-
պիսիքեն՝տեղեկատուները,էլեկտրոնայիննամակները,պաստառներըևինտերնետայինկայքերը։
Ստեղծագործականնորմոտեցումներովիրականացվողհաղորդակցմանմիջոցներըավելիենգրա-
վումաշխատակիցներին,քանպարտադիրդասընթացը։ԱՄՆ-ումշատընկերություններհետզհետե
ավելի հաճախ են դիմում նորտեխնոլոգիաների օգնությանը՝ էթիկայի հարցերովտեղեկատվու-
թյուննիրենցաշխատակիցներինփոխանցողմիջոցներըկատարելագործելուհամար։Օրինակ՝էթի-
կայիկանոններիպահպանմանըվերաբերողերկընտրանքներիմասինպատմողտեսանյութերըըն-
կերություններիկողմիցտեղադրվումեն«YouTube»-ում,ևայնուհետևտարբերհամապատասխան
բլոգներումքննարկումենայդիրավիճակներնուընթացիկերևույթները՝ներկայացնելովնաևայս
առթիվդրսևորվածվարքագծիտեսանկյունիցառկահաջողություններնուձախողումները։
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«ԼոքհիդՄարտին»-ումամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող մեթոդը, որն իրականաց-
վումէէթիկայիհարցերովընկերությանհամապատասխանկառույցիկողմից,«Բարեվարքության
մեկրոպե»նախաձեռնություննէ։«ԼոքհիդՄարտին»-ի«Բարեվարքությանմեկրոպեն»կարճտե-
սանյութերիմիշարքէ,որոնքէլեկտրոնայինփոստովուղարկվումեն«ԼոքհիդՄարտին»-իաշխա-
տակիցներինևօգտագործվումորպեսիրազեկությանհարցերովվերապատրաստմանծրագրի
օժանդակնյութ՝ամբողջտարվաընթացքումէթիկայի,բազմազանությանևհամապարփակղեկա-
վարմանհարցերինկատմամբաշխատակիցներիուշադրությունըբևեռվածպահելուհամար։«Լոք-
հիդՄարտին»-ըտարեկանթողարկում է«Բարեվարքությանմեկրոպեի»երեք շարք։Սրանցից
յուրաքանչյուրիթիրախըհանդիսանումենայնտենդենցները,որոնքնկատվումենաշխատավայ-
րում։Յուրաքանչյուրշարքնվիրվածէլինումկարևորություններկայացնողառանձինթեմաներին,
ինչպես,օրինակ,միջազգայինշուկայումպատշաճբիզնեսգործունեությունվարելը,հետապնդում-
ներըաշխատավայրում, շահերի բախումները,խտրականությունն ուաշխատակիցների կողմից
դրսևորվողոչպատշաճվարքագծիայլդեպքեր։Իրավիճակայինսցենարներըներկայացվումեն
երկուրոպետևողությամբհատվածներով՝երեքշաբաթվաընթացքում։Առաջիներկուհատվածնե-
րիցհետոաշխատակիցներինառաջարկվումէպատրաստվելհաջորդշաբաթվաընթացքումցու-
ցադրվելիքմյուսհատվածըդիտելուն,որիցևհնարավորկլինիիմանալ,թեինչպեսէհանգուցա-
լուծվելնախկինհատվածներումնկարագրվածիրավիճակը։

Կոռուպցիայիդեմպայքարիհատուկմիջոցներ

Էթիկայիհարցերովարդյունավետծրագրիհիմանվրա,որնապահովումէ,որբարեվարքությունը
լինիմերընկերությանմշակույթիանքակտելիմասը,ստորևամփոփձևովներկայացնումենքայն
թիրախային միջոցառումների ցանկը, որոնք, «ԼոքհիդՄարտին»-ի կարծիքով,արդյունավետեն
եղելկոռուպցիայիդեմպայքարիտեսանկյունից՝
• Վարքագծի կանոնագրքի համապատասխան հոդվածներ, որոնք նվիրված են հակակո-
ռուպցիոնմիջոցներին,բիզնես-խթաններտալնուընդունելըևշահերիբախումը.

• ընկերությանկողմիցմանրամասնկանոնակարգվածքաղաքականություն,որնառնչվումէ
փայհանումներինբիզնես-խթաններինևշահերիբախմանը.

• կոնկրետ երկրների առանձնահատկություններով պայմանավորված հյուրընկալության
հարցերովուղեցույցներ,որոնքպատշաճսահմանափակումներեննախատեսումբիզնես-
խթաններիհամար՝այներկրներում,որտեղմենքաշխատումենք։Այսուղեցույցներըհեշ-
տությամբհասանելիենմերաշխատակիցներիհամար.

• կանոնավորհաշվետվություններենպահանջվումցանկացածդեպքում,երբբիզնես-նվեր-
ները գերազանցում են հյուրընկալության ուղեցույցներով սահմանված  շրջանակներըև
բիզնեսիխթանմանհամարկատարվածյուրաքանչյուրվճարիդեպքում.

• համապատասխանության և վարքագծի կանոնագրքի հարցերով վերապատրաստման
դասընթացներ,որոնքհատկապեսշոշափումենընկերությանկողմիցորդեգրվածհակա-
կոռուպցիոնքաղաքականությանհարցերը.

• մերհակակոռուպցիոնմիջոցառումներիբոլորտարրերիաուդիտը.
• պատշաճորենխիստջանասիրություն,որըդրսևորվումէերրորդկողմիբոլորներկայացու-
ցիչների և խորհրդատուների մասին տեղեկություններն ուսումնասիրելու ուղղությամբ՝
նախքաննրանցներգրավելը։Պատշաճջանասիրություննընդգրկումէ,առնվազն,հանրա-
մատչելի աղբյուրներում առկա տեղեկատվության ուսումնասիրությունը, ներկայացված
փաստաթղթերիվերստուգումը,այդերկրիդեսպանատներհարցումներուղարկելըևան-
ձնականհարցազրույցունենալը.

• երրորդկողմիներկայացուցիչներնուխորհրդատուներըպարտավորենկատարել«Չափո-
րոշիչներիսահմանման,էթիկայիկանոններիևբիզնեսվարքագծիկանոնագրքի»(«Լոքհիդ
Մարտին» ընկերության վարքագծի կանոնագրքի) պահանջները, հատկապես՝ «Լոքհիդ
Մարտին»-իհակակոռուպցիոնչափորոշիչները.

• երրորդ կողմի ներկայացուցիչների ուխորհրդատուների հետ կնքվող համաձայնագրերը
ենթակաենպարբերականվերանայման,այդթվում՝ներառելովտեղեկատվությունըկրկին
պատշաճջանասիրությամբստուգելը։
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2.Բարեվարքությանքաղաքականություն՝պաշտպանությանոլորտի
եվրոպականկապալառուիօրինակ

Վերջին տարիների ընթացքում խոշորագույն միջազգային ընկերությունները եկանայն փաստի
ըմբռնմանը, որ էթիկայիխիստ կանոններն ու միջազգային օրենսդրությանև կանոնակարգերի
պահանջներիպահպանումըհանդիսանումեննրացռազմավարականտեսլականիանբաժանմա-
սը։Արձագանքելովհամաշխարհայինտնտեսականևաշխարհագրականհամատեքստումտեղի
ունեցողփոփոխություններին,ինչպեսնաևիրենցգործունեությանհետզհետեգլոբալացվողբնույ-
թին̀ այսընկերություններըխորըհայացքգցեցինայնմեթոդներիվրա,որոնցովիրենքիրականաց-
նումէինիրենցբիզնեսգործունեությունը՝մարդկայինռեսուրսներիկառավարումիցսկսած`մինչև
մարկետինգիուվաճառքներիքաղաքականությունը,արդյունաբերականգործառնություններնու
շահագրգիռկողմերիհետհարաբերությունները։«Թալես»-ը(Thales)առաջիննէրԵվրոպականըն-
կերություններից, որ 2001թ. սեփական կորպորատիվ պատասխանատվության քաղաքականու-
թյունըներդնելով`արձագանքեցայդփոփոխություններին։

Բարդ,փոփոխվողմիջավայր

Իրամբողջպատմությանընթացքում«Թալես»-ըհաջողությամբհարմարվելէմիջավայրիփոփո-
խություններին։ 21-րդ դարասկզբում «ինքնիշխան արդյունաբերությունը» կարգավորող ինստի-
տուցիոնալմեխանիզմներումշարունակաբարընթացողվերափոխումներըայսօրառնվազննույն-
քանկարևորեն,որքանվերընշվածմարտահրավերներիցյուրաքանչյուրը։
«Թալես»-ը,այլ երկրներում (ՄիացյալԹագավորություն, Նիդեռլանդներ,Ավստրալիաևայլն)

ձեռքբերվածիրբիզնեսներիհետհամատեղ,տարիներշարունակաշխատելէզուտազգայինկար-
գավորման մեխանիզմների շրջանակներում և այն երկրների խիստ վերահսկողության ներքո,
որոնցումայնծավալելէիրգործունեությունը։Պետությունը̀որպեսհիմնականհաճախորդ,իսկ
երբեմննաև՝անգամբաժնետեր,նաևմասնակցելէկորպորատիվռազմավարությանձևավորմա-
նը,գիտա-հետազոտականաշխատանքներիֆինանսավորմանը,արտահանմանթույլտվություննե-
րիտրամադրմաննուբիզնես-գործունեությանայլոլորտներին։
Այժմ,երբ«Թալես»-ըհանդիսանումէ«բազմա-ներպետական»ընկերություն,այնայլևսչիաշ-

խատումորևէմեկ,հստակսահմանված,միասնականազգայինմեխանիզմներիշրջանակում,այլ
գործումէռազմավարականմիտարածքում,որնունիհամաշխարհայինչափումներ։Այսնորհա-
մատեքստումայնպիսիխնդիրները,ինչպիսիքենմարդկայինռեսուրսներիկառավարումըկամմի-
ջազգայինգործարքներիոլորտը,էլավելիենբարդանում։
Չնայածիրենցհամաշխարհայինընգրկմանը̀ընկերությանկողմիցիրականացվողբիզնեսներնայ-
սօրէլհենվումենայնպիսիտեխնոլոգիաներիվրա,որոնքզգայունեն,ռազմավարականևկենտ-
րոնականնշանակությունունենյուրաքանչյուրերկրիազգայինինքնիշխանությանհամար։Կառու-
ցակարգայինայսհակասությունըդժվարություններէառաջացնումինչպեսանդրազգայինընկե-
րությունների,այնպեսէլդրանցվերահսկիչներիհամարևանհրաժեշտդարձնումկառավարման
այլհամալիրմեթոդներիներդնումը,որոնքպետքէուղղվածլինենկորպորատիվկառավարման
նորարարականմոտեցումներիվրա։

Ավելիշատթափանցիկությունևքննելիություն

Իլրումնմիջազգայինտնտեսականիրավիճակիառկաբարդության̀ միջազգայինկազմակերպու-
թյուններնուազգայինօրենսդիրները,ոչմիշտ՝առանցիրարհակասելու,շարունակումեններդնել
նորկարգավորումներևընդունելնորօրենքներ,իսկդրահետմիաժամանակքաղաքացիական
հասարակությունըներկայացնող շահագրգիռկողմերը,այդթվում՝ ՀԿ-ները, բիզնես-համայնքից
շարունակումենպահանջելնորուավելիբարձրչափորոշիչներիկիրառում։
Կառավարմանհամաշխարհայինմոդելիբացակայությանպայմաններումայդտարբերկանոնների
ևպահանջներիմիայնարդենքանակնուբարդությունըբիզնեսմիջավայրըդարձնումենէլավելի
հակասական,հատկապես՝հաշվիառնելով,որորոշայսպեսկոչված«ճկուն»կամհեշտփոփոխվող
օրենքներուչափորոշիչներ,որոնցմեծմասըբրիտանականկամամերիկյանծագումունի,հակա-
սում ենայլ երկրների իրավական համակարգերին։ Հետզհետեավելի գլոբալացվող բիզնեսի և
բազմատեսակմարմիններիկողմիցընդունվողավելիբարդօրենսդրականևայլնորմատիվդաշ-
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տիպայմաններումավելիանշեղորենէմեծանումթափանցիկությանպահանջը՝ստիպելովընկե-
րություններինիրենցգործունեությունըծավալելշատավելիբարձրաստիճանիհրապարակայնու-
թյանևքննելիությանհնարավորությաններքո։

Էթիկականկառավարում

Կառավարության գործունեության վրա գործադրվող ճնշումների ուժեղացմանը զուգահեռ,պե-
տականմարմինների՝որպես«կոշտօրենսդրությունը»կիրառելուբացառիկիրավասությամբօժտ-
վածկառույցներիազդեցությանոլորտըգնալովնեղանումէ,քանիորոչմիկոշտօրենսդրություն
կատարելապեսչիհամապատասխանումառկատնտեսականիրողությանըշատերկարժամանա-
կի ընթացքում։ Օրենքներն ավելի մանրամասնելու նպատակով տարբեր փոփոխություններ ու
լրացումներենընդունվում,սակայնինչքանավելիշատենդրանքվերանայվում,այնքանավելիէ
մեծանումդրանցանորոշությանհավանականությունը։Արդյունքում,օրենսդիրներիմոտավելիէ
աճումայնտենդենցը,որհիմնարարսկզբունքներնամրագրելուցբացի̀սահմանվումենկարգավո-
րողշատքիչնորմեր՝նշվածսկզբունքներիիրացումըթողնելովընկերություններին,ինչնարտա-
հայտվումէնրանցկողմիցէթիկայիկանոններիսեփականկանոնագրքեր,հիմնարարսկզբունքներ
ևչափորոշիչներընդունելով։Էթիկայիևկորպորատիվպատասխանատվությանսկզբունքըսկսում
էգործելայնկետից,որտեղավարտվումէօրենքիկարգավորումը։
Կառավարմանոլորտումկատարվողիրավասություններիայսվերաբաշխումըավելիմեծպա-

տասխանատվություն էդնումընկերություններիվրա՝ուղղակիորենազդելովնրանցկառավար-
մանգործընթացներիևբիզնեսմոդելներիվրա։Միքանիտարիառաջ«Թալես»-ը,որպեսայսնոր
իրողություններինհամապատասխանելունուղղվածիրջանքերիմիմաս,ներդրեցէթիկայիևկոր-
պորատիվպատասխանատվության համապարփակծրագիրը։Սահմանափակօրենսդրականև
ենթաօրենսդրական կարգավորումների առկայության պայմաններում կառավարիչներից մշտա-
պես պահանջվում է ընտրություն կատարել այս կամ այն նորմի կիրառելիության վերաբերյալ։
Նրանքպետքէհավասարակշռությունհաստատեննվազագույնևլավագույնջանքերիմիջև՝կշռա-
դատելովգոյությունունեցողտարբերակներըևնպատակունենալովգտնելուայնլավագույնու-
ղին,որըկայունաճևշահութաբերությունկապահովիերկարաժամկետկտրվածքով։Այսընտրու-
թյուններիկատարումըհանդիսանումէկառավարչիգործունեությանհիմնականտարրերիցմեկը,
իսկդրանքկատարելըդժվարանումէայնպատճառով,որաճումէշահագրգիռկողմերիթիվը,և
նրանցպահանջներըդառնումենավելիառանձնահատուկ։
Ղեկավարությունըպետքէիմիբերիուհամաձայնեցնիընկերությանբոլորաշխատակիցների
բարոյականակնկալիքները,ումմշակութայինմիջավայրնուավանդույթներըպարզորոշկերպով
ավելի բազմազան են դառնում ընկերության կողմից միջազգային շուկայում իր ներկայությունն
ընդլայնելուհետզուգահեռ։Գլոբալացվածմիջավայրումընկերություններիարդյունավետկառա-
վարումնապահովելուհամարկարևորէանցումըանուղղակիից՝ուղղակիին,բանավորավանդույ-
թից՝գրավորպահանջներին,իսկորոշումներիհայեցողականկայացումից՝դեպիայնպիսիվարքա-
գիծ,որըկարգավորվածէկայունհաստատվածառաջավորպրակտիկայով։Սանշանակումէ,որ
ծնվելէկառավարմաննորպարադիգմ։

Ռիսկերիկառավարում

Ցանկացածբիզնեսնախաձեռնությունկրումէռիսկիորոշակիաստիճան։Այնուամենայնիվ,զգա-
յուն/գաղտնիտեխնոլոգիաներիտարածումըամբողջաշխարհով մեկ, իրավականդաշտիաճող
բարդությունը,նորհասարակականպահանջներըևանգամէլավելիսուրմրցակցությունըառա-
վել,քաներբևէանհրաժեշտենդարձնումայդռիսկերիբացահայտումնուկառավարումը։Բացի
այդ,ընկերություններիունրանցղեկավարություններիներկայացուցիչանձանցքաղաքացիական
ևքրեականպատասխանատվությանենթարկելըավելիհաճախէդառնումվիճարկմանառարկա,
քանիորգործարարաշխարհըդառնումէավելիդատամոլ։
Որպեսայսամենիհետևանքևընկերությանգործունեությանտարբերոլորտներիլույսիներքո,

«Թալես»-իկորպորատիվպատասխանատվությանքաղաքականությունըհիմնվածէոչմիայնան-
համապատասխանությանռիսկերիխորըվերլուծությանվրա,այլևէթիկայիուբարեվարքության
կանոններիվրա,որոնցհետևումենընկերությանկառավարմանառավելպատասխանատուդիրք
ունեցողմարմինները,ևորոնքայնուհետևհամակարգվածձևովպարբերաբարներկայացվումեն
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բոլորաշխատակիցներին։Այսմոտեցումըխթանումէղեկավարությանիրազեկվածությունըխնդ-
րոառարկա հարցերի մասին ևամբողջ ընկերությունումապահովում անընդհատ կատարելա-
գործմանայնպիսիմշակույթ,որըկանխորոշումէարդենիսկորդեգրվածմոտեցումներիզարգա-
ցումըպրակտիկայում։

Կառավարվողգործընթացներ

«Թալես»-ըհավատումէ,որպատասխանատուբիզնեսգործունեությունընշանակումէ,նախևա-
ռաջ,միջազգայինառևտրիկանոններըպահպանելըևմասնավորապես՝այնպիսիմիջոցներձեռ-
նարկելը,որոնքուղղվածենգաղտնիտեխնոլոգիաներիևռազմականտեխնիկայիարտահանումը
որպեսռիսկայինգնահատվածերկրներ՝այդպիսովօգնելովդիմագրավելուայնմարտահրավերնե-
րին,որոնքգոյությունունենիդեմսզանգվածայինոչնչացմանզենքերիտարածմանևհամաշխար-
հայինահաբեկչությանսպառնալիքի։Ամբողջընկերությունումհամակարգվածձևովանընդհատ
կիրառվումեններքինվերահսկողությանընթացակարգերը,որոնքուղղվածենկոռուպցիայիդեմ
հնարավորինսարդյունավետկերպովպայքարելուհամար՝հատկապեսայնուղղություններով,որ-
տեղկատարվումենխոշորչափերիֆինանսականգործարքներ,կամորոնցումներգրավվածեն
այնպիսիերկրներ,որոնքայնքանէլմտահոգվածչենէթիկայիկանոններով։

Կոռուպցիայիկանխարգելմանկոշտընթացակարգեր

Հրահանգներիլավմշակվածփաթեթիևլիազորություններիպատվիրակմանբարդընթացակար-
գերիառկայությունըթույլենտալիսապահովելկաշառատվությանդեմուղղվածմիջազգայինև
ներպետականնորմերիկիրառումը։Մասնավորապես,ձեռնարկվելենմիջոցներ,որոնցնպատակն
էապահովել,որգործառնական/օպերատիվստորաբաժանումներըինքնուրույնպայմանագրային
հարաբերություններիմեջչմտնենայլկողմիներկայացուցիչներիկամարտաքինծառայություններ
մատուցողներիհետ՝միջազգայինգործարքներըհեշտացնելունպատակով։Բոլորռեսուրսները,
որոնքկոչվածենապահովելուայդստորաբաժանումներիկողմիցիրականացվողարտահանման
վաճառքներնումարկետինգայինջանքերը,կառավարվումենհատուկլիազորվածկառույցների
կողմից,որոնցիցէմասնավորապես՝«ԹալեսԻնթերնեշնլ»-ը(ThalesInternational):Վերջիններսըն-
կերությանկողմիցհավատարմագրվածայնմիակկառույցներնեն,որոնքիրավասուենզբաղվե-
լուայսբարդխնդիրներով,ընդորում`իրենցսեփականխիստընթացակարգերիշրջանակում։Այս
քաղաքականությանմիջոցովաճումէ«Թալես»-իարտահանմանվաճառքներիևմարկետինգային
ջանքերի արդյունավետությունը, ինչպես նաև խիստ հսկողություն ապահովվում ընկերության
կողմիցիրմիջազգայինառևտրայինգործարքներիցբխողպարտավորություններիկատարման
նկատմամբ։
Ընթացակարգերնուհրահանգներըկիրառվումենարտաքինծառայություններմատուցողբո-

լորդերակատարների,այդթվում՝առանձինանհատների,խորհրդատվականֆիրմաներիևընկե-
րություններինկատմամբ,որոնքաջակցումեն«Թալես»-ինմարկետինգայինևվաճառքներիհետ
կապվածգործարքներում,որոնցումներգրավվածենլինումինչպեսհանրային,այնպեսէլմասնա-
վորհատվածիհաճախորդները։Խորհրդատվականծառայություններմատուցելուհամարդիմող
անձինքպետքէճանաչվածլինենորպեսիրենցբնագավառիփորձագետներ,ընդորում՝ինչպես
ներպետական,այնպեսէլմիջազգայինմակարդակով։Կիրառվումենընտրությանխիստընթացա-
կարգեր.անհրաժեշտէլրացնելդիմումինկիցներկայացվողմանրամասնհարցաթերթիկ,ներկա-
յացնելընկերությանգրանցմանվկայականիևբոլորայլպաշտոնականփաստաթղթերի,մասնա-
վորապես՝տարեկանհաշվետվություններիպատճենները,ինչպեսնաևընկերությանղեկավարու-
թյունըպետքէպարտավորվիկիրառելմիջազգայինառևտրումգործողէթիկայիկանոններինվե-
րաբերողբոլորօրենսդրականպահանջները։Այսամբողջտեղեկատվությունըպետքէստուգվիև
հաստատվիանկախմարմնիկողմից։Ռիսկայինգործոններիմասինկասկածէառաջանումայն
ժամանակ,երբստացվածտեղեկատվությունըհիմքերէտալիսավելիխորըքննությունանցկաց-
նելուևորոշումկայացնելուհարցըկառավարմանավելիբարձրմարմնինփոխանցելուհամար։
Տեղեկատվությանառանձինտեսակներբնութագրվումենորպես«շոունփակողներ»ևհանգեց-
նումենընտրությանգործընթացիանհապաղդադարեցման։Այսծառայություններիդիմացտրվող
վճարներընույնպեսանցնումենբարդընթացակարգերով։Օրինակ՝փոխանցումներ չենկարող
կատարվելմիֆինանսականինստիտուտի,որըգործումէօֆշորայինգոտում,ինչպեսնաևբոլոր
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վճարումներըպետքէհամապատասխանենփաստացիմատուցվածծառայություններինևար-
տահայտենմատուցվածծառայությանճշգրիտտեսակը։
Այս բոլոր ընթացակարգերը նկարագրված են «Լավագույնփորձի օրինակների ձեռնարկում»

(BestPracticesHandbook),որըմշակվելևհաստատվելէ«Թալես»-իկորպորատիվկառավարման
մարմնիկողմից։Տեղիէունենումանընդհատկատարելագործմանգործընթաց,որինպատակնէ
ապահովելինչպեսընթացակարգերի,այնպեսէլդրանցկիրառմաննուղղվածմիջոցներիլիարժե-
քությունը։

Առաջավորփորձիձեռքբերումը

Ընկերությունըկանգնածէռիսկիառաջ,եթենրամրցակիցներնիվիճակիենբավարարելունվա-
զագույնիրավականպահանջներըավելիքիչբարոյականընտրություններկատարելով։Հետևա-
բար,անհրաժեշտէբոլորհատվածներնընդգրկողմոտեցմանկիրառումը՝այնհաշվով,որպեսզի
հնարավոր լինի միասնական չափորոշիչների ձևակերպումը և բոլոր ընկերությունների կողմից
դրանք̀որպեսլավագույնփորձ,ընդունելը՝այդպիսովվերականգնելովխաղիհավասարպայման-
ները։«Թալես»-ըհենցայդպիսիմինախաձեռնությանգործարկմանըներգրավվածէեղելԱերո-
տիեզերականևպաշտպանականարդյունաբերողներիԵվրոպականմիավորմանշրջանակներում
(ԱՊԱՄ,AerospaceandDefenceIndustriesAssociation,ASD)։

Էթիկանևկորպորատիվպատասխանատվությունը«Թալես»ում

«Թալես»-իկորպորատիվղեկավարությանկողմիցընդունվումէ,որհամապատասխանությանար-
դյունավետքաղաքականությունըպետքէդուրսգազուտմիջազգայինմարկետինգիևվաճառ-
քայինգործարքներիշրջանակներիցևընդգրկիընկերությանբոլորգործառնությունները։Էթիկայի
ևկորպորատիվպատասխանատվությանվերաբերյալ «Թալես»-իքաղաքականությունըարտա-
ցոլվածէԷթիկայիկանոնագրքում,որիօրինակըտրվումէ յուրաքանչյուրաշխատակցի,ինչպես
նաև՝ամբողջընկերություննընդգկողբազմաթիվգործընթացներիևընթացակարգերիհամակար-
գում,որոնքառնչվումենառևտրային,բնապահպանական,աշխատանքայինևսոցիալականհար-
ցերիկարգավորմանը։Բացիայդ,հիմնադրվելէհատուկլիազորմարմին,որիառկայությամբԷթի-
կայիևկորպորատիվպատասխանատվությանհանձնաժողովը(EthicsandCorporateResponsibility
Committee) որոշում է «Թալես»-իքաղաքականությունը, իսկհատուկ լիազորվարչությունըպա-
տասխանատուէայդքաղաքականությանիրագործմանհամար։Քաղաքականությանկիրառմանը
տեղերում, այսինքն՝ ստորաբաժանումների և երկրների մակարդակով, օժանդակում է էթիկայի
հարցերովպատասխանատուանձանցցանցը։
Միևնույնժամանակ,մշակվելենլայնածավալիրազեկման,տեղեկատվականապահովմանև

վերապատրաստման (այդ թվում՝ էլեկտրոնային ուսուցման) նախաձեռնություններ, որոնց նպա-
տակն է նպաստել ողջ կազմակերպության աշխատակիցների ներգրավմանը և ապահովել, որ
նրանցիցյուրաքանչյուրըկիսիընկերությանորդեգրածբարոյականարժեքները։

3.Հետագաքայլերըպաշտպանականարդյունաբերությանմեջ
բարեվարքությունըխթանելուուղղությամբ

ՎերջերսԱրևմտյանԵվրոպայումևՀյուսիսայինԱմերիկայումպաշտպանությանոլորտիհիմնա-
կանկապալառուներըլուրջառաջընթացարձանագրեցինէթիկայիևվարքագծիկանոնագրքերը,
ինչպես նաևկոռուպցիայի բոլոր ձևերի դեմ զրոյական հանդուրժողականության չափանիշներն
ընդունելուևդրանքկիրառելուուղղությամբ։Այսարդյունաբերողներիմիավորումներըավելիմեծ
ուշադրությունսկսեցինդարձնելիրենցունեցածփորձիցդասերքաղելունևարդյունաբերական
չափոփորշիչներիխթանմանը։Error:Referencesourcenotfound-ումներկայացվումէԱերո-տիեզե-
րական և պաշտպանական արդյունաբերողների Եվրոպական միավորման շրջանակներում (Ա-
ՊԱՄ,AerospaceandDefenceIndustriesAssociation,ASD)իրականացվածնմանգործողություննե-
րիմիօրինակ։
Անդրադառնալովառաջարկիկողմին̀ հիմնականկապալառուներնուպաշտպանականարդյու-

նաբերության միավորումները միտված են շարունակելու գնահատել բարեվարքության կանո-
նագրքերիևչափորոշիչներիարդյունավետությունըևձգտելբարելավելուայն,ինչպեսնաևշարու-
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նակելուենմասնակիցդարձնելպաշտպանությանոլորտիբոլորմատակարարներին,այդթվում՝
փոքրևմիջինձեռնարկություններին,ինչպեսնաև՝ընդլայնելնշվածնորմերիկիրառմանաշխար-
հագրությունը։Խաղիընդհանուրկանոններնուարդարմրցակցությունըկարողեներաշխավոր-
վածլինելմիայնարտահանողբոլորընկերություններիկողմիցհետևողականևներդաշնակեցված
չափորոշիչներըկիրառելումիջոցով։
Պաշտպանությանոլորտիհիմնականկապալառուներըպետքէնաևապահովեն,որիրենցկող-

միցգործընթացումներգրավվողենթակապալառուները,պաշտպանությանոլորտիխորհրդատու-
ները,լոբբիստականգործունեությունիրականացնողներըևբոլորայլտեսակիօժանդակգործա-
ռույթներ իրականացնողներըպահպանեն էթիկայիայն նույն կանոնագիրքը, որըպարտադիր է
նաևիրենցհամար։Միայն«առաջարկիշղթան»ամբողջությամբվերահսկելուպարագայումնրանք
կարողենարժանահավատորենպնդել,որիրենցկողմիցառաջարկվողմատակարարումըազատ
էկոռուպցիայից։
Կառավարություններինխորհուրդէտրվումմրցութայինգործընթացներիեզրափակիչմասում

թույլտալմիայնայնընկերություններիմասնակցությունը,որոնքընդունելենբարեվարքությանև
կոռուպցիայիվերաբերյալպաշտպանականարդյունաբերությանչափորոշիչները։Բացիայդ,կա-
ռավարություններըպետքէգործընթացիցդուրսմղեննախկինումպատվերներստանալուհամար
կոռուպցիոն միջոցների դիմած մատակարարներինևայդտեղեկատվությունըտրամադրենայլ
պետություններինևս։Պաշտպանականարդյունաբերությանմիավորումներիցայնուհետևպետքէ
ակնկալվի,որնրանքնմանընկերությանըզրկենիրենցմիավորմանանդամիկարգավիճակից։

Պատուհան20.2.ԱՊԱՄի(ASD)էթիկանևհակակոռուպցիոնգործողությունները

2006թ.ԱՊԱՄ-իԽորհրդիմեջմտնողընկերություններիգլխավորգործադիրտնօրեններըհաստատե-
ցինիրենցշարունակականպատրաստակամությունըայնպիսիշուկայինաջակցելուգործում,որըզերծ
կլինիկոռուպցիոներևույթներիցևմիջազգայինշուկայումհանդեսեկողբոլորմասնակիցներինհնա-
րավորությունկտամրցակցելուհավասարևարդարհիմունքներով։
Արդյունաբերողներն արտահայտեցին իրենց պարտավորվածությունը պահպանելու և կիրառելու
«Միջազգային բիզնես գործարքների ընթացքում օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց կաշառելու
դեմպայքարի մասին»ՏՀԶԿ1997թ. կոնվենցիան իմպլեմենտացնողազգային օրենսդրության մեջ
ամրագրվածնորմերը,ինչպեսնաևկիրառելիայլիրավունքը։ԱՊԱՄ-իկողմիցձևավորվեց«Էթիկայի
ևհակակոռուպցիոնհարցերիաշխատանքայինխումբը»։Վերջինսհատուկվերապատրաստուման-
ցկացրեց՝մասնակիցընկերություններիշրջանումառկամոտեցումներըգնահատելունպատակով։Ըն-
կերությունների էթիկայի կանոնագրքերը վերլուծության ենթարկվեցին անկախ իրավաբան-փորձա-
գետիկողմից,ովնաևհանդիսանումէՄիջազգայինառևտրայինպալատի (InternationalChamberof
Commerce,ICC)հակակոռուպցիոնհանձնաժողովինախագահը։
Այսգործողություններիարդյունքումմշակվեցին«Եվրոպականաերո-տիեզերականպաշտպանա-
կանարդյունաբերությանմիասնականչափորոշիչները»,որոնք2007թ.ապրիլինընդունվեցինԽորհր-
դիկողմից։ԱՊԱՄԱզգայինմիություններիանդամներինառաջարկվեցընդունելայդչափորոշիչները,
իսկմասնակցողընկերություններին՝ստորագրել«Կատարմանմասինընկերությանհայտարարությու-
նը»։ 2008 թ. հոկտեմբերից սկսած` միությունների անդամների կողմից չափորոշիչների ընդունումը
դարձավպարտադիր,իսկընկերություններինայդչափորոշիչներիկատարմանպարտավորվածության
հայտարարությունըստորագրելուուղղությամբտարվողքաջալերմանևփաստարկմանմշտականգոր-
ծընթացը՝առաջընթացիցուցիչներիհիմանվրա,դեռևսշարունակվումէ։
ՄիջազգայինառևտրայինպալատիաջակցությամբԱՊԱՄ-նօժանդակումէառանձիննախաձեռնու-
թյուններին,որոնցնպատակնէհանդիսանումէթիկայիևհակակոռուպցիոնհարցերովիրգործունեու-
թյանաշխարհագրությունըտարածելնաևՏՀԶԿանդամչհանդիսացողերկրներիվրա։

 Աղբյուրները.ԱերոտիեզերականևպաշտպանականարդյունաբերողներիԵվրոպականմիա
վորում,Տարեկանզեկույց,2007թ., (Բրյուսել,ԱՊԱՄ,2008թ.), էջ20,AerospaceandDefence
IndustriesAssociationofEurope,AnnualReport2007(Brussels:ASD,2008),20,www.asdeurope.
org։«Եվրոպականաերոտիեզերականպաշտպանականարդյունաբերությանմիասնականչափո
րոշիչներ»,The«CommonIndustryStandardsforEuropeanAerospaceandDefence»,տես՝www.
asdeurope.org/Objects/2/Files/WEBCommonIndustryStandards.pdf։ 
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Միջազգայինկազմակերպությունները,օրինակ՝ՆԱՏՕ-ն,կարողեննպաստելայնպիսիարդյու-
նավետ,հավասարակշռվածևհամակողմանիռազմավարությանմշակմանը,որինպատակըկլինի
պաշտպանության ոլորտի մատակարարների ամբողջ շրջանում բարեվարքության խթանումը։
Նաևայս կազմակերպությունները կարող են քաջալերել պաշտպանականարդյունաբերության,
այդթվում՝սեփականատերերիմասինտեղեկություններիթափանցիկությունը,ինչպեսնաև՝աջակ-
ցելայսոլորտիմատակարարներինբարեվարքությանպահանջներըբավարարելուհարցում։
Միայնկառավարություններիևմատակարարների,միջկառավարականկառույցներիևարդյունա-
բերողներիմիավորումներիհամագործակցություննէ,որպաշտպանությանոլորտումգործողըն-
կերություններինկարողէվստահելիդաշնակիցներդարձնելայսոլորտիկոռուպցիոններուժիդեմ
ընդհանուրպայքարիգործում։
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ԳԼՈՒԽ21.
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԵՎԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԴԵՐԸ

Ներածություն

Սույնգլխումքննարկվումէայնանփոխարինելիդերակատարումը,որնունենքաղաքացիական
հասարակություննուլրատվամիջոցներըպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներումբա-
րեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմանգործում։Այստեղ«բարեվարքության
ամրապնդման»հարցըհիմնականումուսումնասիրվումէանվտանգությանոլորտիբարեփոխում-
ների(ԱՈԲ)լույսիներքո՝միգաղափարի,որըառաջեկավ1990-ականներինայնիրողություննըն-
դունելուարդյունքում,որզարգացումնուանվտանգությունըմիևնույնմետաղադրամիերկուկող-
մերնեն,ևորանվտանգությանոլորտիբարեփոխումներինուղղվածմիջոցառումներըպետքէ
իրականացվենժողովրդավարականկամ«լավ»կառավարմանմեխանիզմներիկատարելագործ-
մանշրջանակներում։Իրխորըիմաստով«լավ»կառավարումըժողովրդակենտրոն,արդարացի,
հաշվետուևթափանցիկկառավարումնէ։Այննախատեսումէանմիջականևխորհրդատվական
մասնակցությունըպլանավորմանևորոշումներիկայացմանգործընթացներում,հանրայինհատ-
վածիռացիոնալևարդյունավետկառավարումը,ինչպեսնաև՝ակտիվորենփորձումէապահովել
ևխթանելքաղաքացիականհասարակությաններգրավվածությունը։Այլխոսքերով,լավկառավա-
րումըլեգիտիմացվումէմասնակցայինգործընթացների,հակակոռուպցիոնջանքերիևպետական
մարմինների հաշվետվողականության միջոցով։Այն կարևորում է ռեսուրսներիարդյունավետև
ռացիոնալօգտագործումըևխթանումմասնավորհատվածիուքաղաքացիականհասարակու-
թյանակտիվներգրավվածությունըգործընթացներում՝դրանցումհետապնդվողշահերըհավասա-
րակշռելունպատակով186:
2004 թ. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ,

OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopmentOECD)Զարգացմանաջակցությանկոմի-
տեն(ԶԱԿ,DevelopmentAssistanceCommittee,DAC)հրապարակեց,իսկանդամներըհաստատե-
ցինքաղաքականությանմշակմանմիզեկույց,որտեղշահագրգիռկողմերինկոչէրարվում`«վերա-
նայել անվտանգությանառթիվ ընկալումները և ռեալիզմի դիրքերից քննարկումըտեղափոխել
ավելիհամապարփակևհամագործակցայինմոտեցմանվրա»187:ՏՀԶԿԶԱԿ-ըբնորոշումէԱՈԲ-ն
որպես««անվտանգությանհամակարգի»փոխակերպում,որնընդգրկումէբոլորներգրավվածայն
կողմերին՝նրանցդերակատարումը,պատասխանատվությանշրջանակներնուգործողություննե-
րը, որոնք միասինաշխատում են համակարգըայնպես կառավարելուև շահագործելու ուղղու-
թյամբ,որնառավելհամատեղելիէժողովրդավարականնորմերիևլավկառավարմանհիմնարար
սկզբունքներիպահանջներիհետևայդպիսով՝նպաստումէանվտանգությանմեխանիզմներիար-
դյունավետ գործողությանը»188: «Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ մշակույթ» կառուցելիս
(Գլուխ24),թվումէ,թեկարիքչի լինիհորինելուհեծանիվինորկոնցեպտուալմոդելը,քանիոր
ԶԱԿԱՈԲշրջանակներումձևակերպվածնպատակներնուչափորոշիչներըարդենիսկմեծապես
ընդունելիենայսուղղությամբ։Ի՞նչնէհիմնականումմնումբաց.դաշատերկրներիկողմիցարդեն
գոյությունունեցողչափորոշիչներիարդյունավետկիրառումնէ,հատկապես՝թափանցիկությանև

186ՀանսԲորն,ՖիլիպՀ.ՖլյուրիևՍայմոնԼուն,խմբ.«Հսկողությունևուղղորդում.Խորհրդարանականվերա-
հսկողության կարևորությունը  անվտանգության ոլորտի և դրա բարեփոխումների համար և հոդվածների
ժողովածու անվտանգության ոլորտի նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողության իրականացման
հիմնախնդիրների շուրջ» (ԶՈՒԺՎ և ՆԱՏՕ-ի Խորհրդարանական վեհաժողով, հունվար, 2003 թ.),
Տերմինաբանական բառարան, 240–241, Hans Born, Philipp H. Fluri and Simon Lunn, eds.,Oversight and
Guidance:TheRelevanceofParliamentaryOversightfortheSecuritySectoranditsReform,Acollectionofarticles
on foundationalaspectsofparliamentaryoversightof thesecurity sector (DCAF/NATOParliamentaryAssembly,
January2003),Glossary,240–241։

187ՏՀԶԿ, Զարգացման աջակցության կոմիտեի (ԶԱԿ), «Անվտանգության համակարգի բարեփոխումներն ու
կառավարումը. Քաղաքականությունն ու առաջավոր փորձը», ձեռնարկը (Փարիզ, ՏՀԶԿ, 2004թ.), OECD
DevelopmentAssistanceCommittee,SecuritySystemReformandGovernance:PolicyandGoodPractice(Paris:
OECD,2004)։

188ՏՀԶԿ,«ԱնվտանգությանհամակարգիբարեփոխումներնուկառավարումըևԶԱԿ-իվկայակոչողփաստաթուղթ»,
(Փարիզ,ՏՀԶԿ,2005թ.),OECD,SecuritySystemReformandGovernance:ADACReferenceDocument(Paris:OECD,
2005),www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf:
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հաշվետվողականությանհետկապված189,ինչպեսնաևհիմնականշահագրգիռկողմերի,մասնա-
վորապես՝ քաղաքացիականհասարակությանկատարվելիք ներդրումը լիարժեքօգտագործելու
տեսանկյունից։
ՎերջինտարիներիընթացքումԱՈԲօրակարգիձևավորմանևզարգացմանարդյունքումքա-

ղաքացիականհասարակությունըմեծդերէխաղացելնշվածմոտեցմանամբողջականությունն
ապահովելուտեսանկյունից,ևայժմշատերկրներիշրջանում,ինչպեսնաևՄԱԿ-իկողմիցհետզ-
հետեավելիէընդունվումայնփաստը,որոչկառավարականդերակատարները,լրատվամիջոց-
ներն ուխորհրդարանականները կարող են իրականացնել հսկայականնշանակություն ունեցող
քաղաքացիականվերահսկողությանևդիտարկմանգործառույթներ։Խորհրդարանականներըմի-
այնակչենկարողերաշխավորելվերահսկողությանարդյունավետություննուկառավարություննե-
րինպատասխանատվության կանչելանվտանգության ոլորտում նրանց կողմից իրականացվող
բոլոր գործողություններիև ծրագրերի համար, քանի որ նրանք չունեն դրա համար բավարար
ժամանակ,ռեսուրսներևփորձագիտականգիտելիքներ։ԻնչպեսնշվումէԶԱԿ-իկողմից̀ «անվ-
տանգության ոլորտի բարեփոխումների ծրագրերում քաղաքացիական հասարակության ներգ-
րավվածությունըհանդիսանումէբարեփոխումներիավելի լայնևավելիընդգրկունտեղայնաց-
մանևարդյունքում՝դրանցշարունակականությանգրավականը»190:Ինչպեսնախորդգլուխներից
շատերում191,քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպությունների(ՔՀԿ-ներ)ևլրատվամի-
ջոցների կողմից իրականացվողանկախվերահսկողությունը հանդիսանում է բարեվարքության
ամրապնդմանգործընթացիանհրաժեշտբաղադրիչներիցմեկըևհսկայականնշանակությունու-
նիպաշտպանությանոլորտումլավկառավարումնապահովելու,ինչպեսնաևկոռուպցիոնռիսկե-
րընվազեցնելուուղղությամբԱՈԲնախաձեռնություններիարդյունավետիրականացմանհամար։
Ընդհանուրառմամբ,այնուամենայնիվ,ԱՈԲևբարեվարքությանամրապնդմանծրագրերում

ՔՀԿ-ներիև լրատվամիջոցների ունեցած դերակատարումը գործնականում եղել է բավականին
սահմանափակ,ընդորում՝ոչմիայնանկայունկամանցումայինշրջանումգտնվողերկրներում(ին-
չըհաճախեղելէավտորիտարվարչակազմերիէությանևքաղաքացիականհասարակությանթու-
լությանհետևանքը),այլնաև՝ավելիզարգացածժողովրդավարականհասարակարգերում,հատ-
կապես՝ՆԱՏՕ-իդաշինքիներսում(որտեղանկախքաղաքացիականհասարակությանմուտքգոր-
ծելուհնարավորություններըդեռևսմնումենսահմանափակ,ինչիմասինխոսվումէհետագաշա-
րադրանքում)։Սույնգլխինպատակնէխթանելայնպատճառներիքննարկումը,որոնցբերումով
դատեղիէունեցել,ևթեինչպետքէարվի՝պաշտպանությանոլորտինկատմամբհսկողությանև
բարեփոխումներիգործումքաղաքացիականհասարակությանևլրատվամիջոցներիդերըբարձ-
րացնելուուղղությամբ։
Սույնգլխումսկզբիցառանձին-առանձինուսումնասիրվումէքաղաքացիականհասարակության

ևլրատվամիջոցներիունեցածդերը,իսկայնուհետևներկայացվումենայդդերիիրացմանուղղու-
թյամբառկադժվարություններըորոշակիկոնկրետմիջավայրում,այնէ՝անկայուն,անցումայինշր-
ջանիևՆԱՏՕ-իանդամպետություններում։Գլուխըեզրափակվումէխնդիրներիլուծմանորոշտար-
բերակներիևառաջարկություններիներկայացմամբ,որոնքուղղվածենպաշտպանությանոլորտում
բարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմանուղղությամբքաղաքացիա-
կանհասարակությանևլրատվամիջոցներիկարողություններիապահովմաննուհզորացմանը։

189Այստեղ«հաշվետվողականության»տակմեծհաշվովնկատիէունեցվում«պատասխանատվողականությունը»,
այսինքն՝պարտավորությունըպատասխանելուայն հարցերին,թե «ի՞նչ է եղել», «ի՞նչ է լինելու»և «ինչո՞ւ»։Այս
սահմանումնօգտագործվելէՎիլյամԲիրդիևՇտեֆանԳիմբերթիկողմից՝Համաշխարհայինբանկի՝«Պետական
միջոցներ,անվտանգությունևզարգացումևմեխանիզմնուդրակիրառումըԱֆղանստանում»Քաղաքականության
հետազոտությունների հարցերով Հ-4806 Աշխատանքային զեկույցում (Համաշխարհային բանկի Հարավային
Ասիայիտարածաշրջանումաղքատությաննվազեցման,տնտեսականկառավարման,ֆինանսականևմասնավոր
հատվածներիզարգացմանվարչություն,հունվար,2009թ.),ծանոթ.11,WilliamByrdandStéphaneGuimbert in
TheWorldBank,“PublicFinance,Security,andDevelopment:AFrameworkandanApplicationtoAfghanistan,”Policy
ResearchWorkingPaper4806(TheWorldBankSouthAsiaRegionPovertyReduction,EconomicManagement,Finance
andPrivateSectorDevelopmentDepartment,January2009),footnote11։

190ՏՀԶԿ,ՏՀԶԿԶարգացմանաջակցությանկոմիտեի(ԶԱԿ)«Անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիձեռնարկ.
աջակցությունըանվտանգությանևարդարադատությանոլորտներին»(2007թ.),OECD,OECDDACHandbookon
SecuritySystemReform:SupportingSecurityandJustice(2007)։

191Տես,օրինակ՝ազգայինմոտեցումներիևօֆսեթայինհամաձայնություններինվերաբերող,համապատասխանաբար՝
5-րդև 8-րդ գլուխները։ Երկու հեղինակներն էլպնդում են, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակեր-
պություններըդերակատարումունենթափանցիկությունըևհաշվետվողականությունըերաշխավորելուգործում։
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Քաղաքացիականհասարակությանդերը

Ակտիվքաղաքացիական հասարակությունը ժողովրդավարության հիմնական նախապայմաննե-
րիցմեկնէ։Այնիզորուէհակակշռելուպետականիշխանությանը,դիմագրավելուամբողջատիրու-
թյանըև,բազմակարծությանշնորհիվ,ապահովելու,որպետությունըչվերահսկվիմասնավորշահե-
րիկողմից։Վերջինտասնամյակներումաշխարհիմիշարքանկյուններումևոչմիայնկայացածժո-
ղովրդավարությաներկրներումքաղաքացիականհասարակությանխմբերըբացեցինքաղաքական
ասպարեզը՝իրենցզարգացողևավելիքաներբևէընդգրկունգործունեությամբ։«Քաղաքացիա-
կանհասարակության»բոլորիկողմիցընդունվածորևէբնորոշումգոյությունչունի։ԶԱԿ-ը«քաղա-
քացիականհասարակությունը»բնորոշումէորպես«անհատիևպետությանմիջևընկածքաղա-
քականտարածություն,որնարտահայտվումէհասարակականկազմակերպություններին(ՀԿ-ներ),
սոցիալականխմբերին,միավորումներին,այլկազմակերպություններինուցանցերիննրամասնակ-
ցությամբ։Քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններիթվումեն՝ազգայինՀԿ-նե-
րը,համայնքայիններկայացուցչկանկազմակերպությունները,կրոնական,մասնագիտականևորո-
շակիշահերիմիասնությանհիմանվրաձևավորվածխմբերը,ինչպես,օրինակ,արհմիությունները,
լրատվամիջոցները, մասնավոր ձեռնարկատիրական ընկերությունները, փաստաբանների միու-
թյունները,մարդուիրավունքներիպաշտպանությանխմբերը,անկախխորհրդատուները,համալ-
սարաններնուանկախքաղաքականությունվարողգիտավերլուծականկենտրոնները»192:

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին կից ձևավորված «ՄԱԿ-քաղաքացիական հասարակություն
հարաբերություններիհարցերովնշանավորանձանցխումբը»տալիսէքաղաքացիականհասա-
րակությանավելինեղսահմանումը,որիհամաձայն̀ այններառումէքաղաքացիներիմիավորում-
ները(ընտանիքի,ընկերության,պետականևգործարարհարաբերություններիշրջանակիցդուրս),
որոնցանդամակցելըկրումէկամավորբնույթևհետապնդումորոշակիշահեր,գաղափարներև
գաղափարախոսություններ խթանելու նպատակ»193: Այնուամենայնիվ, սույն գլխի շարադրանքը
հենվումէեռահատվածմոդելիվրա,որիշրջանակներումպետություննընկալվումէորպեսկառա-
վարությունից,շուկայիցևքաղաքացիներիցկազմվածմիասնություն,որպիսիընկալումըօգտա-
կարէքաղաքացիականհասարակությանբնորոշմանհամարելակետծառայելուն։Այստեսանկյու-
նից,քաղաքացիականհասարակությունըկազմումէերրորդհատվածը,որըգոյությունունիկա-
ռավարությանևշահույթհետապնդողընկերությունների(այդթվում՝լրատվամիջոցների)հետմի-
աժամանակևփոխգործակցում էնրանցհետ՝սոցիալական շարժումների,ՀԿ-ների, կրոնական
կառույցների,կանանցևերիտասարդությանխմբերի,սոցիալապեսանապահովխմբերիշահերի
պաշտպանությանկազմակերպությունների,մասնագիտականմիավորումների,գիտականկենտ-
րոնների,միություններիևայլկառույցներիտեսքով,որոնքգործումենառանձիներկրներիշրջա-
նակներումկամմիջազգայնորեն։
Քաղաքացիականհասարակությանայսբնորոշումըդուրսէբերումշահույթհետապնդողընկե-

րություններին(այդթվում՝հիմնականԶԼՄ-ներիմեծմասին)ևկառավարմանհատվածումգործող
կազմակերպություններին։ Այնուամենայնիվ, ինչպես կպարզվի ստորև, այս երեք հատվածների
միջևառկաբաժանարարգծերըհետզհետեաղավաղվումեն։Օրինակ̀ որոշակիկրկնօրինակումէ
տեղիունենումՔՀԿ-ներիևմասնավորբիզնեսներիուԶԼՄ-ներիգործառույթներիմիջև,հատկա-
պես՝ ՀԿ-ների կողմից, շահերիպաշտպանությանև դիտորդական գործունեության ընթացքում,
«նորԶԼՄ-ներից»ավելիհաճախօգտվելուպայմաններում194։Հաջորդկետերումուսումնասիրվում
է,թեինչուքաղաքացիականհասարակությունըպետքէդերակատարումունենապաշտպանու-
թյան ոլորտի բարեվարքությանամրապնդմանև կոռուպցիայի նվազեցման գործում, ինչ էայդ
192ՏՀԶԿ,ՏՀԶԿԶԱԿ«Անվտանգությանհամակարգիբարեփոխումների»մասինձեռնարկը։
193ՄԱԿ-իԳլխավորվեհաժողով,«Մենք՝ժողովուրդներս,քաղաքացիականհասարակությունը,Միավորվածազգերն
ու համաշխարհային կառավարումը. ՄԱԿ-քաղաքացիական հասարակություն հարաբերությունների հարցերով
նշանավորանձանցխմբի»զեկույց,Հ-A/58/817 (ՆյուՅորք,11հունիսի,2004թ.), էջ13,UnitedNationsGeneral
Assembly,WethePeoples:CivilSociety,theUnitedNationsandGlobalGovernance:ReportofthePanelofEminent
PersonsonUnitedNations-CivilSocietyRelations,A/58/817(NewYork,11June2004),13։

194«ՆորԶԼՄ-ները»միհասկացությունէ,որըներառումէ20-րդդարավերջինծնունդառածէլեկտրոնային,համա-
կարգչայինկամցանցայինտեղեկատվության,ինչպեսնաևհաղորդակցմանտեխնոլոգիաներիամբողջությունը,
ինչպես,օրինակ,համացանցնուինտերնետայինկայքերը։Նույնտրամաբանությամբ,«հինԶԼՄ-ներ»են՝հեռուս-
տատեսային հաղորդումները, գեղարվեստականֆիլմերը,ամսագրերը, գրքերըևթղթային կրիչովայլ հրապա-
րակումները։
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դերակատարումըենթադրում,անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիընթացքումմինչայժմ
արձանագրվածփորձըևՀԿ-ներիգործունեությանժամանակակիցխոչընդոտները։

Քաղաքացիականհասարակություննու«նորդիվանագիտությունը»
Քաղաքացիական հասարակությունը բաղկացած էամենատարբեր կազմակերպություններից և
շարժումներից,որոնքմիատեղումենսոցիալականէներգիան՝նվիրականհամոզմունքներնումո-
տեցումներըբարձրաձայնելու համար195:Քաղաքացիականհասարակությանսիրտնենկազմում
ՀԿ-ները։Նրանքկարողենգործելանդամությանսկզբունքովկամունենալպաշտոնականգրան-
ցում,սակայնամենդեպքումնրանքանկախենկառավարությունիցևքաղաքականկուսակցու-
թյուններիցևհաճախունենումենինքնուրույնֆինանսավորում։Նրանքգործումենծառայություն-
ներիմատուցմանոլորտում(անվտանգությունընույնպեսմատուցմանենթակակարևործառայու-
թյունէ)196,որոշակիքաղաքականությանմշակմանևառաջխաղացման,հանրայինկրթությանև
շահույթչհետապնդողայլբնագավառներումևունենտարածմանտարբերաշխարհագրություն-
ներ՝ հսկայական միջազգային կառույցներից սկսած, ի դեմս, օրինակ, «Ամնեսթի Ինթերնեշնլ»
(AmnestyInternational)կազմակերպության,որնընդգրկումէ2.2միլիոնիցավելիանդամուհամա-
կիրաշխարհի150-իցավելիերկրներումևտարածաշրջաններում,մինչևփոքրտեղականկազմա-
կերպությունները։Ինչվերաբերումէհետազոտականինստիտուտներին,ապասրանքկարողեն
գործելկա՛մորպեսՀԿ-ներ,կա՛մորպեսկառավարությունիցանկախգիտականկենտրոններ,կա՛մ
էլհակառակը՝կապվածլինենկառավարությանհետ,օրինակ՝պետականֆինանսավորմանկամ
կառավարությաննախկինանդամներիկամայլպաշտոնյաների(որպեսանդամներկամաշխա-
տողներ)մասնակցությանձևով։
ՆախկինումՀԿ-ներիևկառավարություններիմիջևհարաբերություններըշատդեպքերումլար-

ված էինկամիրապեսթշնամական։Աշխարհի շատանկյուններումդրանքդեռևսայդպիսին էլ
մնումեն(կամայդպիսինենդառնումնորից,ինչպեսներկայացվումէստորև)։Վերջիներկուտաս-
նամյակիընթացքում,այնուամենայնիվ,միշարքհարցերիվերաբերյալևգնալովավելիշատտե-
ղերում(այդթվում՝ԵվրոպայիևԱմերիկաներիմեծմասում,ՀարավայինԱսիայիևԱֆրիկայիշատ
վայրերումևՄերձավորԱրևելքիառանձինմեկուսացվածօջախներում)այսհարաբերությունները
կոնֆլիկտայինիցվերածվելենզարգացողհամագործակցության։ՈրոշմեկնաբաններՀԿ-ներիև
կառավարությունների միջև այս կառուցողական հարաբերությունները բնութագրում են որպես
«նորդիվանագիտություն»197:Սամասամբհետևանքնէ շատկառավարություններիկողմիցայն
փաստիընդունման,որանվտանգությանմարդկայինբաղադրիչը(humansecurity)խթանելուշնոր-
հիվիրականացվումէազգայինանվտանգությանևկայունությանընդհանուրապահովումը198:



195Լ. Դեյվիդ Բրաուն, «Վստահության ձևավորում. Անցումային քաղաքացիական հասարակության լեգիտիմությունն
ուհաշվետվողականությունը»,(Ստերլինգ,Վիրջինիա,«ԿումարյանՓրես»հրատ-ուն,2008թ.),էջ1,L.DavidBrown,
CreatingCredibility:LegitimacyandAccountabilityforTransnationalCivilSociety(Sterling,VA:KumarianPress,2008),1։

196Անվտանգությունը̀ որպես հանրային ծառայություն, ունի որոշ բնութագրական հատկանիշներ, որոնք ազդում են
դրա մատուցման եղանակի, ինչպես նաև այդ ընթացքում հաշվետվողականության և ֆինանսական ռեժիմների
կարգավորման միջոցների վրա։ Անվտանգության ծառայությունը մատուցողների գործունեության դիտարկումը
կարողէխնդրահարույցլինել,քանիորանվտանգությանուժերըզինվածենև,հավանաբար,կարողեննաևսպառնալ
քաղաքացիականդիտորդներին։Ընդորում,խաղաղժամանակներումայդուժերիպատրաստվածությանմակարդակը
գնահատելը դժվար է և կարող է անհամաձայնություն առաջացնել գնահատման ընթացքում օգտագործված
գործունեությանցուցիչներիևդրաարդյունքումստացվածցուցանիշներիհետ։Ավելիմանրամասն̀ տե՛սՎիլյամԲիրդ
ևՇտեֆանԳիմբերթ,Համաշխարհայինբանկի՝«Պետականմիջոցներ»զեկույցը(հունվար,2009թ.),WilliamByrdand
StéphaneGuimbertinTheWorldBank,«PublicFinance»(January2009)։

197ԴեյվիդԴևենպորտ,«Նորդիվանագիտությունը»,«Քաղաքականությանտեսություն»,Հ-116(դեկտեմբեր,2002թ.
ևհունվար,2003թ.),DavidDavenport,“TheNewDiplomacy,”PolicyReview116(December2002&January2003)։

198«Ազգայինանվտանգության»ավանդականնպատակնէեղելպետությանպաշտպանությունըարտաքինսպառ-
նալիքներից։Մարդկայինանվտանգությանվրակենտրոնանալընշանակումէընդհակառակը՝անհատներիպաշտ-
պանություն,«Մարդկայինանվտանգությանհամառոտզեկույց»,2006թ.(ԲրիտանականԿոլումբիայիհամալսա-
րան,Մարդկայինանվտանգությանկենտրոն),HumanSecurityBrief2006 (UniversityofBritishColumbia,Human
SecurityCentre)։
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Քաղաքացիականհասարակությանհսկողությունըպաշտպանության
ոլորտինկատմամբ
Այսգրքիհիմնականթեմայիառանձնահատուկբնույթիտեսակետից,քաղաքացիականհասարա-
կությանդերակատարները,գլխավորապես՝ՀԿ-ներիևհետազոտականինստիտուտներինեղշր-
ջանակը,կառավարությունների,խորհրդարաններիևհանրությանհետկարողենհամագործակ-
ցել (ևսահմանափակթվովդեպքերումարդենանումենդա)հետևյալհինգհիմնականուղղու-
թյուններով՝
• Հանրայինուսուցումևիրազեկությանբարձրացում.Հանրությանըկոռուպցիայիկործանա-
րարգնիմասինահազանգելը,ինչպեսարդեններկայացվելէգլուխ1-ում,ևհամապատաս-
խանաբար՝կառավարությանևմիջազգայիննախաձեռնություններիայնջանքերըհամա-
տեղելը, որոնք իրականացվում են բարեվարքության ամրապնդման, թափանցիկության
բարձրացման և հաշվետվողականության կատարելագործման ուղղությամբ. այս ամենը
ՀԿ-ների (և ԶԼՄ-ների) գործունեության կարևորագույն ուղղություններից են։ Իրազեկու-
թյանբարձրացմանայսաշխատանքներիհիմնականնպատակնէապահովել,որԱՈԲտե-
ղականնախաձեռնություններիիրականացումըընկալվիորպեսշարունակականգործըն-
թացևհանրությունըընկալիայսխնդրիկարևորություննիրևիրհամայնքներիհամար։
ՀԿ-ները հաջողությամբ կիրառում են իրենց մասնակցային ակտիվության և «անուններ
տալուևպարսավելու»ռազմավարությունները̀որպեսառանձինխնդիրներիկամխախ-
տումներիառթիվանմիջականազդեցությանգործողություններիմիջոց։

• Որպեսկատալիզատորներևմիջնորդներհանդեսգալը.ՀԿ-ներնուայլՔՀԿ-ներ,ինչպես,
օրինակ,վերլուծականկենտրոնները,համալսարաններնուհետազոտականինստիտուտնե-
րը,կարողենստանձնելմիջնորդավորմանկամկամրջմանգործառույթը։Այսառումով,Զին-
վածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտրոնը(ԶՈՒԺՎ)
և«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունըմեկտասնամյակիցավելիգործելեն
որպեսուղղորդողերկուհիմնականփարոսևհսկայականներդրումենունեցելխորհրդա-
րանականձեռնահասությանուկարողություններիմակարդակիբարձրացմանգործում՝կա-
տարելովվերլուծություններ,ներկայացնելովզեկույցներ,ինչպեսնաևանցկացնելովվերա-
պատրաստմանտարբերդասընթացներևսեմինարներ։ԼատինականԱմերիկայիևԿենտ-
րոնական ու Արևելյան Եվրոպայի քաղաքացիական հասարակությանխմբերից շատերը
1980-կաններիվերջումև1990-ականներիընթացքումնաևերկխոսություննապահովելու
կարևորդերենկատարելայնշրջանում,երբքաղաքացիականնորընտիրկառավարություն-
ներըսկսումէինվերակազմավորելիրենցզինվածուժերը։Այսերկխոսություններիշնորհիվ
իսկզբանեկոտրվեցայնմեկուսացմանսառույցը,որտեղգտնվումէինզինվածուժերը,և
ճանապարհբացվեցքաղաքացիականհասարակության,ընտրվածպաշտոնյաներիևզին-
վածուժերիղեկավարկառույցներիմիջևմասնագիտականշփումներիհամար։Ընդհանուր
առմամբ,այնուամենայնիվ,հատկապեսանկայունևանցումայինշրջանիերկրներումդեռևս
առկա է քաղաքացիական հասարակության ավելի շատ դերակատարների ներգրավելու
կարիքը՝կառավարությունների(հատկապես՝նրանցպաշտպանականգերատեսչություննե-
րի)ևանտարբերկամկառավարությանհանդեպհակամարտորենտրամադրվածհասարա-
կականհատվածներիմիջևմիջնորդությունիրականացնելուհամար։

• Փորձագիտականգիտելիքներիևփորձիշտեմարաններիտրամադրումը.Մեծթվովտեղա-
կանՀԿ-ներևՔՀԿ-ներկուտակելենԱՈԲևլավկառավարմանոլորտիբարեփոխումների
ընթացքում կիրառելի մեթոդոլոգիաներին առնչվող ինստիտուցիոնալ և անհատական
բնույթիփորձագիտականևակտիվգործունեությանգիտելիքներիուհմտություններիհս-
կայականպաշարներ։Օրինակ՝ՀԿ-ներըզինվածուժերիհետաշխատելենսպառազինու-
թյուններիպահպանմանանվտանգությանպայմաններիբարելավմանհարցերով,խորհր-
դատվությունապահովել՝կապվածսպառազինություններիդրոշմավորմանևհայտնաբեր-
ման ծրագրերի հետ և հսկայական դեր կատարել հետկոնֆլիկտային իրավիճակներում
զինաթափման,զորացրմանևվերաինտեգրմանծրագրերիշրջանակներում։Չնայածտրա-
մադրվողայս գիտելիքներին ուփորձին, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների ծավալը
կարողէչնչինթվալպաշտպանությանոլորտիայսգրքիIIբաժնումներկայացվածյուրա-
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հատուկկարիքներիտեսանկյունից,այնուամենայնիվ,կառավարություններնումիջկառա-
վարական կառույցները միշտ էլ կարող են դիմել դրանց օգնությանը՝պաշտպանության
ոլորտիկոռուպցիոնռիսկերընվազեցնելուևխոցելիկողմերըչեզոքացնելուուղղությամբ
իրականացվող նախաձեռնություններնակտիվացնելու համար։Անվտանգության ոլորտի
բարեփոխումներիավելիընդգրկունփորձագիտականշտեմարանըկարողէառաջարկել
«լավկառավարման»այնպիսի«բազմաոլորտ»տեսա-գործնականուղեցույցներ,որոնքկի-
րառելիկլինենհատկապեսպաշտպանությանոլորտիկառավարմանհատվածում։Սակայն
չնայածայսփորձնուտեխնիկականգիտելիքներըերբեմնստանումենորոշակիկիրառու-
թյուն,օրինակ՝խորհրդարանականլսումներիժամանակ,այնուամենայնիվ,մեծամասամբ
այսռեսուրսներըմնումենչպահանջված։Սրանեննպաստումնաևայնպիսիգործոններ,
ինչպիսիքեներկուկողմերումէլառկաանվստահությունըևորպեսգերակաճանաչվող
ուղղություններիմրցակցությունը,որըծավալվումէմարդասիրականօգնության,մարդու
իրավունքներիպաշտպանությանևզարգացմանուղղություններովգործադրվողռեսուրս-
ներիսակավությանպայմաններում։

• Ելակետային հետազոտությունների իրականացումն ու քաղաքականության մշակումը.
ՔՀԿ-ներիկողմիցապահովվողհիմնականներդրումներիցմեկըկայանումէ«կոռուպցիայի
անեծքի»(Գլուխ1)իրականգործողությանհետևանքներըուսումնասիրելուևփաստաթղ-
թավորելու մեջ՝ սկսած զինված ուժերի օգտագործման (ինչպես՝ հակամարտության մեջ
դրանցներգրավման,այնպեսէլարդենիսկներգրավվածուժերիտեղումիրականացվող
գործողություններիիմաստով)վերաբերյալորոշումներիկայացմանգործընթացումառկա
բացերիցկամհակասություններըիցույցդնելուցևվերջացրածպաշտպանությանոլոր-
տումկառավարման,գնումներիիրականացմանևարտահանմանփորձիոչպատշաճ,ոչ
արդյունավետև երբեմն էլանօրինական լինելու մասինահազանգելով։Այսխնդիրների
առթիվհանրությանևկառավարությանընկալմանմակարդակըբարձրացնելով`քաղաքա-
ցիականհասարակություննուԶԼՄ-ներըկենսապեսկարևորդերենխաղումհամապա-
տասխանարձագանքներիմշակումըապահովելուգործում։Հենցսույնժողովածուինա-
խապատրաստմանհետէլսերտորենկապվածէվերլուծականևքաղաքականհետազո-
տություններումխորացածայնՀԿ-ներիևհետազոտականինստիտուտներիաշխատանքը,
որոնքձգտելեննորմոտեցումներևռազմավարականբնույթինորտարբերակներառա-
ջարկելպաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվա-
զեցմանուղղությամբ։Նմանաշխատանքըներառումէաշխարհիտարբերտարածաշրջան-
ներումառկաառաջավորփորձիհամադրումը,քաղաքականությանմշակմաննախաձեռ-
նություններիիրականացումըևվերջապես՝կոնկրետառաջարկներիներկայացումըքաղա-
քականությանառաջարկվողփոփոխություններըգործնականումիրացնելուհամար։

• Պրակտիկայիդիտարկում.Կառավարություններիկողմից«կոռուպցիայիանեծքի»գործո-
ղությանհետևանքներըհաղթահարելունուղղվածքաղաքականմոտեցումներըորդեգրե-
լուցհետոՀԿ-ներիննույնպեսվերապահվածէարդեն«պահակայինշների»կարևորդերա-
կատարումը՝դիտարկելայդքաղաքականությանիրականացմանգործընթացըևկառավա-
րություններինհաշվետուդարձնելայնընթացքումառաջեկողբացթողումներիևձախո-
ղումներիհամար։ՀԿ-ները,հատկապես՝մարդուիրավունքներիազգայինևմիջազգային
կազմակերպությունները,ինչպիսիքեն,օրինակ,«ԱմնեսթիԻնթերնեշնլ»և«ՀյումանՌայթս
Վոթչ»(HumanRightsWatch)կազմակերպությունները,կարևորդերակատարումունենան-
վտանգությանևզինվածուժերիգործունեությունըդիտարկելուգործում՝ապահովելուհա-
մար,որպեսզիվերջիններիսկողմիցմարդուիրավունքներիևմիջազգայինմարդասիրա-
կանիրավունքիխախտումներթույլչտրվեն։

Ինչպեսարդեննշվեցվերևում,քաղաքացիականհասարակությանկողմիցիրայսդերակատա-
րումնիրականացնելուճանապարհինգոյությունունենբազմաթիվդժվարություններևխոչընդոտ-
ներ։Որպեսնվազագույնքայլ,արդյունավետկառավարություններնուխորհրդարաններըպետքէ
ապահովենքաղաքականբոլորվերաբերելիփաստաթղթերիհրապարակայնությունըևխթանեն
այսանկախերրորդկողմիբունառկայություննուգործունեությունը,այդթվում՝պաշտպանության
ոլորտինկատմամբվերահսկողությանուղղությամբ։Վերջիննպատակինհասնելումիջոցներիցէ,
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օրինակ,անկախգիտականկենտրոններին,հետազոտականինստիտուտներին,համալսարաննե-
րինևՀԿ-ներինպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիառանձինհատվածներում(մաս-
նավորապես՝հանցավորության,գնումներիընթացակարգիևկադրայինքաղաքականությանհար-
ցերով)հետազոտականևաուդիտայինստուգումներանցկացնելուպատվերներտալը։Այնուամե-
նայնիվ,եթեքաղաքացիականհասարակությունըպետքէակտիվմասնակցությունունենաբարե-
վարքությանամրապնդմանօրակարգըմշակելուևհատկապեսքաղաքացիներիշրջանումբանա-
վեճերիխրախուսմանհարցում,ապաանկախՀԿ-ներըպետքէիվիճակիլինեններգրավելուև
պահպանելուայնանհրաժեշտփորձագիտականռեսուրսները,որոնքկարողենտեղեկատվական
ամուրհենքիվրաձևավորվածմոտեցումներտրամադրելկառավարությանանվտանգությանքա-
ղաքականության,պաշտպանականոլորտիբյուջեի,գնումներիիրականացմանևռեսուրսներիօգ-
տագործմանհնարավորտարբերակներիմասին։ՆերկայումսՀԿ-ներիշրջանումնմանփորձագի-
տականռեսուրսներիառկայությունըտեղերումբավարարչէանգամկայացածժողովրդավարու-
թյուններիդեպքումևպահանջումէկարողություններիհետագահզորացումևդոնորներիկողմից
դրանուղղվածֆինանսավորմանավելիմեծպատրաստակամություն։
Քաղաքացիական հասարակությանխմբերըտասնամյակներ շարունակ հատկապեսակտիվ

ենեղելՄԱԿ-իկանոնադրությանևայլբազմակողմպայմանագրերիևինստիտուտներիկողմից
մարմնավորվածմիջազգայինիրավունքիսկզբունքներըխթանելուհարցում։Շատպետություն-
ներիդեմսնրանցտեսնումենօժանդակողևվստահելիգործընկերների։Քաղաքացիականշար-
ժումներնուՀԿ-ներըհանրությանտարբերշահերիներկայացուցիչնուպաշտպաննենդարձել
բազմաթիվոլորտներում,ներառյալ՝մարդուիրավունքները,բնապահպանությունը,զարգացումը,
ժողովրդավարականկառավարումըևհակամարտություններիկանխարգելումը։Նրանքօգնելեն
միջազգայիննորմերիևպայմանագրերիառաջընթացինևձևակերպելենայնպիսիհիմնարար
բարոյականևքաղաքականչափորոշիչներ,որոնքհետագայումդարձելենիրավունքևքաղաքա-
կանություն։
Քաղաքացիական հասարակության շարժումների նշանավոր օրինակների թվում են՝ «Հոբե-

լյան-2000»(Jubilee2000)պարտքիարշավը,որը«Մեծյոթնյակի»կառավարություններինհամոզեց
չեղյալ հայտարարելաղքատերկրների կողմից վճարման ենթակա100 միլիարդԱՄՆդոլարին
հասնողպետականպարտքը,Օտտավայիարշավըհակահետևակայինականներիարգելմանառ-
թիվ199,ինչպեսնաև՝2003թ.ԱՄՆ-իգլխավորությամբԻրաքներխուժելունդիմադրելը։ՀԿ-ները
մեծագույնդերենխաղացելՄիջազգայինքրեականդատարանիհիմնադրմանգործում,Երեխայի
իրավունքների մասին կոնվենցիան կից արձանագրությամբ լրացնելու հարցում (երբ օրենքից
դուրսհռչակվեց18տարինչլրացածերեխաներինզինվածուժերումհավաքագրելը),ինչպեսնաև՝
կապվածհրազենիևթեթևսպառազինություններիտարածմանդեմպայքարիմիջոցներըխթանե-
լուհետ։

Քաղաքացիականհասարակություննուանվտանգությանոլորտի
բարեփոխումները
ՄիացյալԹագավորությանՄիջազգայինզարգացմանհարցերիդեպարտամենտի(UKDepartment
forInternationalDevelopment,DFID)ևՏՀԶԿԶարգացմանհարցերովհամագործակցությանտնօ-
րինության(OECDDirectorateforDevelopmentCo-operation)գլխավորությամբընթացածաշխա-
տանքներիարդյունքում2007թ.մշակվեցմիձեռնարկ,որինպատակնէրապահովելՏՀԶԿԶԱԿ
անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ ուղեցույցների գործնականացումը և
լրացնելքաղաքականությանևպրակտիկայիմիջևառկաբացը»200:ԱՈԲգործընթացինքաղաքա-
ցիականհասարակությանմասնակցությանառթիվձեռնարկումնշվումէ,որ«ՔՀԿ-ներըկարողեն
ծառայելորպեսբարեփոխումներիշահառուներ,պաշտոնականվերահսկիչներ,գործընկերներև
պաշտպաններ,ինչպեսնաև՝ծառայություններմատուցողներ։ԱՈԲ-ինաջակցությունկարողենբե-

199Տե՛ս, օրինակ, Քեննեթ Անդերսոն, «Օտտավայի կոնվենցիան արգելում է հակահետևակային ականների օգ-
տագործումը. Միջազգային հասարակական կազմակերպությունների դերը և միջազգային քաղաքացիական
հասարակությանգաղափարը»,ՄիջազգայինհարաբերություններիԵվրոպականամսագիր,Հ-2:1(2000թ.),Kenneth
Anderson,“TheOttawaConventionBanningLandmines:theRoleofInternationalNon-GovernmentalOrganizationsand
theIdeaofInternationalCivilSociety,”EuropeanJournalofInternationalAffairs2:1(2000)։

200ՏՀԶԿԶԱԿ«Անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիձեռնարկ»(ՏՀԶԿ,2007թ.)։
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րել նաև քաղաքացիական հասարակության միջազգային դերակատարները, որոնք կարող են
մասնակցել կարողությունների հզորացման և բարեփոխումների մշակման, խթանման, իրակա-
նացման,դիտարկմանևգնահատմանգործընթացին»201:
ՀԿ-ներնառաջարկումեններքևիցեկողմոտեցումներ,որոնքհաճախավելիտեղինենևավելի

արդյունավետ,քանվերևիցիջնողմոտեցումները,օրինակ՝այնպիսիհամայնքներինկամխմբերին
հաղորդակցմանուղիներտրամադրելով,որոնցհետպետականշփումներիկամորոնցնկատմամբ
պետությանունեցածազդեցությանմակարդակըշատցածրէ։Ձեռնարկումնաևնշվումէ.

«ԱՈԲծրագրերըպետքէներառենքաղաքացիականհասարակությանգործունեությանմիջավայրի,
նրանցդերիևտեղիմասինխորըվերլուծություններ,քանիորայսկազմակերպություններիկարողու-
թյունները, արդյունավետությունն ու մասնակցության շրջանակները էապես տարբերվում են ըստ
երկրների։ Քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ կատարվող գնահատումները պետք է
ընդգրկենտեղականդերակատարություն ունեցողկազմակերպություններիամբողջներկապնակը՝
դուրս գալովպետության «սանկցիան» ստացածների շրջանակիցև բացահայտելովայն դերակա-
տարներին,որոնքիրապեսկենտրոնացածենաղքատների,կանանց,երեխաներիևերիտասարդու-
թյանևայլայնպիսիխմբերիանվտանգությանապահովմանհարցերիվրա,որոնքհաճախզրկված
ենանվտանգությանհարցերովբանավեճերինմասնակցելուհնարավորությունից»202:

Այդձեռնարկումքննարկվումեննաևքաղաքացիականհասարակությանմիջամտության«անցա-
կետերը»,ինչպիսիքեն,օրինակ,խաղաղարարգործընթացները,բյուջետայինգործընթացները,ինչ-
պեսնաևանվտանգությանևպաշտպանությանոլորտներիուսումնասիրությունները։Տեսականո-
րեն,քաղաքացիականհասարակությանկողմիցկարողենիրականացվելմիշարքկարևորգործա-
ռույթներ,ինչպիսիքեն,օրինակ,պաշտպանությանոլորտիևանվտանգությանապահովմանհետ
կապված միջոցառումների դիտարկումները, հակաահաբեկչական միջոցառումներիև օրենսդրու-
թյանմանրամասնվերլուծությունը՝մարդուիրավունքներինևիրավունքիգերակայությանըդրանց
համապատասխանությանտեսանկյունից,զինվածուժերի,իրավապահմարմիններիևանվտանգու-
թյանայլծառայություններիգործողություններինկատմամբվերահսկողությունը,օրենքիկամիրա-
վաչափպրակտիկայիխախտումներիմասին,ոչիրավականօրենքներիևոչիրավաչափպրակտի-
կայիբացասականհետևանքներիմասինհրապարակումներովհանդեսգալը,ինչպեսնաև՝ենթադ-
րյալկոռուպցիայիևայլչարաշահումներիառթիվքննությունանցկացնելըևԱՈԲկիրառմանար-
դյունավետությաննուղղվածուղեցույցներառաջարկելը։Գործնականում,սակայն,քաղաքացիական
հասարակությանկազմակերպություններինհաճախվերապահվումէսոսկխորհրդատվականդերա-
կատարում 

203,իսկձեռնարկումտեղգտածբարձրագոչսկզբունքներըմշտապեսանտեսվումեն։
Անգամակտիվքաղաքացիականհասարակությանառկայությունըինքնինկախարդականփայ-

տիկկամհաջողությանհասնելուգրավականչէ։Օրինակ՝նախքան1994թ.Ռուանդայումիրակա-
նացվածցեղասպանությունըայսերկիրնուներԱֆրիկայիՀԿամենազարգացածհատվածներից
մեկը,սակայնդրահետմեկտեղէթնիկականպատկանելությանհատկանշովբաժանվածհասա-
րակությունըշատարագընկավքաոսիևբռնությանհորձանուտը204:

ՀետհարվածՀԿներիդե՞մ
Քաղաքացիականհասարակությանայնխանդավառությունը, որնառաջեկավ1980-ականների
վերջինև1990-ականներիընթացքում՝Բեռլինյանպատիփլուզումիցևժողովրդավարականվար-
չակարգերիտարածումիցհետո,ըստորոշվերլուծաբանների,ետհարվածեցշատուղղություննե-

201Նույնտեղում,էջ226։
202Նույնտեղում։
203Դենիել Բենդիքս և Ռութ Սթենլի, «Անվտանգության բարեփոխումների հանդեպ տեղական դերակատարների
կողմիցպատասխանատվությանվերաստանձնումը.Գրականությանտեսություն»,«Աֆրիկայիանվտանգության
տեսություն»,Հ-17:2(հունիս,2008թ.),էջ93–104,DanielBendixandRuthStanley,“DeconstructingLocalOwnership
ofSecuritySectorReform:AReviewoftheLiterature,”AfricanSecurityReview17:2(June2008):93–104.

2041994 թ. դրությամբՌուանդայում եղած ՀԿ-ների մեծ մասը նորաստեղծ կառույցներ էին՝ գրեթեամբողջապես
կախվածարտաքինդոնորներիցևպետությունից,և կային ռասայականև էթնիկականատելությանդեմպայ-
քարող ընդամենը մի քանի ծրագրեր։ Տե՛ս Պիտեր Ուվին, «Բռնության օժանդակում. նոր ձեռնարկատիրական
գործունեությունՈւգանդայում, (ԱրևմտյանՀարթֆորդ,Կոննեկտիկուտ,«ԿումարյանՓրես»հրատ-ուն,1998թ.),
էջ164–176,PeterUvin,AidingViolence:TheDevelopmentEnterpriseinUganda(WestHartford,CT:KumarianPress,
1998),164–176.
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րովումակարդակներով։Սրաարտահայտություններըտարբերէին՝սկսածմիկողմիցավտորի-
տարպետություններումքաղաքացիականհասարակությանդեմնորսկիզբառածհամակարգված
ճնշումներիցևվերջացրած,մյուսկողմից՝ՔՀԿ-ներին,հատկապեսՀԿ-ներինբարեհուսությանընդ-
հանուրբնույթիստուգումներիենթարկելով205:

Տեղական հասարակությունները, գիտական շրջանակները, շարքայինակտիվիստները,ՄԿԿ-
ները,ԶԼՄ-ները,կորպորացիաներնուկառավարություններըհետզհետեավելիհաճախենբարձ-
րացնումայնհարցը,թեինչիշխանության,ինչմանդատիուժովէ,որՀԿ-ներըփորձումենխոսել
ուրիշներիանունիցևձգտումազդեցությունունենալուներպետականևմիջազգայինգործընթաց-
ներիվրա։(Սաքննարկմանարժանիհարցէ,որը,սակայն,դուրսէգալիսսույնգլխիթեմայիշրջա-
նակներից206)։ Անհնար է չնշել նաև, որ բունՔՀԿ-ներիևԶԼՄ-ների շրջանում բարեվարքությանև
հաշվետվողականությանառկայությունընույնպեսհանդիսանումենայնկարևորագույննախապայ-
մանները,որոնցառկայությամբմիայնհանրություննուկառավարությունըկարողենընդունելայս
ինստիտուտներիվերահսկիչդերիունրանց՝իբրևփոփոխությանհաղորդիչներիլեգիտիմությունը)։
Այսետհարվածնէլավելիուժգնացավ«Սեպտեմբերի11-ի»հարձակումներիցև«ահաբեկչությանդեմ
գլոբալպատերազմի»սկիզբառնելուցհետո։Ոչպետականդերակատարներինորպեսազգայինան-
վտանգությանսպառնալիքընկալելըհանգեցրեցօրենսդրականևիրավակիրառայնպիսիսահմանա-
փակմեխանիզմներիստեղծմանը,որոնցպայմաններումշատՀԿ-ներիկողմիցազատևարդյունա-
վետգործունեությունվարելըավելիդժվարացավ։207ԱյնՀԿ-ները,կազմակերպություններնու շար-
ժումները,որոնքձեռնոցեննետումճնշողռեժիմներին,անխուսափելիորենարթնացնումենիշխանու-
թյանմեջգտնվողներիզայրույթը,սակայնվերջինտարիներիընթացքումժողովրդավարականպե-
տությունները,ՄԿԿ-ներնուանդրազգայինկորպորացիաներըհակաահաբեկչականբառապաշարն
ու ձևակերպումները հարմարեցրել են քաղաքացիական հասարակությանանունից հանդես եկող
քննադատներիդեմիրենցհարձակումներըուժեղացնելուուղղությամբ։Բացասականհետևանքներն
առավելակնհայտենհակամարտությանգոտիներումևայնխմբերում,որոնքկառավարությունների
կողմիցիրականացվողքաղաքականությունըվիճարկումենխաղաղությանհաստատմանը,ժողովր-
դավարացմաննումարդուիրավունքներիխթանմաննուղղվածիրենցաշխատանքիմիջոցով208:

205ՋուդՀաուելևմյուսները,«ԵտհարվածՀԿ-ներիդեմ՝ահաբեկչությանդեմերկարպատերազմիսկզբում»,«Զար-
գացումնիրականում»,Հ-18:1 (2008թ.), էջ82–93, JudeHowell, et al., “TheBacklashagainstCivilSociety in the
WakeoftheLongWaronTerror,”DevelopmentinPractice18:1(2008):82–93։Վերջինիսհետկապվածկարելիէր
առաջինհայացքիցանմեղմիմեջբերումանելայսժողովածուի4-րդգլխից.Քաղաքացիականհասարակությունը
ներկայացնողպատասխանատուկազմակերպություններըպետքէդիտարկվենորպեսգործընկերներևխթաններ՝
ինստիտուցիոնալբարեվարքությանըհասնելուընդհանուրգործում[ընդգծումնավելացվածէ]։Այնուամենայնիվ,
նմանոչմիածականչիօգտագործվումգործընթացներիմյուսշահագրգիռկողմերըներկայացնելուհամար։

206Այսհարցիավելիմանրամասնվերլուծությունըտե՛սԼիզաՋորդանևՊիտերՎանԹյուիլ,խմբ.,«ՀԿ-ներիհաշվետ-
վողականությունը.Քաղաքականություն,սկզբունքներևնորամուծություններ(Ստերլինգ,Վիրջինիա,«Երֆսքան»
հրատ-ուն2006թ.)ևՋեմԲենդել,«ՔննարկումներՀԿ-ներիհաշվետվողականությանշուրջ»,ՄԱԿ-իՀԿ-ներիհետ
կապերիմիջգերատեսչականծառայություն,Զարգացմանպատմությանդոսյե,  (ՄԱԿ,2006թ.), Lisa Jordanand
PetervanTuijl,eds.,NGOAccountability:Politics,PrinciplesandInnovations(Sterling,VA:Earthscan,2006);andJem
Bendell,DebatingNGOAccountability,UN-NGLSDevelopmentDossier(UnitedNations,2006)։

207ԱՄՆ-ում,օրինակ,որտեղկառավարմանհամաշխարհայիննշանակությանհարցերիշուրջՀԿ-ներիներգրավվա-
ծության պատճառով նրանց նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքը հանդիսանում էր նեոպահպանողական
մտածողությանհստակբնութագրիչը,նմանսահմանափակողմիջոցառումներիթվումպետքէնշել՝Նախագահի
Հ-13224հրամանը (ExecutiveOrder13224), «Պատրիոտակտ»կոչվածօրենքը (thePatriotAct)ևԱՄՆգանձա-
պետարանի կողմից հրատարակված և բարեգործական կազմակերպություններին հասցեագրված ոչ պար-
տադիր բնույթի «Ֆինանսավորման հակաահաբեկչական ուղեցույցները» (Anti-Terrorist Financing guidelines):
Այնուամենայնիվ,դատականվերահսկողությանկամանձնականիրավունքներիպաշտպանվածությանշատցածր
թույլմակարդակիպայմաններումկասկածյալներինկալանավորելուևքննությունանցկացնելուուղղությամբոս-
տիկանության,հետախուզականևանվտանգությանուժերիլիազորություններըընդլայնողնմանատիպիրավա-
կարգավորումներընդունվեցինաշխարհիշատայլերկրներումնույնպես։

208Բազմաթիվօրինակներիհամարտե՛սԱլիսթեյրՄիլարևԴեյվիդՔորթրայթ,ԼինդաԳերբեր-ՍթելինգվերֆևՋորջ
Ա.Լոպեզ,«Դիտարկվե՞լ,թե՞անտեսվել.Քաղաքացիականհասարակությանդերըանվտանգությանմարմինների
ևհակաահաբեկչականպրակտիկայիբարեփոխումներիդիտարկմանգործում»,Զեկույց«Քորդեյդ»ՀԿ-իհամար
(Օգնությանևզարգացմանհարցերովաջակցմանկաթոլիկկազմակերպություն)՝Չորրորդ«Ազատությանֆորումի»
ևՆոտրԴամիհամալսարանիԽաղաղությանմիջազգայինհետազոտությունների«Քրոկ»ինստիտուտում(մարտ,
2009թ.),AlistairMillarwithDavidCortright,LindaGerber-StellingwerfandGeorgeA.Lopez,OversightorOverlooked?
CivilSociety’sRole inMonitoringandReformingSecuritySystemsand thePracticeofCounterterrorism,Areport to
CordaidfromtheFourthFreedomForumandKrocInstituteforInternationalPeaceStudiesattheUniversityofNotre
Dame(March2009)։
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Եվայսամենիցհետոկարծեսթեջրերըպղտորեն,կառավարությունները(իսկգնալով՝նաևմաս-
նավոր հատվածը) երբեմնարտաքինտպավորության համար ստեղծում են «ձևական»ՀԿ-ներ,
որոնքծառայումենվերնախավիդիրքերիամրապնդմանըևխանգարումքաղաքացիականհա-
սարակությանիրականձայնըլսելիդառնալուն209:Որոշ,սակայն,բացառիկդեպքերումկորպորա-
ցիաներիևկառավարություններիկողմիցՀԿ-ներիներսումներդրվումեն«լրտեսներ»210:Այսպի-
սով,սաէայնդժվարինժամանակակիցմիջավայրը,որիպայմաններումքաղաքացիականհասա-
րակությունիցակնկալվումէնպաստելպաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդ-
մանևկոռուպցիայինվազեցմանգործին։Իրենց«պահակայինշան»դերըազատորենկատարելու
փոխարենշատՀԿ-ներիրենքենհայտնվումկասկածիտակևենթարկվումպետությանևմասնա-
վորհատվածիկողմիցարդենիրենցսեփականգործունեությաննկատմաբիրականացվողխստա-
գույնվերահսկողության։

Լրատվամիջոցներիդերը
Լրագրողներիկողմիցիրականացվողհիմնականվերահսկիչգործառույթըխախտումներիկամոչ
պատշաճվարքագծիդեպքերըիցույցդնելնէ։Հաշվետվողականությանայսմեխանիզմիցզատ`
անկախԶԼՄ-ներըկարողենգործելնաևորպեսլավկառավարումնապահովողգործիք՝հասարա-
կականհետաքրքրություններկայացնողհարցերովճշգրիտ,հավասարկշռվածևթարմտեղեկատ-
վությունտրամադրելումիջոցով։Սաքաղաքացիներինհնարավորությունէտալիստեղեկացված
որոշումներկայացնել՝կապվածնրահետ,թեովէիրենցղեկավարումևինչպես։Այլխոսքերով,
որակյալլրագրությունը«կենսապեսկարևորդերէխաղումայսկամայնքաղաքականությանկամ
որոշմանբոլորհետևանքներըբացահայտելու,հասարակությանհամարհիմնախնդիրներըձևա-
կերպելու,դրանքվերլուծելուև լուծմանհնարավորտարբերակներըներկայացնելուգործում»211:
Լրագրողականհետաքննությունըհանդիսանումէզինվածուժերինկատմամբժողովրդավարա-
կան վերահսկողության լայն ճանաչում գտած կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Այնուամենայնիվ,
«չորրորդիշխանության»ևանվտանգությանհարցերովքաղաքականությանմիջևառկահարաբե-
րություններըբարդխնդիրեն՝բազմաթիվնրբություններովլի,ևսույնկետումխոսքէգնումմիայն
միքանիկարևորտենդենցներիևհիմնախնդիրներիմասին։
Տեղեկատվության տրամադրման դասական եղանակներից շատերին կամաց-կամաց շրջան-

ցում էժամանակակիցտեխնիկականնվաճումներիարագացողտարածումը։ԱյժմԶԼՄ-ներիև
տեղեկատվությանփոխանցմանգրեթեյուրաքանչյուրավանդականտեսակկամեղանակունիիր
ժամանակակիցմրցակցողտարբերակը՝սովորական(մակերեսային)հեռուստատեսություննընդ-
դեմարբանյակայինի,ինտերնետայինհրատարակումնընդդեմավանդականտպագրության,հա-
մացանցայինփաթեթիմիջոցովհաստատվողձայնայինկապնընդդեմհեռախոսայինխոսակցու-
թյան։Էլեկտրոնայինլրատվամիջոցներիանկասելիաճը(ինչպեսարտադրանքի,այնպեսէլսպառ-
մանիմաստով)պետքէնշելորպեսհատուկկարևորություններկայացնողտենդենց։1990-ական-
ներիընթացքում,օրինակ,արբանյակայինևկաբելայինհեռուստատեսությունիցօգտվողտնային
տնտեսություններիքանակը85միլիոնիցաճելէ300միլիոնիցավելի,ևառաջինանգամստեղծվել
ենմիքանիտարածաշրջաններընդգրկողևնորություններիբոլորտեսակներըհեռարձակողմեկ
տասնյակիցավելիալիքներ։
Համադրվելովինտերնետիհետ,որնամբողջաշխարհումայժմհասանելիէ1,8միլիարդմարդու

համար(աշխարհիբնակչության25%-իցավելին),նշվածըշատևշատքաղաքացիներիայժմհնա-
րավորությունէընձեռումծանոթանալու«օտարԶԼՄ-ների»հետ՝որպեսաշխարհիմասինտեղե-

209ՄուաՆաիմ,«Ի՞նչէ«կոնգո»-ն»։Ինչպե՞սենպետությանկողմիցհովանավորվողխմբերըդիմակավորվումորպես
քաղաքացիական հասարակություն», «Արտաքին քաղաքականություն» (մայիս-հունիս, 2007թ.), էջ 96, Moisés
Naím,“WhatIsaGongo?HowGovernment-SponsoredGroupsMasqueradeasCivilSociety,”ForeignPolicy(May/June
2007):96.

210ՍաիդՇահ,«BAE-նհրամայելէգտնելայն«խլուրդին»,որըտվյալներէփոխանցելսպառազինություններիդեմբո-
ղոքողներիմասին»,«Ինդիփենդենթ»,(27փետրվարի,2007թ.),ՋորջՄոնբիոթ,«Զուգահեռպետություն»,«Գար-
դիան»(13փետրվարի,2007թ.),SaeedShah,“BAEOrderedtoIdentify‘Mole’WhoPassedDetailsonArmsProtesters,”
TheIndependent(27February2007);GeorgeMonbiot,“AParallelState,”TheGuardian(13February2007)։

211ԱնվտանգությանոլորտիևդրակառավարմանհետԶԼՄ-ներիհարաբերություններիմասինավելիմանրամասն
տե՛սՄարինաԿապարինի,խմբ,ԶԼՄ-ներըանվտանգությանուկառավարմանոլորտում.ԶԼՄ-ներիդերըանվտան-
գությանբնագավառում(Ժնև,ԶՈՒԺՎ,2004թ.),Գլուխ1,MarinaCaparini,ed.,MediainSecurityandGovernance:
TheRoleoftheNewsMediainSecu¬rity(Geneva:DCAF,2004),chapter1։
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կություններհաղորդողայլընտրանքի։Տեխնոլոգիականայսնորամուծություններընաևլրագրող-
ներինշատմեծհնարավորություններևպոտենցիալառավելություններենտալիսիրենց«խոսքի
ազատությունը»պահպանելուևխթանելուտեսանկյունից՝ չնայածայն հանգամանքին, որ որոշ
կառավարություններ լրատվականնորտեխնոլոգիաներիմարտահրավերներինպատասխանում
ենսեփական̀ գնալովավելիբարդացվածտեխնոլոգիաներիներդրմամբ(հիշարժանենՉինաստա-
նիկողմիցինտերնետայինծառայություններմատուցողևդեպիհամացանցմուտքըվերահսկող
պետականօպերատորիմիջոցովհսկողությունհաստատելուփորձերը)։
Լրագրողները,«պահակայինշան»իրենցհիմնականգործառույթնիրականացնելիս,բախվում

ենբազմաթիվխոչընդոտներիևմարտահրավերների,ևայդմարտահրավերներըէլավելիենուժգ-
նանումկամսրվումպաշտպանությանոլորտինառնչվողխնդիրների լուսաբանմանընթացքում։
Մասնավորապես,ԶԼՄ-ներիվերահսկիչնշվածգործառույթըհաճախթույլէանվտանգությանև
հետախուզության ծառայություններիառնչությամբ, հատկապես՝խաղաղպայմաններում212: Մա-
սամբդատեղիէունենումայնպատճառով,որայսբնագավառումմասնագիտացվածլրագրողնե-
րիթիվըհամեմատաբարքիչէ,ևնրանցմեծմասինկարելիէհանդիպելկա՛մխոշորԶԼՄկազմա-
կերպություններում(ինչպիսիքեն,օրինակ,BBC-ն,ԱՄՆհիմնականցանցերըևխոշորհամապե-
տականայլթերթերևցանցեր), կա՛մպաշտպանությանոլորտիմասնագիտացվածԶԼՄ-ներում
(օրինակ՝«Ջեյնս»խումբը,«Jane’sGroup»),մասամբէլ,սակայն,այնպատճառով,որմոտավորապես
վերջինմեկտասնամյակիընթացքումվատացելէլուրջթեմաներովհանրայինլրագրությանորա-
կը,ևընդհանրապես՝նորություններիավելիպրիմիտիվ,հատվածային-նկարագրականդառնալու
հետևանքով։Այնուամենայնիվ,կանբազմաթիվայլգործոններ,որոնքկարողենխաթարելպաշտ-
պանության ոլորտումԶԼՄ-ների կողմից իրենց գործառույթներիարդյունավետ իրականացումը։
«Սեպտեմբերի11-ից»հետո«հանրայինտեղեկատվությանկռվադաշտը»ամփոփումէնմանբազ-
մաթիվխոչընդոտներևմարտահրավերներ՝ճիշտայնպես,ինչպեսդատեղիունեցավնաևՔՀԿ-նե-
րինկատմամբ,ևինչիմասինխոսվեցվերևում213:
Ընդհանուրբնույթիկարևորագույնսկզբունքներիցմեկնայնէ,որԶԼՄ-ներըպետքէօժտված

լինենողջամիտկամառողջանկախությամբ,հատկապես՝պետությունիցևիշխողվարչակազմից,
ինչպես նաև՝ մասնավոր շահերից։ Սակայն «Սեպտեմբերի 11-ից» ի վեր հիմնականարևմտյան
ԶԼՄ-ներին սկսեցինքննադատել հայրենասերևծառայամիտ լինելու համար։Սեփականության
աճողկենտրոնացումը(որըմիայնմասնակիէփոխհատուցվում«նորԶԼՄ-ների»շրջանումաճող
բազմազանությամբ)ավելիէսրումայսմտահոգությունները։Կորպորատիվշահերի,որոշքաղա-
քականվերնախավերիևԶԼՄկայսրություններիմիջևնմանսերտփոխհարաբերություններըու-
նենանկախևքննադատականլրագրությունըսահմանափակելումիտում։Սանաևկարողէպա-
կասեցնելեթերհեռարձակվողմոտեցումներիքանակը,հատկապես՝հանրայինկենսականկարևո-
րությունունեցողհարցերով։Եվայսպես,ճիշտնույնձևով,ինչպեսՄԹհակաեվրոպականէլեկտրո-
նայինթերթերըկարևորդերենխաղումհանրայինքննարկմանշրջանումլայնտարածումգտած,
սակայն քիչ տեղեկացված «եվրոսկեպտիսիզմը» ամրապնդելու գործում, այդ նույն ձևով էլ վե-
րահսկվումենայնպարամետրերը,որոնցշրջանակներումտեղիէունենումազգայինանվտանգու-
թյանհարցերինառնչվողբանավեճը։ԻնչպեսձևակերպելէզորքերիԻրաքևԱֆղանստաններ-
խուժելուԱՄՆԶԼՄ-ներիկողմից«գովերգումը»քննադատողներիցմեկը՝«ազդեցիկշատամերի-
կյանլրագրողներևթղթակիցներշարունակումենհիշեցնելայնգրչակներին,որոնցտեսակըաշ-
խատանքէրգտնումմոնղոլականկայսրերիարքունիքներում»214:
Համատեղաշխատանքիայստենդենցը (երբառանցքննադատականվերլուծությանվերար-

տադրվում են պաշտոնական հայտարարություններն ու մոտեցումները) երևի թե ամենաշատը
տարածվածէհենցանվտանգությանոլորտում՝ճիշտայնպես,ինչպեստարածվածէպաշտոնա-
կանգիծըսեփականուղեցույցդարձնելուկամտեղեկատվությանաղբյուրների(այդթվում՝պաշ-
212Իտարբերությունխաղաղպայմաններումզինվածուժերիգործունեությունըլուսաբանելուն`ռազմականգործողու-
թյուններիլուսաբանումըգրավումէշատավելիմեծթվովլրագրողների։Օրինակ՝1999թ.Կոսովոյիպատերազմը
լուսաբանելէմոտ5,000լրագրող։

213ԿարլԿոնետտա,«Անհետացնելովմահացածներին.Իրաքը,Աֆղանստանըև«Նորպատերազմի»գաղափարը»,
Պաշտպանականայլընտրանքայինհետազոտություններինախագիծ,Հ-9(18փետրվարի,2004թ.),CarlConetta,
“DisappearingtheDead:Iraq,Afghanistan,andtheIdeaofa‘NewWarfare’,”ProjectonDefenseAlternativesResearch
Monograph,No.9(18February2004)։

214ՊանկայՄիշրա,«ՔիսինջերիֆանտազիանՕբամայիիրականություննէ»,«Գարդիան»,(11դեկտեմբերի,2009թ.),
PankajMishra,“Kissinger’sFantasyisObama’sReality,”TheGuardian(11December2009)։
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տոնյաների,«ահազանգողանձանց»և«պալատականպատմիչների»)մեքենայություններիզոհը
դառնալուվտանգը։ՆԱՏՕ-իանդամերկրներիմեծմասում,օրինակ,ԶԼՄ-ներիհանդեպզինված
ուժերիվերաբերմունքըհիմնականումնույննէ,ինչորցանկացածայլխոշորկազմակերպության
վերաբերմունք,որըներառումէհանրությանևմամուլիհետհարաբերություններիվարչությանև
համապատասխան մասնագետների աշխատանքը։ Բացի այդ, այժմ շատ շահագրգիռ կողմերի
մոտմիանգամայնտարածվածէռազմականգործողություններիընթացքում,սեփականմոտեցու-
մըպրոպագանդելունպատակով,լոբբիստականգործունեությունիրականացնողֆիրմաներվար-
ձելը՝միերևույթ,որնառաջինանգամներդրվեցՔուվեյթիկառավարությանկողմից1990թ.ևայ-
նուհետևօգտագործվեցՀարավսլավիանմիքանիպետություններիտրոհվելուընթացքումևբոլո-
րովինվերջերս՝ՎրաստանիևԱֆղանստանիկառավարություններիկողմից215:
Լրագրողներընույնպեսունենորոշակիպաշտպանությանկարիք՝այնհաշվով,որպեսզինրանց

անհիմնկերպովդատիչտան, չմեղադրենզրպարտությանմեջ, չդատապարտենև չբանտարկեն
կամանգամ՝չսպանենմիայնայնբանիհամար,որնրանք,կոռուպցիայիորևէխնդիրլուսաբանե-
լիս,«մատովցույցենտվել»որևէղեկավարպաշտոնյայի։Այնուամենայնիվ,ամբողջաշխարհի
բնակչությանմեկերրորդիցավելինապրումէայնպիսիերկրներում,որտեղբացակայումէմամուլի
ազատությունը,իսկէթնիկ,գաղափարական,կրոնականկամզուտքրեականշահերիմիջևհակա-
մարտություններինորձևերիպայմաններումլրագրողականհետաքննությունըգնալովդարձելէ
ավելիվտանգավորզբաղմունք։

Պատուհան 21.1. Լրագրողական հետաքննությունը բացահայտում է պաշտպանության
ոլորտումառկակոռուպցիայիդեպքեր

Գնումների«Մութխորշերը»Իրաքում

Հետաքննողլրագրողների,ահազանգողանձանց,պետականաուդիտայինմարմիններիևշահագրգիռ
օրենսդիրներիհամատեղվածջանքերիշնորհիվհետզհետեվերացվեցինԻրաքումԱՄՆ-իկողմիցիրա-
կանացվողգնումներիգործընթացներումառկաբացասականերևույթները։«BBCPanorama»(«Տեսու-
թյուն»)ծրագրով2008թ.իրականացվածհետաքննությանարդյունքներըվկայումէին,որվատնվել,
յուրացվել,գողացվելկամսխալհաշվապահականհաշվառմանէենթարկվելգրեթե23միլիարդդոլա-
րիհասնող«իրաքյան»գումար։Գերածախսերի,կեղծիքների,ոչպատշաճկառավարմանմեղադրանք-
ներըհսկայականէին.կապալառուները,որոնքընտրվելէինԱՄՆկառավարությունումիրենցունեցած
կապերիշնորհիվևառանցպատշաճմրցակցայինգործընթացի,արհեստականորենբարձրացրելէին
իրենցապրանքներիևծառայություններիգինըևկրկնակիհաշվապահությունվարել՝իրենցեկամուտ-
ներըշատացնելունպատակով,ևԻրաքիզինվածուժերիվերակառուցմանհամարնախատեսվածմի-
լիարդավորդոլարներըհանգրվանելէինԻրաքիկառավարությանմիքանիպաշտոնյաներիգրպաննե-
րում։

Աղբյուրները.ԷդՀարման,«Ո՞ւրէգնացելամբողջփողը»,ԳրքերիԼոնդոնիտեսություն,Հ27.13(7
հուլիսի,2005թ.),էջ37,«Գողությունօրըցերեկով»,«BBCՊանորամա»հեռուստահաղորդման
թողարկում,(10հունիսի,2008թ.),EdHarriman,«WhereHasalltheMoneyGone?,»LondonReview
ofBooks27:13(7July2005):37;DaylightRobbery:BBCPanorama(10June2008),http://news.bbc.
co.uk/1/hi/programmes/panorama/7438372.stm։

«Թալիբանի»ֆինանսավորումըԱֆղանստանում

2009թ.հետաքննողլրագրողԱրամՌոստոնը(AramRoston)բացահայտեց,թեինչպեսենՊենտագոնի`
Աֆղանստանումգործողքաղաքացիականկապալառուներըվճարելապստամբխմբերին՝ամերիկյան
մատակարարումներիճանապարհներըհարձակումներիցապահովագրելուհամար։Քաբուլումտեղա-
կայվածԱՄՆզինվորականպաշտոնյաներըՌոստոնինհայտնելէին,որՊենտագոնիկողմիցկնքվող
նյութատեխնիկականապահովմանպայմանագրերիընդհանուրարժեքիառնվազն10%-ըկազմումեն
«Թալիբանին»վճարվողգումարները։

Աղբյուրը.ԱրամՌոստոն,«ԻնչպեսէԱՄՆըֆինանսավորում«Թալիբանին»,«Ազգ»,30նոյեմբերի,
2009թ.,AramRoston,«HowtheUSFundstheTaliban,»TheNation,30November2009։

215ՋեյմիԼի,«ՎրաստանիԱզգայինանվտանգությանխորհուրդըդիմումէհասարակականկարծիքիվրաներգործող
ռազմավարությունների»,«PR»շաբաթ»(19նոյեմբերի,2009թ.),JaimyLee,«NationalSecurityCouncilofGeorgia
hiresPublicStrategies,»PRWeek(19November2009)։
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Այթքենիգործը(AitkenAffair)–ՄԹ

1995թ.ապրիլինՄԹպաշտպանությանոլորտիգնումներինախարարՋոնաթանԱյթքենըխոստացավ
«ճշմարտությանսուրն»ուղղել«Գարդիան»-իդեմևթերթինդատիտվեցզրպարտությանմեղադրան-
քով՝ՍաուդյանԱրաբիայիզենքիառևտրովզբաղվողներիհետիրգործարքներիմասինհրապարա-
կումներիհամար։1999թ.նայոթտարվաազատազրկմանդատապարտվեցսուտցուցմունքտալու
մեղադրանքներով՝այնբանիցհետո,երբհաստատվեցիննրակողմիցբազմիցսստելուփաստերը։

Աղբյուրը.«Այթքենիգործը»,«Հատուկթողարկումներ»,«Գարդիան»,«TheAitkenAffair,»Special
Reports,TheGuardian,www.guardian.co.uk/aitken։

«BAEհամակարգեր»-իվերաբերյալնյութերը–ՄԹ

2010թ.փետրվարինԲրիտանական«BAEհամակարգեր»(BAESystems)սպառազինություններիընկե-
րությունըընդունեցիրմեղքըևհամաձայնեցվճարելմիքանիհարյուրմիլիոնդոլարիչափովտուգանք՝
իրդեմվաղուցներկայացվողկոռուպցիայիմեղադրանքներիցազատվելուհամար,որպիսիփաստերը
առաջինանգամբացահատվելէին«Գարդիանի»կողմիցդեռևս2003թ.։

Աղբյուրը. «BAE համակարգերի վերաբերյալ նյութերը», «Գարդիան», «The BAE Files,» The
Guardian,www.guardian.co.uk/world/bae։

«Արևմտյաներկրամաս»(«WestEnd»)գործողությունը–Հնդկաստան

«Արևմտյաներկրամաս»գործողությունըքողարկվածոստիկաններիևայլօպերատիվմիջոցառումնե-
րիօգնությամբկատարվածգործողությունէր,որինպատակնէրբացահայտելՀնդկաստանիխոշոր
ռազմականպատվերներիհիմքումընկածկոռուպցիայիդեպքերը։Քննությանսկզբնականնյութերէին
դարձելՀնդկաստանի«Թեհելկա» (Tehelka)նորություններիանկախշաբաթականտեսությանբացա-
հայտումները,որոնք2001թ.մերկացրինայնժամանակվաիշխողկոալիցիայիմիքանիանդամների։

Հեռուստահաղորդմանընթացքումցուցադրվեցինտեսաժապավեններ,որոնցումերևումէր,թեինչ-
պես են առանձին քաղաքական գործիչներ, ինչպես նաև՝ զինվորական բարձրաստիճան պաշտո-
նյաներկաշառքներստանում՝ռազմականպատվերներըհաստատելուհամար։Այսժապավենների
հեռարձակումից հետո պաշտպանության նախարարը հրաժարական տվեց, սակայն հետագայում
վերականգնվեց իրպաշտոնում։Սկզբումքրեականհետապնդմանմարմինները,առկաապացույց-
ների հիման վրա գործելու փոխարեն, «Թեհելկա»-ին մեղադրանք առաջադրեցին ապացույցները
խեղաթյուրելուևսուտմատնությունկատարելուհամար։Այնուամենայնիվ,հինգտարիանց՝2006
թ.հոկտեմբերին,ՀնդկաստանիՀետաքննություններիկենտրոնականվարչությունըմեղադրանքներ
առաջադրեց«Բարաք»(Barak)հրթիռներիգործովանցնողհիմնականդեմքերին՝փաստելով,որկո-
ռուպցիայիևհանցավորհամաձայնությանմասինհայտարարություններիհամարգոյությունենու-
նեցելողջամիտհիմքեր։

Աղբյուրները.ԹարունՋ.Թայջփալ, «Թեհելկայի բացահայտումը», Tarun J. Tejpal, «TheTehelka
Exposé,»www.taruntejpal.com/TheTehelkaExpose.htm;Վ.Վենկատեսան,«Կասկածելիգործարք»,
«Առաջինգիծ,Հ23.21 (2006թ.),V.Venkatesan,«DubiousDeal,»Frontline23:21 (2006),http://
www.hinduonnet.com/fline/fl2321/stories/20061103001804100.htm։

ՄեկայլակնհայտտենդենցէլհամաշխարհայինԶԼՄ-ներիընդունակությանաճնէ«կորուստնե-
րինկատմամբզգացմունքայնությունը»գրգռելու ուղղությամբ, որնիրականացվում է հօգուտ
կամընդդեմօտարերկրյաորևէներխուժման։Այսպեսկոչված«CNNէֆեկտը»1990-ականների
սկզբինլայնմտահոգություններառաջացրեցզինվորականհամայնքում216:ՍոմալիումԱՄՆգոր-
ծողություններիսկիզբնուավարտը,ՊարսիցԾոցում1990-1991թթ.պատերազմիարագդա-
դարեցումը(այսպեսկոչված«Պատերազմիմայրուղու»միջադեպիտեսարաններըշրջանառելուց
հետոխոսումենայդ«էֆեկտի»գոյությանևգործողությանմասին։Իրհերթին,սահանգեցրեց
նրան,որկառավարությունըավելիշատջանքերսկսեցգործադրելԶԼՄ-ներիհետհարաբերու-
թյուններըկանոնակարգելու,տեղեկատվականհոսքերըվերահսկելուև«Սեպտեմբերի11-ին»

216Երբեմն այս արտահայտությունն օգտագործվում է որևէ ԶԼՄ-ի ներգրավվածությունը ցույց տալու համար,
ավելիճշգրիտ`այնարտացոլում էայնհավատը,որիրականժամանակիռեժիմովկատարվողհատկապեսհե-
ռուստատեսային լուսաբանումը ոչպատշաճազդեցություն է ունենում ճգնաժամի կառավարմանևժողովրդա-
վարական երկրների` արտասահմանում տեղակայված ուժերի գործունեության վրա։ Մարգրետ Հ.Բելքնապ,
«CNN-ի էֆեկտը. ռազմավարական խթանի՞չ, թե՞ մարտական վտանգ», «Պարամետրեր», (աշուն, 2002 թ.), էջ
100–114,MargaretH.Belknap,“TheCNNEffect:StrategicEnablerorOperationalRisk?”Parameters(Autumn2002):
100–114։
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հաջորդող ռազմական գործողությունների լուսաբանումը ուրվագծելու ուղղությամբ, օրինակ՝
Իրաքյան2003թ.պատերազմիընթացքումզորքերիշարքերումլրագրողների«ներդրումը»և
լուրերիհամակարգվածպատրաստումնուտարածումը։Չնայածսահմանափակմանայսքա-
ղաքականությունըԱֆղանստանումիրականացնելուփաստին,այդթվում՝ներդրված«բացա-
սական»լրագրողներիդուրսբերելուձևով 

217,ռազմավարականնշանակությանգրականությու-
նըլիէրՄիացյալՆահանգներիևՆԱՏՕ-ինրադաշնակիցներիհանդեպանհամաչափառավե-
լությունստանալու նպատակովԹալիբանիևԱլՔաիդայիկողմիցթե՛ «CNNէֆեկտը»ևթե՛
«կորուստների նկատմամբ զգացմունքայնությունը» օգտագործելու կարողությունների մասին
հորինվածքներով218:
Եվվերջինուերկարպահպանվողխնդիրներիցմեկըգաղտնիությանմասինբանավեճնէ։Չնայած
կառավարություններըկարողենիրավաչափորեն«փակել»որոշակիտեղեկատվություն,եթեգտ-
նումեն,որդրատարածումըկարողէվնասելհանրայինկամազգայինշահերը,նրանք«ազգային
անվտանգություն»հասկացությունըորպեսհիմքենօգտագործումնաևայնպիսիտեղեկատվու-
թյունըչհրապարակելուհամար,որիտարածումըկարողէանցանկալիկամսկանդալայինիրավի-
ճակառաջացնել՝բացահայտվելիքկոռուպցիայիկամոչարդյունավետկառավարմանտեսանկյու-
նից։«Անվտանգայնացման»այնմթնոլորտը,որըստեղծվեց«Սեպտեմբերի11-ից»հետո,իրհերթին
նաևնորիցուշադրությունըհրավիրեցկառավարությանգաղտնիությանվրա ևմասնակիորեն
չեզոքացրեց «Սառը պատերազմից» հետո սկիզբ առած առավել թափանցիկության, հանրային
հաշվետվողականությանևպաշտոնականտեղեկատվությանմատչելիությանապահովմանտեն-
դենցները։

ՔաղաքացիականհասարակությունըևԶԼՄներըանկայուն,
անցումայինշրջանիևՆԱՏՕիանդամպետություններում
«Անկայուն պետություններից»219 շատերում անվտանգության ծառայությունների չափից դուրս
կոշտգործողություններըքաղաքացիականհասարակությանևԶԼՄ-ներիհամարչափազանցդժ-
վարևանգամվտանգավորենդարձնումպաշտպանությանոլորտինկատմամբդիտարկումներ
անցկացնելուևբարեվարքությանամրապնդմանուղղությամբքայլերձեռնարկելուփորձերը։Ապս-
տամբներիևենթադրյալհանցագործներիուահաբեկիչներիդեմուղղվածանվտանգությանհա-
տուկուժերիստեղծումըևհամապատասխանգործողություններիակտիվացումըշատանկայուն
երկրներում,այդթվում(սակայն,իհարկե՝ոչմիայն)Բանգլադեշում,Եթովպիայում,Քենիայում,Պա-
կիստանում,ՈւգանդայումևԶիմբաբվեում,հանգեցրելենմարդուիրավունքներիկազմակերպու-
թյուններիաշխատակիցներիևքաղաքականակտիվիստներիսպանություններիևառևանգումնե-
րիչբացահայտվածդեպքերիշեշտակիաճին։ԴրահետմեկտեղԿոլումբիայում,Նեպալում,Պաղես-
տինյանտարածքներում,Սոմալիում,ՇրիԼանկայումևհակամարտություններիայլգոտիներում
ՀԿ-ներըկառավարություններիևնույնկերպնաևզինվածապստամբներիկողմիցերբեմնդիտ-
վումենորպեսքաղաքականհակառակորդներ։ՀակամարտությանառանձինգոտիներումՀԿ-նե-
րըզրկվածենայնտեղմուտքգործելուիրավունքից,իսկորոշայլվայրերում,օրինակ՝Մոգադիշո-
ւում,ինչպեսնաևԻրաքիևԱֆղանստանիորոշմասերում,ՔՀԿ-ներիգործունեությունըերբեմն

217ՉառլիՌիդ,«ՊենտագոնըվարձումէPRընկերությանը՝ներդրված«բացասական» լրագրողներինդուրսմղելու
համար»,«Շերտագծերևաստղեր» (25օգոստոսի,2009թ.),CharlieReed, “PentagonHiresPR firm toWeedout
‘Negative’EmbeddedJournalists,”StarsandStripes(25August2009),www.reclaimthemedia.org/propaganda_and_war/
pentagon_hires_pr_firm_weed_ou2535։

218Տե՛ս,օրինակ,ՊիտերՍինգեր,«Հաղթելբառերիպատերազմումևտեղեկատվականմարտականգործողությունները
Աֆղանստանում»(«ԲրուքինգսԻնսթիթյուշն»,23հոկտեմբերի,2001թ.),ԹոմասԷլկյերՆիսսեն,«Թալիբանիտե-
ղեկատվականպատերազմներըևՆԱՏՕ-իտեղեկատվականպատերազմի (ՏՊ)ևտեղեկատվականճակատում
Թալիբանիգործողություններիհամեմատականվերլուծություն»,Զեկույց(ԴանիայիԹագավորականպաշտպա-
նականքոլեջ,դեկտեմբեր,2007թ.),ԹիմՖոքսլի,«Տեղեկատվականպատերազմումհաղթելը»,գրառումSIPRI-ի
ինտերնետային կայքում (12 մայիսի, 2009թ.), Peter Singer, “Winning the War of Words: Information Warfare in
Afghanistan”(TheBrookingsInstitution,23October2001);ThomasElkjerNissen,“TheTaliban’sInformationWarfare
–AComparativeAnalysisofNATOInformationOperations (InfoOps)andTaliban InformationActivities,”Brief (Royal
DanishDefenceCollege,December2007);TimFoxley,“WinningtheInformationWar,”Blogentry,SIPRIwebsite(12
May2009),www.sipri.org/blogs/Afghanistan/winning-the-information-war։

219Անկայունպետությունները(որոնքերբեմնկոչվումեննաև«ձախողված»կամ«թույլ»պետություններ)այնպետու-
թյուններնեն,որոնք,որպեսկանոն,չենկարողապահովելիրենցքաղաքացիներիանվտանգությունըկամտարած-
քիանձեռնմխելիությունը,ևորոնքկոռումպացվածենևոչլեգիտիմիրենցքաղաքացիներիաչքում։



Գլուխ21.Քաղաքացիականհասարակությանևլրատվամիջոցներիդերը 269

ընդհանրապեսդադարեցվումէարտակարգսպառնալիքներիպատճառով220:
Նմանապես,շատ«անցումայինպետություններում»221ՀԿ-ներիիրավաբանականգրանցմանճա-
նապարհինհարուցվողբյուրոկրատականխոչընդոտները,քաղաքականազատություններիիրաց-
մանսահմանափակպրակտիկանևքաղաքացիականհասարակությանընդհանուրառմամբթույլ
գտվելըցույցենտալիս,որպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիբարեփոխումների
ուղղությամբոչպետական«խաղացողների»դերակատարումը՝քաղաքականությանձևավորման
վրաազդելուտեսանկյունից,գտնվումէնվազագույնմակարդակիվրա222:Եվինչպեսնշվեցվեր-
ևում,քաղաքացիականհասարակությանդեմգործողպատժիչօրենսդրականկարգավորումներն
ուճնշումներըաճելեն«Սեպտեմբերի11-ից»հետո։Հակաահաբեկչականօրենսդրություննու«ծայ-
րահեղականության»դեմկիրառվողմիջոցներըգործիենդրվելայնՀԿ-ներինևքաղաքականակ-
տիվիստներինճնշելուհամար,որոնքշատանցումայիներկրներում,այդթվում՝(ևկրկին՝ոչմիայն)
Չինաստանում, Եգիպտոսում, Էլ Սալվադորում, Ինդոնեզիայում, Հորդանանում, Ֆիլիպիններում,
Ռուսաստանում,Սուդանում,Թունիսում,ՈւզբեկստանումևՅեմենում,հանդեսենգալիսկառավա-
րությանկողմիցորդեգրվածքաղաքականությանքննադատությամբ223:Չնայած1990-ականներն
ականատեսեղանՌուսաստանումԱՈԲվերաբերյալմեծթվովլավատեսականզեկույցների,այնո-
ւամենայնիվ,վերջինտարիներիընթացքումռուսաստանյանքաղաքացիականհասարակությունն
ուԶԼՄ-ներըշատավելիթուլացելեն։
Այնուամենայնիվ,անվտանգությանոլորտումքաղաքացիականհասարակությաններգրավվա-
ծություննուվերահսկողությունըորոշդեպքերումդեռևսհնարավորէիրականացնելնաևան-
ցումայինշրջանիպետություններում,հատկապես՝ՄԿԿ-ներիաջակցությամբ։ՆախկինԽորհր-
դայինտարածքում, օրինակ, Եվրոպայումանվտանգությանև համագործակցության կազմա-
կերպության(ԵԱՀԿ)կողմիցշատբանէարվելնմանբացասականտենդենցներըհաղթահարե-
լուուղղությամբ՝ լավկառավարման,քաղաքացիականհասարակությանխոսքիազատության
ամրապնդմանշնորհիվկայունությունըխթանելումիջոցով։ՆմանապեսևԵՄ-ն,փոփոխական
հաջությամբ,կարողացելէիցույցդնելայնմոտեցումները,որոնքպետքէդրսևորվենոչպետա-
կան«խաղացողների»՝որպեսանկայունևանցումային շրջանիերկրներումառկաշփմանայ-
լընտրանքայինհանգույցներիունեցածդերինկատմամբ։ՄարդուիրավունքներիհարցերովԵվ-
րոպական նախաձեռնությունը (ՄԻԵՆ, European Initiative on Human Rights, EIDHR) և Արագ
արձագանքման մեխանիզմը (ԱԱՄ, Rapid ReactionMechanism, RRM) իրենց ուրույնտեղն են
զբաղեցնում՝այնառումով,որնրանցկողմիցքաղաքացիականհասարակության,ժողովրդա-
վարության,մարդուիրավունքներինևկոնֆլիկտներիկանխարգելմանվերաբերյալծրագրերը
ֆինանսավորվումենառանցհամապատասխանկառավարություններիհամաձայնությանպար-
տադիրնախապայմանի։
Բացիայդ,ԱՈԲ-իհետկապվածկարևորաշխատանքներենտանումհենցտեղում՝անցումային
շրջանիպետություններումգործողքաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչները։Օրի-
նակ՝ՀարավայինԱֆրիկայիպաշտպանությանևանվտանգությանկառավարմանհարցերի(ՀԱ-
ՊԱԿ,SouthernAfricanDefenceandSecurityManagement,SADSEM)ցանցըհանդիսանումէդոնոր-
ներիֆինանսավորմամբանվտանգությանոլորտումիրականացվողմիգործունեություն,որինպա-
տակնէբարձրացնելանվտանգությանոլորտումներգրավվածլայնխմբերի(այդթվում՝քաղաքա-
ցիական հասարակության ներկայացուցիչների) պրոֆեսիոնալիզմի և  հաշվետվողականության
մակարդակըևակտիվացնելնրանցշփումները։Սակայն,չնայածայնառանձինօրինակներին,երբ
տեղիշահագրգիռՔՀԿ-ներվերահսկողությանևդիտարկումներիիրենցարժեքավորգործառույթն
իրականացնումենԱՈԲ-ի«մեղմ»հատվածում (օրինակ՝ոստիկանականևդատականբարեփո-
խումներիուղղությամբ), «կոշտ»հատվածում (պաշտպանությանոլորտինառնչվողգործառույթ-

220Տե՛ս,օրինակ,Միլար,Քորթրայթ,Գերբեր-ՍթելինգվեռֆևԼոպեզ,«Դիտարկվե՞լ,թե՞անտեսվել»(2009թ.)։
221ԱյսարտահայտությունըսովորաբարկիրառվումէնախկինԽորհրդայիներկրներինկատմամբ,սակայներբեմն
վերաբերելիէնաևցանկացածայներկրին,որըավտորիտարկամռազմականիշխանությունիցանցումէկատարում
դեպիժողովրդավարականկառավարմանհամակարգ։

222Հետկոմունիստականերկրներումքաղաքացիականհասարակությանևանվտանգությանոլորտիբարեփոխումների
շուրջ,տե՛սՄարինաԿապարինի,ՖիլիպՖլյուրիևՖերենցՄոլնար,խմբ.,«Քաղաքացիականհասարակությունն
ուանվտանգությանոլորտը.Նորժողովրդավարություններիհայեցակարգերնուպրակտիկան», (Բեռլին.«Լիտ»
հրատ-ուն, 2006թ.), Marina Caparini, Philipp Fluri and FerencMolnar, eds., Civil Society and the Security Sector:
ConceptsandPracticesinNewDemocracies(Berlin:LIT,2006)։

223Տե՛ս,օրինակներիհամար՝Միլար,Քորթրայթ,Գերբեր-ՍթելինգվեռֆևԼոպեզ,«Դիտարկվե՞լ,թե՞անտեսվել»(2009թ.)։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու270

ներն ու ինստիտուտները, որոնք լուսաբանվում ենայս գրքում) ՔՀԿ-ներիաշխատանքը գրեթե
ամբողջությամբաննկատէ224:
Միքանիդեպքերիվերլուծությանընվիրվածմիվերլուծությունավարտվումէրայսպես.«ուսում-
նասիրվածբոլորերկրներումշատհազվադեպէլինում,որքաղաքացիականհասարակությունը
հանդեսգալիիրավգործընկերոջդերում,իսկիրականացվողծրագրերըավելիշատկենտրոնա-
ցածենմնումանվտանգությանևարդարությանծառայություններըմատուցող(առաջարկող)մար-
մինների,այլոչթեդրանցպահանջարկըունեցողկողմիվրա»225:Մեկայլուսումնասիրությանմեջ,
որըկատարվելէրԲուրունդիում,ԿոնգոյիԺողովրդավարականՀանրապետությունում,Հայիթիում
ևԿոսովոյում իրականացված միացյալառաքելության կողմից,արձանագրվել էր, որայս բոլոր
երկրներում«անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականկամքաղաքացիականվե-
րահսկողության մեխանիզմների զարգացման հանդեպ դրսևորվել է չափազանց քիչ ուշադրու-
թյուն։Օրենսդիրմարմիններիկամքաղաքացիականհասարակությանդերակատարների,մասնա-
վորապես՝ԶԼՄ-ներիևՀԿ-ներիկարողություններիհզորացմանուղղությամբաջակցությունըհիմ-
նականումտրամադրվելէՄԱԶԾ-իկողմից, չնայածայստեղէլհազվադեպենեղելհատուկան-
վտանգությանոլորտինուղղվածծրագրերը»226:

Պատուհան21.2.Քաղաքացիականհասարակությաններգրավվածությունըևգործընկե
րություններըանվտանգության ևպաշտպանության ոլորտների նկատմամբ վերահսկո
ղությունիրականացնելուուղղությամբ

Քաղաքացիականհասարակությանմիշարքկազմակերպություններևգործընկերություններհանդի-
սանումենանվտանգությանևպաշտպանությանոլորտներինկատմամբվերահսկողությանիրակա-
նացմանգործումարդյունավետներգրավվածությանօրինակներ։Դրանցիցեն՝

ԱնվտանգությանոլորտիԱֆրիկյանցանցը(ԱՈԱՑ,TheAfricanSecuritySectorNetwork,ASSN),www.
africansecuritynetwork.orgՀարավայինԱֆրիկայիՊաշտպանությանևանվտանգությանկառավարման
հարցերիցանցը(ՀԱՊԱԿ,SouthernAfricanDefenceandSecurityManagement,SADSEM),www.sadsem.org

ԱՈԱՑ-նհիմնադրվելէԳանայում2003թ.՝հետազոտությունների,շահերիներկայացման,կարողու-
թյուններիհզորացման,գործընկերներիևայլդերակատարներիմիջևհամագործակցությանհարցերով
պատասխանատուներիլիազորմանևտեղեկատվությանփոխանակմանմիջոցովԱֆրիկայիանվտան-
գությանոլորտիկառավարմաննաջակցելուևխթանելունպատակով։
ԱՈԱՑ-ններգրավելէԱՈԲոլորտինառնչությունունեցողևլայնշրջանակընդգրկողտարբերդերա-

կատարների(այնէ՝քաղաքականությունմշակողների,պրակտիկաշխատողների,դոնորներիևքաղա-
քացիականհասարակությաններկայացուցիչների)ևմշակելանվտանգությանոլորտիկառավարմանը
վերաբերողառանձինդասընթացներ, որոնքանցկացվում են, օրինակ,ՀարավայինԱֆրիկայիՊաշտ-
պանությանևանվտանգությանկառավարմանհարցերիցանցի(ՀԱՊԱԿ,SADSEM)կողմից։ՀԱՊԱԿ-ը
հանդիսանումէդոնորներիֆինանսավորմամբանվտանգությանոլորտումիրականացվողմիգործունե-
ություն,որինպատակնէբարձրացնելանվտանգությանոլորտումներգրավվածլայնխմբերի(այդթվում՝
քաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչների)պրոֆեսիոնալիզմիևհաշվետվողականության
մակարդակըևակտիվացնելնրանցշփումները։Այսցանցերինշանակությունըայնէ,որերկուսնէլճանա-
պարհներենստեղծումանվտանգությանոլորտիպաշտոնյաներիևգիտնականներիուքաղաքացիական
հասարակությանմիջևշփումներիիրականացմանհամարևայդպիսով՝կարևորդերխաղումկարողու-
թյուններիհզորացմանևխնդիրներիհանդեպզգայունությունըբարձրացնելուտեսանկյունից։

224ԷդվարդՌիս, «Անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները (ԱՈԲ) ևխաղաղապահ գործողությունները և «Իմ-
պրովիզացիաև շփոթմունք» գործնականում»,Արտաքին ուսումնասիրությունՄԱԿ-իԽաղաղապահգործողու-
թյուններիվարչությանհամար(մարտ,2006թ.),EdwardRees,“SecuritySectorReform(SSR)andPeaceOperations:
‘Improvisation andConfusion’ from the Field,” External Study for the UNDepartment of Peacekeeping Operations
(March2006)։

225ՔրիսթոֆերՍթոուն,ԺոելՄիլլեր,ՄոնիկաԹորնթոնևՋենիֆերԹրոուն,«Անվտանգության,արդարադատության
ևզարգացմանխթանում.դասերնորդարաշրջանիհամար»(«Վերա»Արդարադատությանինստիտուտ,հունիս
2005թ.),էջ9,ChristopherStone,JoelMiller,MonicaThorntonandJenniferTrone,“SupportingSecurity,Justice,and
Development:LessonsforaNewEra”(VeraInstituteofJustice,June2005),9,www.dfid.gov.uk/Pubs/files/security-justice-
development.pdf։

226ՀայներՀյանգիևՎինչենցաՍչրերեր,Անվտանգությանոլորտիբարեփոխումների(ԱՈԲ)ուղղությամբՄԱԿ-իվեր-
ջինհամատեղառաքելությունները.ուսումնասիրությունևառաջարկներ»(Ժնև,ԶՈՒԺՎ,նոյեմբեր,2007թ.),Heiner
HänggiandVincenzaScherrer,“RecentExperienceofUNIntegratedMissionsinSecuritySectorReform(SSR):Review
andRecommendations”(Geneva:DCAF,November2007),www.dcaf.ch/un_ssr_pcpb/recent-experience-un-integrated-
missions-071203.pdf։
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«Ավելի անվտանգ աշխարհ» (Saferworld) – Միացյալ Թագավորություն, www.saferworld.org.uk 
Խաղաղությանև զարգացմանակադեմիա (Academy for Peace andDevelopment), Սոմալի, www.apd-
somaliland.orgՓանթլենդիզարգացմանհետազոտություններիկենտրոն(PuntlandDevelopmentResearch
Centre), Սոմալի, www.pdrcsomalia.org Հետազոտությունների և երկխոսության կենտրոն (Centre for
ResearchandDialogue),Սոմալի,www.crdsomalia.org

«Saferworld»-ը 15տարիառաջ սկսեցաշխատելԵՄ-ում սպառազինությունների շրջանառության
հարցերովտարածաշրջանայինհամաձայնագրիվրա՝մինախաձեռնություն,որըպսակվեցսպառազի-
նություններիարտահանմանվերահսկողությանմասինիրավաբանականպարտադիրուժունեցողԵՄ
պայմանագրով։ՄԹ-ումայսդարասկզբին,Երկրորդաշխարհամարտիցհետոառաջինանգամփոփոխու-
թյանենթարկվեցսպառազինություններիանպատասխանատուփոխանցմանմասինօրենսդրությունը,
ինչիշնորհիվզենքարտադրողներիևնրանցներկայացուցիչներիհամարավելիդժվարացավզենքնու
զինամթերքըայնպիսիվայրերարտահանելը,որտեղդրանքկարողէինպատճառելամենամեծվնասը։ 
Սոմալիում, որտեղ 18տարուցավելի բացակայում էրարդյունավետ կառավարումը, «Saferworld»-ը
աշխատումէրտեղականկազմակերպությունների,գործարարհատվածի,քաղաքացիականհասարա-
կությանայլխմբերի հետ համատեղ՝ երկրիանվտանգության և զարգացման հետ կապված նրանց
գաղափարներինկատմամբմիջազգայինքաղաքականությաններկայացուցիչների,այդթվում՝Ջիբու-
տիումգտնվողՄԱԿ-իԱնվտանգությանխորհրդիուշադրությունըկենտրոնացնելուվրա։Սոմալիում
գործողտեղականգործընկերներիթվումեն՝Խաղաղությանևզարգացմանակադեմիան,Փանթլենդի
զարգացմանհետազոտություններիկենտրոնըևՀետազոտություններիևերկխոսությանկենտրոնը։
Չնայածշատդժվարություններդեռևսպահպանվումեն,այնուամենայնիվ,արդենդրվածենայնհիմ-
քերը,որոնքՔՀԿ-ներինհնարավորությունկտաններդրումունենալուխաղաղությանևզարգացման
գործընթացներումևօգնելուհամաձայնությանգալՍոմալիինխաղաղությունբերելուուղիներիշուրջ։

ԱՈԲևլավկառավարմանօրակարգիմեկայլթույլկետէայն,որայդօրակարգըմշտապեսընկալ-
վումէորպեսայլպետություններիկողմիցիրականացվելունենթակա։Այսպես,օրինակ,չնայածայն
հանգամանքին,որոլորտիառաջատարդաշնակիցներիցմեկը՝ՄիացյալԹագավորությանՄիջազ-
գայինզարգացմանհարցերիդեպարտանենտը(UKDepartmentforInternationalDevelopment,DFID)227,
մեծներդրումէունեցելԱՈԲ-իևանցումայինևանկայուներկրներումՀԿ-ներիներգրավվածությունը
մեծացնելուգործում,այնուամենայնիվ,ՄեծԲրիտանիայիսեփականփորձըհակասականէ.երկրի
սպառազինություններ արտադրող առաջատար ընկերությանը մեծածավալ կոռուպցիայի մեղադ-
րանքներէիններկայացվել̀կապվածԱֆրիկայի,ՄերձավորԱրևելքիևԵրևելյանԵվրոպայիերկրնե-
րին զենք մատակարարելու հետ228, իսկԱուդիտիազգայինգրասենյակը երկրիպաշտպանության
ոլորտումգնումներիԱուդիտայինստուգումներիծրագիրըորպես«անիրագործելի»բնութագրեցայն
բանիցհետո,երբպարզդարձավՊՆ-իծախսերիծրագրերում6-իցմինչև36միլիարդֆունտստեռ-
լինգիչափովառկա«մութխորշի»մասին229:Բրիտանականփորձիվերջինօրինակներից,հետևաբար,
կարելիէքաղելայնդասը,որպաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդումըևկո-
ռուպցիայինվազեցումըսկսվումէտանը։Իհարկե,ի՞նչխոսք,անկայունևանցումայինշրջանիերկր-
ներիմեծմասիհամեմատՄԹ-ումառկաիրավիճակըշատավելիպակասմտահոգիչէ։
ՈրպեսզիՆԱՏՕ-նգործիիրստեղծմանհիմքումընկածնպատակներինհամապատասխան,այն

է՝պահպանիիրժողովուրդներիազատությունը,ընդհանուրժառանգություննուքաղաքակրթու-

227Տե՛ս,օրինակ,ՄԹՄիջազգայինզարգացմանհարցերիդեպարտամենտ,«Անվտանգությանոլորտիբարեփոխումների
ըմբռնումը և դրանց աջակցելը», UK Department for International Development, “Understanding and Supporting
SecuritySectorReform,”www.dfid.gov.uk/Pubs/files/supportingsecurity.pdf։

228«BAE-ինսպառնումենկոռուպցիայիմեղադրանքներ»,«ՆյուՅորքԹայմս»(1հոկտեմբերի,2009թ.),BAEFaces
CorruptionCharges,”NewYorkTimes(1October2009)։Նախապատմությանհամարտե՛ս«BAEհամակարգերիվե-
րաբերյալնյութերը»,«Գարդիան»,«TheBAEFiles,»TheGuardian,www.guardian.co.uk/world/bae։Հետաքրքիրէայն,
որսահանդիսանում էքաղաքացիականհասարակությանհամակարգվածգործողություն, որըկազմակերպվել
էր«Քորներհաուզ»(CornerHouse)ՀԿ-իև«Սպառազինություններիվաճառքիդեմարշավ»շարժման(Campaign
AgainstArmsTrade) կողմից, և որը հանգեցրեց նրան, որ «BAE»-իևՍաուդյանԱրաբիայի միջև գործարքների
փաստերիվերաբերյալգործիկարճումըհաջողությամբբողոքարկվեցվերաքննիչդատարանում։

229ՆիքոլասԹիմմինս,«Նախազգուշացումպաշտպանականբյուջեում«մութխորշի»առկայությանմասին,«Ֆայնենշլ
Թայմս» (15 դեկտեմբերի, 2009 թ.), Ջերեմի Լեմեր, Ալեքս Բարկեր և Ջեյմս Բլիտց, «Ռազմական տեխնիկայի
վերաբերյալՄԹ ուսումնասիրությանպախարակում»,  «ՖայնենշլԹայմս» (15 հոկտեմբերի, 2009թ.), Nicholas
Timmins,“Warningof‘BlackHole’inDefenceBudget,”FinancialTimes(15December2009);JeremyLemer,AlexBarker
andJamesBlitz,“DamningUKDefenceEquipmentReview,”FinancialTimes(15October2009)։
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թյունը,որոնքխարսխվածենժողորդավարության,անձնականազատությանևօրենքիիշխանու-
թյանսկզբունքներիվրա(Հյուսիսատլանտյանպայմանագիր,1949թ.),այն,թերևս,կարելիէակն-
կալել,պետքէլինիբաց,թափանցիկևհանրությանըհաշվետու։Որոշումներիկոլեկտիվկայաց-
մանՆԱՏՕ-իհամակարգըկարողէպատշաճհաշվետվողականությունունենալ,եթեխորհրդարա-
նիանդամներըլիարժեքորենտեղեկացվածլինենՆԱՏՕ-իորոշումներիմասինևունենանֆինան-
սականվերահսկման լծակներ։Այսերկուսիցոչմեկըդեռևսապահովված չէ։Իհարկե,ազգային
օրենսդիրմարմիններումևխորհրդարանականհանձնաժողովներումգործումենքննությանհա-
մապատասխանմեխանիզմներ,ևարդենիսկտեղիենունեցելՆԱՏՕ-ի,օրինակ՝Բոսնիայում,Կո-
սովոյումևԱֆղանստանումիրականացվածգործունեությանառթիվկատարվածշատարդյունա-
վետքննություններ։Այնուամենայնիվ,հաճախայսմեխանիզմներըխոչընդոտվումենհամապա-
տասխանտեղեկատվությունը ստանալու ճանապարհինառկա դժվարություններով։ Բացիայդ,
ազգայինխորհրդարաններիդերակատարումը՝վերջիններիսկողմիցիրենց,անկասկած,կարևո-
րագույն՝ քաղաքականության համաձայնեցման գործառույթը իրականացնելու տեսանկյունից,
դեռևսթերզարգացածվիճակումէ։Շատխորհրդարաններպարզապեսօժտվածչենզինվածու-
ժերի գործողությունների նախնական հավանությունը տալու կամ իրականացվելիք առաքելու-
թյուններիտևողությանժամկետըսահմանելուիրավասությամբ։
ՆմանապեսևՆԱՏՕ-իԽորհրդարանականվեհաժողովըպաշտոնապեսազդեցությունևվե-

րահսկողությունչունիԴաշինքիներսումորոշումներիկայացմանգործընթացիվրա։Պաշտպանու-
թյանոլորտինառնչվողորոշումները,անկասկած,չպետքէլինենպետականիշխանությանգործա-
դիրճյուղիկամմիջկառավարականազդեցիկվարչականկառույցներիբացառիկտիրույթը։Սա
կարելիէասել,օրինակ,Սպառազինություններիհարցերովազգայինտնօրեններիհամագումարի
(ՍՀԱՏՀ,ConferenceofNationalArmamentsDirectors,CNAD)շրջանակներումգնումներիառթիվ
կայացվողորոշումներիմասին՝միկառույցի,որըհանդիսանումէտեխնիկականհագեցմանևհե-
տազոտականծրագրերիուղղությամբանդամերկրներիհամագործակցությանհարցերովՆԱՏՕ-ի
լիազորմարմինը։
ՆԱՏՕ-իանդամպետություններիքաղաքացիները(ինչպեսնաև՝խորհրդարանականները)կաշ-

կանդվածենգաղտնիությանռեժիմըսահմանողայնպիսինորմերով,որոնքմշակվելենբոլորովին
ուրիշժամանակներում՝երբհանրությունըմիանգամայնայլպատկերացումներէունեցելպաշտ-
պանությանևարտաքինքաղաքականությանոլորտներումիրունեցածդերակատարմանմասին,
երբանդամպետություններիցշատքչերնունեինտեղեկատվությանմատչելիությանիրավունքին
վերաբերողներպետականօրենքներ,ևերբԱրևմտյանդաշինքինսպառնացողվտանգըշատավե-
լիհստակէրուվերահաս։Այսբոլորհանգամանքներնարդենփոխվելեն,սակայնմիասնական
տեղեկատվությանշրջանառմանսահմանվածռեժիմը,միշարքկարևորտեսանկյուններից,մնա-
ցել էանփոփոխ։Արդյունքում, օրենսդիրներիև քաղաքացիների համար բավականինդժվար է
մասնակցությունունենալայնքաղաքականություններիձևավորմանը,որոնքհսկայականազդե-
ցությունենունենումիրենցազատությանևանվտանգությանհամար։

Այսթերացումներինիպատասխան̀ 2009թ.ապրիլինհիմնադրվեցքաղաքացիականհասա-
րակությանքաղաքականությաննոր՝«ՆԱՏՕՎոթչ»(NATOWatch)ցանցը:Վերջինիսնպատակ-
ներնեն՝քաջալերելՆԱՏՕ-ինտեղեկատվությանմատչելիությանայնպիսիքաղաքականություն
որդեգրելուուղղությամբ,որըհամատեղելիկլինիԴաշինքի28անդամերկրներումարդենիսկ
ընդունված համապատասխան օրենսդրությանը, նպաստել ՆԱՏՕ-ի ներսում քաղաքականու-
թյանձևավորմանգործընթացիևօպերատիվգործունեությանանկախմոնիթորինգինևվերլու-
ծությանը, բարձրացնել թափանցիկությունը, խթանել խորհրդարանական մասնակցությունը,
ինչպես նաև՝ բարձրացնել հանրության իրազեկվածությանաստիճանն ու ընդլայնել վերջինիս
ներգրավվածությունը ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության մշակման գործընթացում։ «ՆԱՏՕՎոթչ»-ի
անդամպետությունները,ինչպեսնաևգործընկերևհամագործակցողպետություններըներկա-
յացնողմասնակիցներինքաջալերելուենհետամուտլինելունշվածնպատակներիիրականաց-
մանը՝ իրենց սեփականխորհրդարանական ներկայացուցիչների և որոշումների կայացման և
կարծիքներիձևավորմանհամարպատասխանատուազգայինցանցերիմիջոցով230:Քաղաքացի-
ականհասարակությանխմբերիհամաժողովը,որըտեղիունեցավԲրյուսելում՝ՆԱՏՕ-իՍտվե-

230Մանրամասներիհամարտե՛սwww.natowatch.org:
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րայինգագաթաժողովիընթացքում,ՆԱՏՕ-իննաևկոչարեց«վերահաստատելկապերըքաղա-
քացիներիհետ»՝նշելով,որ«Դաշինքիներսումմիասնականարժեքներիխորացումնուխթանու-
մը…նշանակումէունենալժամանակակից,ավելիբաց,թափանցիկևհաշվետուԴաշինք,որն
համարժեք կլինի21-րդդարիպահանջներին»231:Բացիայդ, «ԲացևհաշվետուՆԱՏՕ-ի հինգ
սկզբունքեր»-ում,որոնքմշակվելեն«Աքսեսինֆո»(Access Info)խմբիկողմից,ՆԱՏՕ-ինկոչէ
արվում ընդունել կարևորագույն նշանակություն ունեցող տեղեկատվության նախահարձակ
հրապարակմանուղեցույցներ,այսինքն՝միմեխանիզմ,որիշնորհիվհասարակությունըհնարա-
վորությունկունենաներկայացնելուտեղեկատվությանտրամադրմանհարցումները,ևորիշր-
ջանակներում կստեղծվի կարճ ժամկետներումտեղեկատվությունը չտրամադրելու կամտրա-
մադրումնընդհանրապեսմերժելումասինորոշումներիդեմբերվածբողոքներըքննողհամա-
պատասխանանկախմարմին232:

Հետևություններ.ՀԿներիևպետությանմիջևգործընկերության
հաստատումըբարեվարքությանամրապնդմանուղղությամբ

Քաղաքացիական հասարակությունը հիմնարար դեր ունի կատարելու՝ պաշտպանության ոլոր-
տումբարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմանուղղությամբ։Շատկառավա-
րություններարդենիսկընդունելենՀԿ-ների,քաղաքացիականհասարակությանայլհատվածնե-
րիևանկախԶԼՄ-ներիկողմիցկատարվածիրավաչափներդրումը։ՔՀԿ-ներնուԶԼՄ-ներըկարող
ենշարունակելկատարել«պահակայինշան»իրենցգործառույթները՝պաշտպանությանոլորտում
առկաչարաշահումներնիցույցդնելուևդրանցդեմբողոքելումիջոցով,ինչպեսնաև՝ակտիվաց-
նելովհանրությանաջակցությունըօրենքիշրջանակներումգործողևհաշվետուկառավարություն
ունենալուգործում։Այնուամենայնիվ,այներկրներում,որտեղնմանփոխշահավետգործընկերու-
թյունըշահավետկամընդհանրապեսձևավորվածչէ,կառավարությունըպետքէստեղծինման
համագործակցությանդաշտըևքայլերձեռնարկինմանգործընկերությունձևավորելուկամեղածն
ընդլայնելուուղղությամբ։
Հասարակականհամապատասխանմթնոլորտիձևավորումը,որտեղայսհարցերինդատարկ

խոսքերիցզատհատկացվումէիրականուշադրություն,կարողէպահանջելհոգեբանությանորո-
շակիփոփոխություն ևառօրյա հասարակական կյանքում թափանցիկությանև վստահության,
միմյանցլսելուևհամագործակելունորմերիխթանում՝ինչպեսկառավարությունների,այնպեսէլ
հենցնույնՀԿ-ներիևքաղաքացիականհասարակությանկառույցներիկողմից։Բացիայդ,մաս-
նակցությանգործընթացումպետքէներգրավելքաղաքացիականհասարակությանակտիվհատ-
վածներիավելիլայնշրջանակ,օրինակ՝ԶԼՄ-ների,ՀԿ-ների,գիտնականների,արհմիություններիև
կանանցշահերըպաշտպանողկազմակերպությունների,ևչսահմանափակվելպաշտպանության
ոլորտիմիայնայնվերլուծաբաններինկամվերլուծականկառույցներիններգրավելով,որոնքբա-
րյացակամենտրամադրվածվերնախավիհանդեպ։Ցավոքսրտի,հաճախքաղաքացիականհա-
սարակությաննմանլայնշրջանակներիձայնըևունեցածդերակատարումըխիստսահմանափակ-
վումէկամարհամարհվում։Առաջարկվողփոփոխություններըմեկգիշերվաընթացքումտեղիչեն
ունենալու։Սակայնդրանցբերածբարիքները,որոնքհավասարապեսլինելուենթե՛հասարակու-
թյուններիևթե՛կառավարություններիհամար(տե՛սԳլուխ14-ը)արդարացնումենայդփոփոխու-
թյուններիիրականացմանփորձերը։

231«ՔաղաքացիներիհռչակագիրըԴաշինքիանվտանգությանմասին»,մշակվել էԲրյուսելում2009թ.մարտի31-
իցմինչևապրիլի1-ըտեղիունեցածՆԱՏՕ-իՍտվերայինգագաթաժողովիընթացքում,“CitizensDeclarationof
AllianceSecurity,”developedattheNATOShadowSummitheldinBrussels31Marchto1April2009,www.isis-europe.
org/pdf/2009_artrel_308_natoshadow_execsum_v5.pdf։Տե՛սնաև՝«ՆԱՏՕ-իՍտվերայինգագաթաժողովիզեկույց»,
“TheShadowNATOSummitReport,”www.isis-europe.org/pdf/2009_artrel_309_natoshadow_v11.pdf։

232«ՆԱՏՕ-իՍտվերայինգագաթաժողովիզեկույց»,«ԲացևհաշվետուՆԱՏՕ-իհինգսկզբունքները»,հավելված4,
NATOShadowSummitReport,“FivePrinciplesforanOpenandAccountableNATO,”Appendix4։«Աքսեսինֆո»-ն(Access
Info,www.access-info.org)մարդուիրավունքներիպաշտպանությանՄադրիդումտեղակայվածկազմակերպություն
է, որը աշխատում է տեղեկատվության մատչելիության իրավունքը խթանելու և պաշտպանելու ուղղությամբ՝
նպաստելովազգայինևվերազգայինմարմիններիթափանցիկությանը։«ՆԱՏՕՎոթչ»-ը(NATOWatch)և«Աքսես
ինֆո»-ն առաջարկել են, որ ստեղծվի ՆԱՏՕ-քաղաքացիական հասարակություն համատեղ փորձագիտական
խումբ, որը կուսումնասիրի Դաշինքի տեղեկատվության հրապարակայնացման քաղաքականությանն առնչվող
խնդիրները։
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«Սեպտեմբերի11-ի»հարձակումներիցիվեր,ՄիացյալՆահանգներնունրադաշնակիցներից
միքանիսըիրենցհամարստեղծվածվիճակըգնահատեցինորպեսպատերազմական,ևմիանգա-
մայն հասկանալի է, որպատերազմիժամանակԶԼՄ-ներ-քաղաքացիականհասարակությունև
կառավարություն-զինվածուժերփոխհարաբերություններըկարգավորվումենայլնորմերով։Ժո-
ղովրդավարականհասարակություններիմեծմասումժողովուրդըհրաշալիգիտակցումէ,որպա-
տերազմիընթացքումկառավարությունըդիմելուէև՛գաղտնիությանապահովմանը,և՛որոշակի
մոլորությունների։ՍակայնեթեպետությանգոյությանհամարմղվողպատերազմումԶԼՄ-ներիև
քաղաքացիական հասարակության վրա դրվող սահմանափակումների առթիվ վիճարկումները
շատքիչեն,ապաայդնորմերիկիրառումը«նախընտրածպատերազմների»ընթացքում(որոնց
թվինկարելիէդասելԻրաքյանևանվտանգությանուղղությամբայլգործողությունները,որոնք
իրականացվումէին«Ահաբեկչությանդեմպատերազմի»շրջանակներում)շատքիչհասարակա-
կանաջակցությունստացավ։
«Սեպտեմբերի11-ից»հետոքաղաքացիականհասարակությանխմբերինկատմամբկիրառված

ճնշումներինևսահմանափակումներինիպատասխան̀ որոշՀԿ-ներփորձեցինպնդելկառավա-
րությանմիջամտություններիցևհետապնդումներիցզերծազատորենգործելուիրենցիրավունքը։
Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում տեղակայված «Շահույթ չհետապնդող իրավունքի միջազգային կենտրոնը»
(ՇՉԻՄԿ,InternationalCenterforNot-for-ProfitLaw,ICNL)ձևակերպեցքաղաքացիականհասարա-
կությանպաշտպանության մի շարք սկզբունքներ, որոնք հիմնված էին մարդու համընդհանուր
իրավունքներիկոնվենցիաներիևհռչակագրերիվրա,որոնցարդենանդամակցումենգրեթեբոլոր
պետությունները233:Պետություններըպետքէոչմիայնձեռնպահմնանմարդուիրավունքներնու
հիմնարարազատություններըոտնահարելուց,այլպետքէպաշտպանենդրանքևերաշխավորեն
դրանցպատշաճիրականացումը։Կենսապեսկարևոր է, որպետություններիներսումստեղծվի
այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կգործեն
անարգել։
Իրենցհերթին,քաղաքացիականհասարակությանխմբերըևհատկապես՝զարգացման,մար-

դուիրավունքներիևքաղաքացիականազատություններիպաշտպանությանկառույցները,պետք
էավելիլիարժեքորեններգրավվածլինենպաշտպանությանոլորտումկոռուպցիոնռիսկերիհաղ-
թահարմանմոտեցումներիևանվտանգությանռազմավարություններիվերաբերյալհանրայինքն-
նարկմանգործընթացներում։Քաղաքացիականհասարակությանայսներկայացուցիչներըկարող
ենկազմելմիջազգայինցանց՝սույնգրքումներկայացվածմարտահրավերներինարձագանքելու
ուղղությամբգործողություններիմիասնականծրագիրնիրականացնելուևայդընթացքումմիև-
նույնդիրքերիցհանդեսգալուհամար։ՔՀԿ-ներընաևկարողեննպաստելմիկողմից՝բարեվար-
քության,թափանցիկությանևհաշվետվողականությանուղղությամբգործադրվողջանքերի,իսկ
մյուսկողմից՝զինվածուժերիարդյունավետություննումարտունակությունըպահպանելուխնդիր-
ներիմիջևօպտիմալհամադրությունըապահովելուևխթանելուգործում(տե՛սԳլուխ2-ը)։ԱՈԲ
մասնակցությանփորձունեցողՀԿ-ներըշատլավկարողենհամապատասխանելայսմարտահրա-
վերին։Դրանցիցշատերըունենհակամարտությանգոտիներումանմիջականաշխատանքիփորձ,
ևնրանցհիմնականառաքելությունները,օրինակ՝սոցիալականօտարվածությանխնդիրներըլու-
ծելուուղղությամբ,կարողենաժեքավորներդրումհանդիսանալայնպիսիմիջավայրձևավորելու
տեսանկյունից,որընվազբարենպաստկլինիպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայիդրսևորում-
ներիհամար։
Գլուխ19-ումներկայացվածՀարավայինԿորեայիօրինակըհենցցույց էտալիս,թեինչար-

դյունքներիէհնարավորհասնել։Պաշտպանությանոլորտիգնումներիգործընթացումբարեվար-
քությանևկոռուպցիայիհետխնդիրներունենալուցհետոայսերկրիկառավարությունը2003թ.
ձեռնամուխեղավբարեփոխումներիիրականացմանը։Երեքտարիանցներդրվեցօմբուդսմանի
ինստիտուտը,որնառաջինանգամԿորեայումնախատեսվեցօրենքով,ևորի շնորհիվդարձյալ
առաջին անգամ քաղաքացիական հասարակությունը ձեռք բերեց պաշտպանության ոլորտում
գնումներիգործընթացինկատմամբվերահսկողությունիրականացնելուհնարավորությունը։

233«Շահույթչհետապնդողիրավունքիմիջազգայինկենտրոն»և«Համաշխարհայինշարժումհանունժողովրդավա-
րության»,«Պաշտպանելովքաղաքացիականհասարակությունը»,«Շահույթչհետապնդողիրավունքիմիջազգային
ամսագիր»,Հ-10:2(ապրիլ,2008թ.),էջ31-33, InternationalCenterforNot-for-ProfitLawandWorldMovementfor
Democracy,“DefendingCivilSociety,”TheInternationalJournalofNot-for-ProfitLaw10:2(April2008):31-33։
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Քաղաքականությունըձևավորողներիավելիլայնշրջանակներինևընդհանուրհանրությանն
իրենցունեցածփորձնուիմաստությունըփոխանցելուտեսանկյունից,ՔՀԿ-ներըպետքէավելի
նախահարձակգտնվենևփորձենավելիակտիվորենղեկավարելբարեվարքությանամրապնդ-
ման հարցերով հանրային քննարկումների օրակարգի ձևավորման գործընթացը՝ պաշտպանու-
թյանևանվտանգությանոլորտներիառթիվծավալվողքննարկումներիբոլորմակարդակներում։
Քաղաքացիականհասարակությանխմբերըպետքէօգնենքննարկումներինորբովանդակային
թեմատիկայի և ձևաչափերի մշակման հարցում՝ քաղաքական այնպիսի նոր մոտեցումներներ
ձևավորելումիջոցով,որոնքմիաժամանակև՛իրատեսականեն,և՛փաստերիվրահիմնված,և՛
էթիկայիկանոններինհամահունչ։ՔՀԿ-ներըպետքէօգտագործենառկաԶԼՄ-ներիևհաղորդակց-
մանժամանակակիցմիջոցների(օրինակ՝ինտերնետիևսոցիալականցանցերի)հնարավորություն-
ները՝այստեսլականըներկայացնելուևկեղծհայտարարություններիևապատեղեկատվության
դեմպայքարելուհամար։Քաղաքացիականհասարակությանդերակատարմանամբողջներուժի
իրացումնապահովելուհամարդոնորներիհամայնքներինխրախուսվումէՀԿ-ներինապահովել
վերջիններիսկարողություններըհզորացնողռեսուրսներով,որոնքանհրաժեշտեննշվածդերա-
կատարումնունենալուհամար։
ՀԿ-ներըչպետքէնաևանտեսենիրենցսեփականֆինանսականվիճակնուգործունեությունը

ավելիթափանցիկևհաշվետուդարձնելուպահանջները։ Լեգիտիմություննուհանրայինբարե-
վարքությունըկենսապեսկարևորենՔՀԿ-ներիհամարևկարևորնշանակությունունեննրանց
կողմիցիրենցառաքելություննարդյունավետիրականացնելուգործում։ՍակայնքանիորՀԿ-նե-
րիցպահանջվումէթափանցիկությանևհաշվետվողականությանապահովում,նույնթափանցի-
կությունն ու հաշվետվողականությունը պետք է պահանջվեն նաև կառավարություններից ու
առանձինպետականմարմիններից,ինչպեսնաև՝հենցՆԱՏՕ-իներսում։Դաշինքիպատմության
ամբողջընթացքում,երբազգայինխորհրդարաններիպատգամավորներըհարցերենբարձրացրել
ՆԱՏՕ-իորոշումներիառթիվ,նրանցմշտապեսասվելէ,որայդորոշումներըգաղտնիեն։Իսկերբ
նույնհարցերըներկայացվելենգլխավորքարտուղարին,նամշտապեսպատասխանելէ,որՆԱ-
ՏՕ-նոչայլինչէ,քանինքնիշխանպետություններիդաշինք։Այստրամաբանականփակշրջանի
իրավիճակը,երևիթե,իմաստկունենար«Սառըպատերազմի»ժամանակաշրջանում,սակայնայ-
սօրայնայլևսընդունելի չէ։Այսօրխիստանհրաժեշտ էՆԱՏՕ-ի ներսումթափանցիկությանև
հաշվետվողականությանհամարժեքմեխանիզմներիներդրումը։
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ԳԼՈՒԽ22.
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԴԵՐԸ

Միջազգայինկազմակերպություններըկենտրոնականդերենխաղացելկոռուպցիայիհանդեպհա-
մաշխարհայինմոտեցումներիայնհսկայականփոփոխություններում,որոնքտեղիենունեցելվեր-
ջինքսանտարվաընթացքում։Նրանքնաևհիմնականդերակատարումնենունեցելկոռուպցիայի
դեմուղղվածգործնականմիջոցառումներիիրականացմանտեսանկյունից՝իդեմսմիջազգային
կոնվենցիաներիևչափորոշիչներիընդունման,լավկառավարումը,վերահսկողություննուշահերի
պաշտպանություննուներկայացումըխթանողգործողությունների։Չնայածայսաշխատանքները
մեծմասամբկենտրոնացածենեղելմիջազգայինբիզնեսիևզարգացմանոլորտներիվրա,այժմ
հետզհետեաճում է նրանց ուշադրությունըպաշտպանությանևանվտանգության ոլորտներում
առկակոռուպցիայիխնդիրներիհանդեպ։Սաբնականընդլայնումնէպաշտպանությանոլորտի
կառավարմանհարցերիշուրջվերջինտասնամյակիընթացքումաճածայնհետաքրքրության,որն
իրհերթինպայմանավորվածէեղելՆԱՏՕ-իպեսկառույցներիկողմիցայնփաստիգնալովավելի
հստակդարձողընկալման,որռեսուրսներիարդյունավետկառավարումըիրականացվողգործո-
ղություններիարդյունավետությանգրավականնէ։
Միջազգայինկազմակերպությունները,որոնցտակսույնգլխումնկատիենառնվումՄԿԿ-ներն

ուհամաշխարհայինհասարակականկազմակերպությունները,տիրապետումենհսկայականռե-
սուրսներիևտեխնոլոգիաների,որոնքկարողենօգտակարլինելայնպաշտոնյաներիուքաղաքա-
ցիների համար, ովքեր ցանկանում են իրենց ներդրումն ունենալ սեփական կառույցներում կամ
հասարակություններումկոռուպցիայիդեմպայքարիգործում։Սույնգլխինպատակնէօգնելնման
ընթերցողներին,որպեսզինրանքավելի լավպատկերացումկազմենառկառեսուրսներիմասին,
կարողանանծանոթանալդրանցևարդյունավետօգտագործել։Այստեղնախևառաջքննարկվում
ենմիջազգայինկազմակերպություններիկողմիցկոռուպցիայիդեմպայքարիուղղությամբստանձ-
նածտարբերտեսակիդերակատարումներնու որդեգրվածառանձին մոտեցումները, որոնքթե՛
ընդհանուրբնույթիենևթե՛առնչվումենհատկապեսպաշտպանությանոլորտին։Այնուհետևավե-
լիմանրամասնվերլուծությանենենթարկվումայսհարցումմեծկարևորություններկայացնողինս-
տիտուտները,որինպատակնէբացահայտել,թեինչպեսկարելիէօգտագործելայդինստիտուտնե-
րիհնարավորություններըազգայինմակարդակովփոփոխություններըխթանելուտեսանկյունից։

Միջազգայինկազմակերպություններիդերըլայնհամատեքստում

Մինչև1990-ականներիսկիզբըմիջազգայինբիզնեսևզարգացմանհամայնքներիմեծմասիկող-
միցկոռուպցիանդիտվումէրորպեսգործարքներիարժեքիմշտական(եթեոչ՝«նորմալ»)բաղադ-
րիչը։Արևմտյանորոշերկրներումանսովոր չէր լինիկոռուպցիոնվճարները̀ որպեսգործարար
իրավաչափծախսեր,հարկայինհայտարարագրերումտեսնելը։Այնուամենայնիվ,միքանիտաս-
նամյակշարունակհետզհետեընկալվեցաներևակայելիայնբեռիծանրությունը,որըկոռուպցի-
անդնում էրզարգացմանծրագրերիվրա,ինչպեսնաևդրակործանարարտնտեսականհետ-
ևանքները։1977թ.«Օտարերկրյակոռուպցիոնպրակտիկայի»մասինԱՄՆօրենքիշուրջծավալ-
վածքննարկումներիընթացքում,օրինակ,նկատվեց,որԱՄՆավելիքան400կորպորացիաներ
ընդունելենայնփաստը,որընկերությանմիջոցներիցավելիքան300միլիոնԱՄՆդոլարվճա-
րելենօտարերկրյակառավարություններիպաշտոնյաներին՝միիրողություն,որըփաստումէրոչ
միայնէթիկայի,այլնաևբիզնեսիկանոններինհակասողգործողություններիկատարումը,որոնք
իրենցհերթինխաթարումէինտվյալընկերություններինկատմամբվստահությունըև,արդյունա-
վետությունըգերադասելովգաղտնիգործարքներիկնքումից,վնասումընդհանրապեսազատշու-
կայականտնտեսությանբարեվարքությանը234:Կոռուպցիայիհսկայականքայքայիչազդեցությու-
նըտարածվեցնաևՌուսաստանիևԽՍՀՄայլնախկինհանրապետություններիկողմիցդեպի
«ազատ շուկա» կատարվածև բազմաթիվխնդիրներ հարուցածանցմանպայմաններում, երբ
մասնավորեցմանծրագրերը, որոնքառաջարկվել էինարևմտյան լավատեսևբարինկամեցող
(սակայն՝դյուրահավատ)փորձագետներիկողմից,վերածվեցինպետականունեցվածքի լիակա-
234«Ապօրինիկորպորատիվվճարներիմասին1977թ.օրենքը»,Օրենսդրականնախաձեռնությանպատմությունը,
Ներկայացուցիչներիպալատիարձանագրություն,UnlawfulCorporatePaymentsActof1977,LegislativeHistory–
HouseReport,http://10.173.2.10/criminal/fraud/fcpa/history/1977/houseprt.html.



Գլուխ22.Միջազգայինկազմակերպություններիդերը 277

տարթալանի։1993թ.«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանստեղծումը,որիհիմ-
նադիրներնէինզարգացմանգործընթացինկոռուպցիայիպատճառածվնասներիցանմիջական
փորձքաղածպաշտոնյաները,նորուժհաղորդեցայդմտահոգություններին։Այդժամանակներից
իվերազգայինևմիջազգայինինստիտուտներիցանցիշնորհիվ՝կրթության,լոբբիստականգոր-
ծունեության և նպատակային հետազոտությունների միջոցով, կոռուպցիայի հիմնախնդիրը իր
հաստատունտեղնէզբաղեցրելամբողջաշխարհիքաղաքականօրակարգում։
Այսօրտասնյակխոշորմիջազգայինկազմակերպություններ,ՄԿԿ-ներևհամաշխարհայինՀԿ-

ներակտիվմասնակցությունենբերումկոռուպցիայիդեմուղղվածջանքերին։Նրանքլրացնումեն
հակակոռուպցիոնէկոհամակարգիմիշարքկարևորուղղություններ(պետքէնշել,ործավալային
սահմանափակումներիցելնելով`ներկայացվումենյուրաքանչյուրուղղություննապահովողոչբո-
լորկազմակերպությունները):
Հակակոռուպցիոն պայմանագրերի և չափորոշիչների մշակումն ու կիրառումը՝ համաշխար-

հայինևտարածաշրջանայինմակարդակով։Այսօրգոյությունունեննմանտասնյակպայմանագ-
րեր,որոնցիցառավելհատկանշականներնենԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիան(ԿԴԿ),որն
ուժիմեջէմտել2005թ.դեկտեմբերին,և«Միջազգայինբիզնեսգործարքներիընթացքումօտա-
րերկրյապաշտոնատարանձանցկաշառելուդեմպայքարիմասին»ՏՀԶԿկոնվենցիան,որըստո-
րագրվելէ1997թ.։Կոնվենցիաներիկիրառմաննկատմամբվերահսկողությունը,առաջավորփոր-
ձիբացահայտմանևտարածմանհետմեկտեղ, հաճախհանդիսանում էՏՀԶԿ-ինմանինստի-
տուտներիկողմիցիրականացվողկարևորագույնգործառույթներիցմեկը։Հաճախայսգործունե-
ությաննաջակցումենկառույցներիցանցերը,օրինակ,Եվրոպայում՝Եվրոպայիխորհուրդը,Կո-
ռուպցիայի դեմպետություններիխումբը (ԳՐԵԿՈ,GRECO,Group of States against Corruption),
ԵվրոպականՄիությունըևԵԱՀԿՏնտեսականևբնապահպանականգործունեությանհարցերով
համակարգողի գրասենյակը, իսկ Ամերիկաներում՝ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպու-
թյունըաջակցումէԿոռուպցիայիդեմամերիկյանկոնվենցիայիկատարմանը։Կաննաևերկուայլ
ողղություններ ևս, մասնավորապես՝ Ֆինանսական գործողությունների հանձնախումբը (ՖԳՀ,
FinancialActionTaskForce,FATF)առաջատարէհանդիսանումմիջազգայինչափորոշիչներիմշակ-
մանևկիրառմանմիջոցովփողերի լվացմանդեմպայքարիգործում,իսկԱռևտրիհամաշխար-
հայինկազմակերպությունը(ԱՀԿ,WTO,WorldTradeOrganisation)հակակոռուպցիոնդերակատա-
րումէունենումՊետականգնումներիթափանցիկությանհարցերիիրհանձնախմբիմիջոցով։
Խորհրդարանական վեհաժողովները կարող են խթանել կոռուպցիայի դեմ ուղղված միջազ-

գայինպայմանագրերիումոտեցումներիմշակումը,լոբբիստականգործունեությունծավալելազ-
գային մարմինների կողմից դրանք ընդունվելու ուղղությամբև վերահսկել դրանց կատարումը։
ԵվրոպայիԽորհրդիԽորհրդարանականվեհաժողովը(ԵԽԽՎ)այսաշխատանքներիհիմնական
պատասխանատուն է ԵվրոպայիԽորհրդիԿոռուպցիայի մասին քրեականև քաղաքացիական
իրավունքիկոնվենցիաներիմասով։ՄեկայլնշանավորկազմակերպությունէԿանադայումտեղա-
կայված «Կոռուպցիայի դեմ խորհրդարանականների համաշխարհային կազմակերպությունը»
(Organisation of Parliamentarians against Corruption, GOPAC), որը ազգային խորհրդարանների
պատգամավորներին,նրանցվարքագծիսեփականկանոնագրքերիպահանջներիկատարումըև
ունեցածվերահսկողականգործառույթներիընկալումնուարդյունավետիրականացումըխթանե-
լումիջոցով,աջակցումէնրանցբարեխղճությանամրապնդմանը։Ինչըշատօգտակարէ,սանե-
րառումէնաևայդգործառույթիիրականացմանվիճակիցուցիչներիառկայությունը։Խորհրդարա-
նականայլվեհաժողովներ,ինչպես,օրինակ,Ասիականխորհրդարանականվեհաժողովը,նույն-
պեսզբաղվումենկոռուպցիայիհիմնախնդիրներով։
Զարգացմանբանկերընույնպեսկարևորդերակատարներենդարձելկոռուպցիայիդեմպայ-

քարում՝ինչպեսիրենցսեփականծրագրերիբարեվարքություննապահովելուհամար,այնպեսէլ
ավելիլայնիմաստով՝ձերբազատվելումիերևույթից,որըդիտումենորպեսսոցիալականևտնտե-
սականզարգացմանհիմնականխոչընդոտներիցմեկը։Կոռուպցիանխաթարումէօրենքիիշխա-
նությունը, թուլացնում տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ ինստիտուտները և այն
հանրայինծառայությունները,որոնցիցհատկապեսկախվածէաղքատբնակչությունը։Զարգաց-
մանբանկերիծրագրերըկոռուպցիայիդեմհաճախորդեգրումենբազմաշերտմոտեցումներ՝կա-
տարելագործելովվարկառուինստիտուտներիկորպորատիվղեկավարումնուներքինկառավա-
րումը,բարձրացնելովհատկացվողմիջոցներիծախսմանհամարքաղաքականպատասխանատ-
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վության աստիճանը, ինչպես նաև՝ հզորացնելով քաղաքացիական հասարակության կարողու-
թյունները որոշակի գործողությունների կատարումը պահանջելու ու կատարման վերահսկումն
իրականացնելու ուղղությամբ։ Համաշխարհային բանկը և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը
համաշխարհայինմակարդակովամենախոշորերկուդերակատարներնեն։Բացիայդ,զարգաց-
մանտարածաշրջանայինբանկերը,ինչպիսիքեն,օրինակ,ՎերակառուցմանևզարգացմանԵվրո-
պականբանկը,ԱսիականզարգացմանբանկըևՄիջամերիկյանզարգացմանբանկը,նույնպես
իրականացնումենհակակոռուպցիոնծրագրեր։
Զարգացմանոչբանկայինխոշորմիջազգային(ևազգային)կազմակերպություններընույնպես

գնալովավելիակտիվենպայքարումկոռուպցիայիդեմ՝լավկառավարմանապահովմանգործա-
ռույթներիշրջանակներում,որըհանդիսանումէմարդկայինզարգացմանկարևորագույնբաղադ-
րիչներիցմեկը։Կառավարմանվրակոռուպցիայիունեցածքայքայիչհետևանքներիավելիխորը
ընկալմանհետհամատեղ,այնգնալովավելիշատէդառնումայսկազմակերպություններիգործու-
նեությանանմիջականթիրախը։Առաջավորփորձիբացահայտմանևտարածմանգործումկար-
ևոր աշխատանք են տանում Միավորված ազգերի կազմակերպության Զարգացման ծրագիրը
(ՄԱԶԾ,UnitedNationsDevelopmentProgram,UNDP),Զինվածուժերինկատմամբժողովրդավա-
րականվերահսկողությանԺնևիկենտրոնը(ԶՈՒԺՎ,GenevaCentrefortheDemocraticControlof
ArmedForces,DCAF)ևԱնվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիխթանմանհամաշխարհային
ցանցը(ԱՈԲ-ԽՀՑ,GlobalFacilitationNetworkforSecuritySectorReform,GFN-SSR)։Այսառումով,
ՆԱՏՕ-ն նույնպես գործում է որպես «զարգացման» կազմակերպություն՝ իր հակակոռուպցիոն
ծրագրերըկապելովանվտանգությանոլորտիլավկառավարմանևժողովրդավարականքաղա-
քացիականվերահսկողությանապահովմանուղղությամբիրունեցածշահերիհետ։
Իրավապահգործունեությանհամակարգումը։Համաշխարհայինայնպիսիկառույցներ,ինչպի-

սիքեն«Ինտերպոլ»-ը(Interpol)ևՄիավորվածազգերիկազմակերպությանՄԱԿ-իԹմրամիջոցնե-
րիևհանցավորությանհարցերովգրասենյակը(ՄԱԹՀԳ,UnitedNationsOfficeonDrugsandCrime,
UNODC)կարևորդերենխաղումհակակոռուպցիոնազգայինմիջոցառումներիհամակարգմանև
լրացմանգործում։Անդրադառնալովհանցավորությանդեմպայքարումիրունեցածվեցգերակա
ուղղություններիցմեկըհանդիսացողկոռուպցիայիհիմնախնդրին̀ «Ինտերպոլ»-ըմշակելէիրա-
վապահմարմիններիաշխատակիցներիէթիկայիևվարքագծիկանոնագրքեր,ոստիկանականու-
ժերիգործունեությանչափորոշիչներ,ինչպեսնաևՈստիկանությանբարեվարքությանհարցաշա-
րը՝«Լավագույնփորձիգրադարանում»զետեղվածկարողություններըկոռուպցիոնհանցագործու-
թյուններովզբաղվողքննիչներինորպեսուղեցույցներկայացնելուհամար,ևայդամենիցբացի՝
ստեղծելէկոռուպցիայիդեմպայքարումներգրավվածազգայինհամակարգողներիխումբ։«Ին-
տերպոլ»-ի շրջանակներում գործում է նաև Կոռուպցիայի հարցերով փորձագետների խումբը
(ԿՀՓԽ,InterpolGroupofExpertsonCorruption,IGEC),որինպատակնէ,միջազգայինայլդերակա-
տարներիհետհամատեղ,խթանելկոռուպցիայիդեմառկաազգայինևտարածաշրջանայինմո-
տեցումներիհամակարգումնուներդաշնակեցումը։ՄԱԹՀԳ-նև«Ինտերպոլ»-ըհամաձայնության
ենեկելաշխարհումառաջինհակակոռուպցիոնակադեմիանստեղծելուգաղափարի շուրջ, որը
պետքէտեղակայվածլինիԱվստրիայիմայրաքաղաքՎիեննայում։ԵվրոպականՄիությունընույն-
պեսհզորհակակոռուպցիոնծրագրերէիրականացնում,ինչըանումեննաևորոշտարածաշրջա-
նայինկազմակերպություններ,ինչպիսիքեն,օրինակ,ԲալթիկծովիևԲալկանյանտարածաշրջա-
նումգործողիրավապահհարցերիհանձնախմբերը։
Միջազգային մասնագիտական կազմակերպությունները պատասխանատվության իրենց տի-

րույթներումհաճախիրականացնումենբարեվարքությանապահովմանևկոռուպցիայիդեմպայ-
քարիծրագրեր։Նմանհամաշխարհայինկազմակերպություններիօրինակեն՝Դատավորներիմի-
ջազգայինմիությունը(InternationalAssociationofJudges),Իրավագետներիմիջազգայինհանձնա-
ժողովը(InternationalCommissionofJurists),Փաստաբաններիմիջազգայինմիությունը(International
BarAssociation)ևԴատախազներիմիջազգայինմիությունը(InternationalAssociationofProsecutors)։
Բացիայդ,գոյությունունենտարածաշրջանայինմիշարքկազմակերպություններ,որոնքզբաղ-
վումենաուդիտայինստուգումներիհիմնախնդիրներով,օրինակ՝Բարձրագույնաուդիտայինմար-
միններիԱսիականկազմակերպությունը(AsianOrganisationofSupremeAuditInstitutions)։
Շահերիպաշտպանությունևմոնիթորինգ։Միշարքմիջազգայինհասարակականկազմակեր-

պություններաշխատումենիրազեկությանբարձրացմանևհակակոռուպցիոնմիջոցառումների
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խթանման ուղղությամբ՝ օգտագործելով ինչպես քաղաքական,այնպես էլ սոցիալական բնույթի
ճնշումները։«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունը՝իրմիջազգայինցանցիև90-ից
ավելիներկայացուցչություններիմիջոցով,հանդիսանումէայսուղղությանառաջատարը։Կազմա-
կերպության ջանքերը լրացվում են մյուս ինստիտուտների կողմից, որոնք են մասնավորապես՝
«UNICORN»արհմիութենականկազմակերպությունըևՄիջազգայինառևտրայինպալատը(ՄԱՊ,
InternationalChamberofCommerce,ICC),որնիրենիցներկայացնումէգործարարմիավորում,որն
իրաջակցություննէբերումարդյունավետգործողհամաշխարհայինտնտեսությանը,որինբնորոշ
էազատևարդարմրցակցությունը։ՄԱՊ-նունիիրհակակոռուպցիոնհանձնաժողովը,որիհիմ-
նականնպատակներնեն՝քաջալերելգործարարհատվածիինքնակառավարումը՝շորթմանևկա-
շառքի դեմ պայքարում, ինչպես նաև՝ ապահովել կոռուպցիայի դեմ միջազգային նախաձեռնու-
թյուններումգործարարբաղադրիչիառկայությունը։

Պատուհան22.1.Միջազգայինկազմակերպություններիևինտերնետայինկայքերիցանկ

ԱսիականԶարգացմանբանկ http://www.adb.org/Anticorruption/unit.asp

Բարձրագույնաուդիտայինմարմիններիասիականկազմակերպու-
թյուն

http://www.asosai.org

Ասիականխորհրդարանականվեհաժողով http://www.asianparliament.org

Եվրոպայիխորհուրդ http://www.consilium.europa.eu

ՎերակառուցմանևզարգացմանԵվրոպականբանկ http://www.ebrd.com

Եվրոպականհանձնաժողով http://ec.europa.eu

Ֆինանսականգործողություններիհանձնախումբ http://www.fatf-gafi.org

Զինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողու-
թյանԺնևիկենտրոն

http://www.dcaf.ch

Անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիհամաշխարհային
աջակցմանցանց(GFN-SSR)

http://www.ssrnetwork.net

Կոռուպցիայիդեմխորհրդարանականներիհամաշխարհայինկազ-
մակերպություն(GOPAC)

http://www.gopacnetwork.org

Կոռուպցիայիդեմերկրներիխումբ(GRECO) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/

Միջամերիկյանզարգացմանբանկ http://www.iadb.org

Դատավորներիմիջազգայինմիություն http://www.iaj-uim.org

Դատախազներիմիջազգայինմիություն http://www.iap-association.org

Փաստաբաններիմիջազգայինմիություն http://www.ibanet.org

Միջազգայինառևտրայինպալատի(ICC)հակակոռուպցիոնհանձ-
նաժողով

http://www.iccwbo.org/policy/anticorruption

Իրավագետներիմիջազգայինհանձնաժողով http://www.icj.org

Արժույթիմիջազգայինհիմնադրամ http://www.imf.org

Ինտերպոլ http://www.interpol.int

Հյուսիսատլանտյանդաշինքիկազմակերպություն(ՆԱՏՕ) http://www.nato.int

Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպու-
թյուն(OECD)

http://www.oecd.org

Ամերիկյանպետություններիկազմակերպություն http://www.oas.org

Եվրոպայումանվտանգությանևհամագործակցությանկազմա-
կերպության(ԵԱՀԿ)Տնտեսականևբնապահպանականգործունե-
ությանհարցերիհամակարգող

http://www.osce.org/eea

Եվրոպայիխորհրդիխորհրդարանականվեհաժողով(ԵԽԽՎ) http://assembly.coe.int

«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն http://www.transparency.org

Միավորվածազգերիկազմակերպություն http://www.un.org

UNICORN http://www.againstcorruption.org

Միավորվածազգերիկազմակերպությանթմրամիջոցներիև
հանցավորությանհարցերովգրասենյակ(UNODC)

http://www.unodc.org
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ՄԱԿ-իԶարգացմանծրագիր(ՄԱԶԾ) http://www.undp.org

Համաշխարհայինբանկ http://www.worldbank.org

Առևտրիհամաշխարհայինկազմակերպություն http://www.wto.org

ԱռևտրիհամաշխարհայինկազմակերպությանՊետականգնում-
ներիթափանցիկությանհարցերիհանձնախումբ

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/
gproc_e.htm#plurilateral

Կապըպաշտպանությանոլորտիհետ

Կառավարմանարդյունավետությանկարևորումը,որնարդենտեղիէունենումպաշտպանության
ոլորտում,ինչպեսնաևվերջինիսհամարկոռուպցիայիանմիջականսպառնալիքհանդիսանալու
փաստիընկալումըտեղիենունենումնաևզարգացմանոլորտում։ԿենտրոնականևԱրևելյանԵվ-
րոպայում«Գործընկերությունհանունխաղաղության»ծրագրիփորձըայսիրողությանցայտուն
արտացոլումնէ։1990-ականներըարթնացրինհետկոմունիստականերկրներումժողովրդավարա-
կան,ազատշուկայականարագփոփոխություններիհույսը։Զինվածուժերիմիջազգայինհամա-
գործակցությունըխթանհանդիսացավայդգործընթացիհամար՝պրոֆեսիոնալզինվորականնե-
րինմիավորելովխաղաղապահևհումանիտարառաքելություններիընդհանուրխնդիրներիիրա-
գործմանշրջանակներում։Այդժամանակհամագործակցությանևաջակցությանծրագրերիհա-
մարթիվմեկխնդիրնէր,հետևաբար,ապահովելօպերատիվհամատեղելիությունը,այնէ՝զինված
ուժերիկարողությունները՝ունենալուընդհանուր(կամգոնեհամատեղելի)այնպիսիընկալումներ,
ընթացակարգերևտեխնիկականհնարավորություններ,որոնքանհրաժեշտէինհամատեղգործո-
ղություններիրականացնելուհամար։Զինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկո-
ղությունըմեծապեսընկալվումէրգործառնականվերահսկողությանիմաստով։
Հաջորդածտասնամյակըարձանագրեցօպերատիվհամատեղելիությաննշանակալիառաջըն-

թաց։Այնուամենայնիվ,90-ականներիվերջինպարզդարձավ,որբունօպերատիվհամատեղելիու-
թյունըառկահավասարմանմիայնմիմասնէր,մյուսըպաշտպանությանոլորտիվերափոխումն
էր,այնէ՝այնպիսիկարողություններիևմեթոդներիզարգացումը,որոնքկհամապատասխանեին
ժամանակակիցգործողություններիպահանջներին։Վերափոխմանուղղությամբայսգործընթացն
էլ ավելի ակտիվացավ, երբ «Սեպտեմբերի 11-ից» հետո հետզհետեավելի մեծ կարևորություն
ձեռքբերեցհակաահաբեկչականառաքելություններիիրականացումը։Իտարբերությունօպերա-
տիվհամատեղելիության,վերափոխմանայսանցումը չէրկարողսահմանափակվելկամմեկու-
սացվելսոսկզինվածուժերիմիջազգայինհամագործակցությանձևաչափում։Ընդհակառակը,ան-
հրաժեշտէր,որայդգործընթացիշարժիչուժըլինեինքաղաքականությաննորտեսլականները,
պլանավորմաննորմոտեցումներնու բյուջետայինհատկացումներիավելացումը։Մինչդեռ, եթե
օպերատիվիմաստովքաղաքացիականժողովրդավարականվերահսկողություննարդենիսկառ-
կաէր(նկատիունենալովայն,որպետությանգլուխըհանդիսանումէ«գերագույնգլխավորհրա-
մանատար»), ապա քաղաքականության մշակման, պլանավորման, միջոցների հատկացման և
նմանայլհարցերովզբաղվողպաշտպանությանոլորտիինստիտուտներըշատերկրներումմնում
էինչկայացած։Առանցարդյունավետքաղաքացիականպաշտպանությաննախարարությունունե-
նալու,որըուղղությունկտարկամառաջկտաներիրշահերը,զինվածուժերըդարձանազգային
անվտանգության(ևպաշտպանականբյուջեներինվերաբերող)հարցերինկատմամբիրենցսեփա-
կանիներցիայիևքաղաքականդասիանտարբերությանզոհը։
Այս փաստի հետևանքով անվտանգության ոլորտի կառավարման խնդիրները կարևոր տեղ

զբաղեցրինզինվորականհամագործակցությանօրակարգում՝միտենդենց,որնիրհաստատումը
գտավ2004թ.ՆԱՏՕ-ի«Գործընկերությունհանունխաղաղության»գործընթացիշրջանակներում
«Պաշտպանական ինստիտուտների կայացումը» (ՊԻԿ, Defence Institution Building, DIB) ծրագրի
մեկնարկով։Այսօրվապայմաններում,երբլավկառավարումըզինվորականհամագործակցության
օրակարգումզբաղեցնումէիրհաստատունտեղը,սոսկժամանակիխնդիրէդարձել,որպատշաճ
ուշադրությանարժանանաննաևկառուպցիայիդեմպայքարիխնդիրները,ինչըարտացոլվեցԲա-
րեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմանՆԱՏՕ-իծրագիրը(BuildingandReducing
CorruptionProgram)հիմնելով(որըևհովանավորելէսույնժողովածուիստեղծումը)։Այսծրագիրը
կոռուպցիայիդեմպայքարըդիտումէորպեսբարեփոխումներիգործընթացիէականբաղադրիչ,
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սակայնդրահետմեկտեղիրուշադրությանկենտրոնումէպահումբարեվարքության,թափանցի-
կությանևհաշվետվողականությանդրականզարգացումներիապահովմանխնդիրը՝դրանքհամա-
րելովպաշտպանությանոլորտիարդյունավետկառավարմանկարևորագույնգրավականներ։

Առանձինինստիտուտներևծրագրեր

Միավորվածազգերիկազմակերպությանհիմնականդերակատարումըծավալվումէ2005թ.ուժի
մեջմտածԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-իկոնվենցիայիիրականացմանշուրջ։Այսկոնվենցիայինպա-
տակնէմշակելկոռուպցիայիերևույթիմասինմիասնականլեզուևկատարմանհետևողականու-
թյուննապահովելունուղղվածհամապատասխանռազմավարություններիարդյունավետցուցիչ-
ներ։Կոնվենցիանորդեգրումէկոռուպցիայիդեմպայքարիչորսհիմնականտարրերիցբաղկացած
մոտեցում՝ներառելովկանխարգելիչմիջոցառումների,քրեականացման,միջազգայինհամագոր-
ծակցությանևգույքայինվնասիվերականգնմանխնդիրները։

ՄիավորվածազգերիկազմակերպությանՄԱԿ-իԹմրամիջոցներիևհանցավորությանհարցերով
գրասենյակի(ՄԱԹՀԳ,UnitedNationsOfficeonDrugsandCrime,UNODC)կողմից,որպեսպետություն-
ներիկողմիցկոնվենցիայիպահանջներիարդյունավետկատարմանխթանմանըևռեսուրսայինապա-
հովմանն ուղղված միջոց, իրականացվում է Կոռուպցիայի դեմ համաշխարհային ծրագիրը (Global
ProgramagainstCorruption)։Վերջինսզարգացողկամանցումայինշրջանիխոցելիտնտեսությունունե-
ցողպետություններինօգնումէհանրայինևմասնավորհատվածներում,այդթվում՝ֆինանսականև
քաղաքականազդեցիկշրջանակներումհակակոռուպցիոնմիջոցառումներիխթանմանգործում։Գոր-
ծունեությանուղղություններիթվումենառաջավորփորձիևքաղաքականությանկոդիֆիկացումը,
տեխնիկականաջակցությունը՝ուղղվածհանրայինևմասնավորհատվածներումայդփորձիտարած-
մանը,ինչպեսնաևհանրայինիրազեկումը։Աշխատանքներիիրականացմանառանձինձևաչափերից
են՝Դատականիշխանությանբարեվարքությանխումբը,Ինքնագնահատմանհարցաշարըևկոնվեն-
ցիանստորագրածպետություններիհամարմշակվածՕրենսդրականուղեցույցը։
Վերջինմիքանիտարիներիընթացքում,ԶԼՄ-ներիևանդամպետություններիճնշմաններքո,

Միավորված ազգերի կազմակերպության խաղաղապահ գործողությունների դեպարտամենտի
(UnitedNationsDepartmentofPeacekeepingOperations)կողմիցնույնպեսակտիվացելէհակակո-
ռուպցիոն միջոցառումների իրականացումը՝ հարուցվել են մի հետաքննություններ,ևառանձին
դեպքերումմերժվելէայներկրներիմասնակցությունը,որոնքնախկինումունեցելենկոռուպցիայի
հետկապվածխնդիրներ։
Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպությունը (ՏՀԶԿ,Organisation

forEconomicCooperationandDevelopment,OECD)31պետություններիմիջազգայինմիավորումէ,
որոնքհավատարիմենբազմակարծիքժողովրդավարականհասարակությանարժեքներին,որը
հիմնվածէօրենքիիշխանության,մարդուիրավունքներինկատմամբհարգանքի,բացևթափան-
ցիկշուկայականտնտեսությանսկզբունքներիիրացմանևկայունզարգացմանմիասնականնպա-
տակներիվրա235:ՏՀԶԿ-նդարձելէհամաշխարհայիննշանակությանհարցերիվերաբերյալերկխո-
սությանհիմնականհարթակներիցմեկըևիրգործունեությամբնպաստումէավելիամուր,ավելի
մաքուրևավելիազնիվհամաշխարհայինտնտեսությունունենալունուղղվածջանքերին։Օգտա-
գործելովհամեմատականվիճակագրությանաշխարհումամենամեծուամենավստահելիռեսուրս-
ները̀կազմակերպություննիվիճակիէդիտարկելառկատենդենցները,վերլուծելևկանխատեսել
ընթացողտնտեսականզարգացումները,ինչպեսնաև՝հետազոտելսոցիալականփոփոխություն-
ներիկամէվոլյուցիոնգործընթացներիբնութագրականհատկանիշները՝առևտրի,շրջակամիջա-
վայրիպահպանության, գյուղատնտեսության,տեխնոլոգիաների, հարկային համակարգիև լավ
կառավարմանոլորտներում։
Կազմակերպությանգործունեությանհիմնականուղղություններիցէկոռուպցիայիդեմպայքա-

րը։Այդերևույթըսպառնալիքէլավկառավարման,ժողովրդավարականգործընթացների,կայուն

235ՏՀԶԿանդամենհանդիսանումհետևյալպետությունները՝Ավստրալիան,Ավստրիան,Բելգիան,Կանադան,Չիլին
(միացելէ2010թ.հունվարին),ՉեխիայիՀանրապետությունը,Դանիան,Ֆինլանդիան,Ֆրանսիան,Գերմանիան,
Հունաստանը,Հունգարիան,Իսլանդիան,Իռլանդիան,Իտալիան,Ճապոնիան,Կորեան,Լյուքսեմբուրգը,Մեքսիկան,
Նիդեռլանդները,ՆորԶելանդիան,Նորվեգիան,Լեհաստանը,Պորտուգալիան,ՍլովակիայիՀանրապետությունը,
Իսպանիան,Շվեդիան,Շվեյցարիան,Թուրքիան,ՄիացյալԹագավորությունըևՄիացյալՆահանգները։
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զարգացմանևազնիվբիզնեսգործունեությանհամար։Բազմաոլորտմոտեցումըկիրառելուշնոր-
հիվՏՀԶԿ-նձեռնամուխէլինումկոռուպցոնխնդիրներիլուծմանըայնպիսիոլորտներում,ինչպի-
սիքեն՝անդամպետություններիևայլերկրներիտնտեսականգործունեությունը,հարկայինհամա-
կարգը,զարգացմանծրագրերիհամարտրվողօժանդակությունըևկառավարումը։Սաընդգրկում
էկաշառքի«առաջարկի»կողմը՝կանխելովկաշառակերությունըարտահանմանվարկերիմիջոցով,
մերժելովհարկմանենթակագումարներիծավալիցկաշառքներիվճարմաննուղղվածգումարների
դուրսբերմաներևույթը,խթանելովգործարարպատասխանատուվարքագիծըևկանխարգելելով
հանրայինհատվածիկոռուպցիանբարեվարքությանգործունմեխանիզմներիմիջոցովևկատա-
րելագործելովկառավարումըզարգացմաննուղղվածաջակցությանծրագրերիմիջոցով236:
ՏՀԶԿ-նպետություներինօգնումէհանրայինծառայությանոլորտումխուսափելուշահերիբա-

խումներիցևկոռուպցիայից։Այնկենտրոնանումէայնպիսիխոցելիուղղություններիվրա,ինչպի-
սիքենպետականգնումներըևպայմանագրերիկնքմանևկատարմանգործընթացներիկառա-
վարումը,լոբբիստականգործունեություննուվարչաքաղաքականհարաբերություններիվիճակը։
Դիտարկելովևվերլուծելովառանձիներկրներիկողմիցարձանագրվածառաջավորփորձը̀ՏՀԶԿ-ն
մշակելէքաղաքականությանիրականացմանհամապատասխանգործիքներ,դրանցկատարման
ուղեցույցներ,ինչպեսնաև՝գործնականխորհուրդներ,որոնցնպատակնէօգնելքաղաքականու-
թյուն ձևավորող և կառավարում իրականացնող սուբյեկտներին՝ հանրային հատվածում բարե-
վարքությանխթանմանևկոռուպցիայինհակազդելուգործում։
ՏՀԶԿհակակոռուպցիոնջանքերիխտացվածարտահայտությունըդարձավ1997թ.ընդունված

«Միջազգայինբիզնեսգործարքներիընթացքումօտարերկրյապաշտոնատարանձանցկաշառելու
դեմպայքարիմասին»կոնվենցիան(Կաշառքիդեմկոնվենցիա)ևդրանառնչվողայնգործիքները,
որոնքկարգավորումենհարկայինհամակարգի,արտահանմանվարկերի,երկկողմանիփոխօգ-
նության, բազմազգ կապիտալով ընկերություններիևպետական գնումների ոլորտների հարցե-
րը237:Կոնվենցիանհանդիսանումէպարտադիրիրավաբանականուժունեցողմիջազգայինպայ-
մանագիր,որնանդրադառնումէ«ակտիվկաշառքին»՝այնանհատներինկամընկերություններին,
որոնք օտարերկրյապաշտոնատարանձանցխոստանում են,առաջարկում կամտալիս են կա-
շառք՝որոշակիբիզնեսառավելություններստանալուկամպահպանելունպատակով։ՏՀԶԿբոլոր
երկրները,ինչպեսնաևանդամչհանդիսացող7պետությունանդամակցումենԿաշառքիդեմկոն-
վենցիային՝խոստանալովազգայինօրենսդրությամբքրեականացնելմիջազգայինբիզնեսգործու-
նեությանընթացքումօտարերկրյապաշտոնատարանձանցկաշառելուգործողությունները,ինչ-
պեսնաևարդյունավետմոտեցումներդրսևորելօտարերկրյակաշառատվությունըկանխելու,բա-
ցահայտելու,քննելուևպատժելուուղղությամբ։
Պայմանագրերիևներդրումներիհամարընթացողմրցակցությունիցօտարերկրյապաշտոնա-

տարանձանցկաշառքըբացառելով`ՏՀԶԿ-նմեծնպաստէբերումանդրազգայինբիզնեսգործու-
նեությանմեջ,այդթվում՝պաշտպանականարդյունաբերությանոլորտումխաղիհավասարկա-
նոններստեղծելուգործում։ՏՀԶԿհակակոռուպցիոնգործիքներիներգործությանառանձնահա-
տուկուժըայն է, որայդգործիքներըենթակաենՏՀԶԿԿաշառքիհարցերովաշխատանքային
խմբիկողմիցկոլեգիալհիմունքներովիրականացվողմանրամասնհետազոտության։Նույնպիսի
ջանասիրությամբկազմվածդիտարկմանզեկույցներըգնահատումեներկրներիկողմիցկաշառքի
դեմուղղվածօրենսդրությանևքաղաքականմոտեցումներիկիրառմանևկիրարկմանվիճակը։
Փոխադարձգնահատմանգործընթացըաշխատանքայինխմբիներսումստեղծում էգործըն-
կերներիճնշմանմիմիջավայրևպետություններինմոտիվացնում,որպեսզինրանքապահովեն
կոնվենցիայիպահանջներիկատարմանհնարավորինսբարձրմակարդակը։

236Ավելիմանրամասնտեղեկություններիհամարտե՛սwww.oecd.org/corruption:
237ՏՀԶԿ,«ՏՀԶԿկարևորագույնհակակոռուպցիոնփաստաթղթերը»,OECD,“KeyOECDAnti-CorruptionDocuments,”
www.oecd.org/document/42/0,3343,en_2649_37447_41799402_1_1_1_1,00.html.
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Պատուհան22.2.ՏՀԶԿԿաշառքիդեմկոնվենցիանևազգայինանվտանգությանշահերը
ՀամաձայնՏՀԶԿԿաշառքիդեմկոնվենցիայի5-րդհոդվածի` օտարերկրյապաշտոնատարանձանց
կաշառակերության դեպքերով քննությանև քրեական հետապնդման իրականացման վրա չպետք է
ազդենազգայինտնտեսականշահերի,մեկայլպետությանհետհարաբերություններիհնարավորվատ-
թարացմաննկատառումները,ինչպեսնաև`դեպքինառնչվողֆիզիկականկամիրավաբանականան-
ձանցովլինելը։5-րդհոդվածըտալիսէդատախազականհայեցողությանհնարավորություն,սակայն
վերջինիսիրացումըկապումէբացառապեսմասնագիտականդրդապատճառներիհետ(օրինակ՝առ-
կավերհանվածփաստերիապացուցողականարժեքը)՝բացառելովքաղաքականբնույթիորևիցեշար-
ժառիթիազդեցություն։ՏՀԶԿԿոնվենցիայի5-րդհոդվածիկիրառելիությունըփորձարկվելէՄԹ-ում,
որտեղօտարերկրյամիպաշտոնատարանձինմեղսագրվողկաշառքիվերաբերյալվարույթըդադա-
րեցվելէր,ենթադրաբար՝ազգայինևմիջազգայինանվտանգությանշահերիցելնելով։

Փաստերը։2004թ.հուլիսիցմինչև2006թ.դեկտեմբերնընկածժամանակահատվածումՄԹԽո-
շորչարաշահումներիվերաբերյալգործերովգրասենյակը(ԽՉԳ,UKSeriousFraudOffice,SFO)քննեց
Սաուդյան Արաբիայի Թագավորությանը «Ալ Յամամահ» (Al Yamamah) ռազմական ինքնաթիռների
վաճառքի գործարքի դիմաց «BAE համակարգեր» ընկերության կողմիցտրված ենթադրյալ կաշառ-
քիմեղադրանքները։2005թ.հոկտեմբերին«BAE»-նփորձկատարեցհամոզելուգլխավորդատախա-
զինևԽՉԳ-ին`դադարեցնելուքննությունը՝այնհիմքով,որդրաշարունակումըկարողէբացասաբար
անդրադառնալՄիացյալԹագավորությանևՍաուդյանԱրաբիայիմիջևհարաբերություններիվրաև
ՄիացյալԹագավորությանըզրկելայնհնարավորությունից,որնինքը`ՄԹ-իկառավարություննէբնո-
րոշելորպեսվերջինտասնամյակիարտահանմանամենախոշորպայմանագիր։2006թ.հուլսին,երբ
ԽՉԳ-նշատմոտէրշվեյցարականբանկերումառկահաշիվներըստանալուն,շատերիկողմիցորպես
«Սաուդյաններկայացուցիչներ»բնութագրվածանձինքուղղակիսպառնացինվարչապետիաշխատա-
կազմիղեկավարՋոնաթանՓաուելին,այնէ՝եթեքննությունըչդադարեցվի,ապա«Typhoon»օդանա-
վիարտահանմանոչմիպայմանագիրչիլինի,իսկձևավորվածհետախուզականևդիվանագիտական
սերտկապերըկդադարեցվեն։Նախարարներըխորհուրդտվեցին,որայդսպառնալիքներնիրական
էինևծանրհետևանքներկունենայինսպառազինություններիառևտրիևբրիտանականքաղաքացի-
ներիևզինծառայողներիանվտանգությանհամար։ԽՉԳտնօրենը,սպառնալիքիիրականացմանհետ-
ևանքովկյանքիհամարմեծվտանգառաջանալուհեռանկարըհաշվիառնելով,2006թ.դեկտեմբերին
դադարեցրեցքննությունը։2008թ.ապրիլին,այսորոշմանդեմերկուՀԿ-իկողմիցբերվածբողոքը
քննելուարդյունքում,ՄԹԲարձրդատարանըգտավ,որ«ԱլՅամամահի»գործովքննությունըդադա-
րեցվելէրապօրինի,ինչըդատավորներլորդՄոզեսնուպրնՍալլիվանըորակեցինորպես«Օտարերկ-
րյապաշտոնատարանձանցկողմիցՄիացյալԹագավորությանարդարադատությանիրականացումը
խեղաթյուրելուհաջողվածփորձ»։2008հուլիսինԽորհրդարանիԼորդերիպալատը՝երկրիբարձրա-
գույնդատականատյանը,քննելովԽՉԳվերաքննիչբողոքը,բավարարեցայնևբեկանեցԲարձրդա-
տարանի որոշումը՝ համաձայնելով, որԽՉԳտնօրենը գործել է իրեն վերապահված իրավասության
սահմաններում,ևգտնելով,որազգայինանվտանգությաննկատառումներինկատմամբ5-րդհոդվածի
պահանջներիկիրառելիությանմեկնաբանությունըպետք էվերապահվիՏՀԶԿԿաշառքիհարցերով
աշխատանքայինխմբին։
ՏՀԶԿզեկույցը։ՄԹ-ումիրավիճակիգնահատմանմասինիրզեկույցումՏՀԶԿԿաշառքիհարցերով

աշխատանքայինխումբը,գտավ,որճիշտչիլինի5-րդհոդվածիմեկնաբանությունըտալորևէկոնկրետ
երկրիվերաբերյալհրապարակվողզեկույցիմեջ։Փոխարենըզեկույցըկենտրոնացավ5-րդհոդվածին
առնչվողընթացակարգերիվրաևհանգեցհետևյալեզրակացությունների.(1)այնդեպքերում,երբգոր-
ծիկարճումըտեղիէունենում5-րդհոդվածովարգելվածհիմքով,դատախազներիցպահանջվումէ
կիրառել«մանրամասնուսումնասիրության»թեստը՝պարզելուհամար,թեարդյոքտվյալորոշմանհիմ-
քումիրականումդրվելենթույլատրելինկատառումները,և(2)գործըազգայինանվտանգությաննկա-
տառումներիցհիմքովկարճմանենթակաչէ՝բացառությամբայնդեպքերի,երբմանրամասնկերպով
ուսումնասիրվելենամբողջկառավարությանհամարընդունելիայլընտրանքայինտարբերակները։
«ԱլՅամամահի»գործիայսկարճումըբացահայտեցազգայինշահերըշոշափողզգայունգործերով
քննությանևքրեականհետապնդմանիրականացմանընթացակարգիմիշարքթերություններ՝կապ-
վածմասնավորապես,դատախազականհայեցողությանիրացումըթույլատրողպայմաններիհետ։Այս
գործնիհայտբերեցկաշառակերությանդեմՄԹհնացածօրենսդրությանհամակողմանիբարեփո-
խումներիանհրաժեշտությունը։Բացիայդ,այսգործիշնորհիվպարզդարձավնաևհետագագիտա-
կանվերլուծություններիևՏՀԶԿայսկոնվենցիայի5-րդհոդվածիաուտենտիկմեկնաբանմանկարիքը՝
օտարերկրյապաշտոնատարանձանցկաշառումըքրեականացնողնորմիկիրառմանբացառություննե-
րիշրջանակըհստակեցնելունպատակով։
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Աղբյուրները.ՏՀԶԿԿաշառքիհարցերովաշխատանքայինխումբ,2րդփուլի լրացուցիչզեկույց
ՄԹվերաբերյալ,OECDWorkingGrouponBribery,Phase2bisReportontheUK,www.oecd.org/
dataoecd/23/20/41515077.pdf,ՄԹԲարձրդատարանի որոշումը,TheUKHighCourt judgment,
www.bailii.org/ ew/cases/EWHC/Admin/2008/714.html, ՄԹ լորդերի պալատի որոշումը, The UK
HouseofLords judgment,http://www.publications.parliament.uk/pa/ ld200708/ldjudgmt/jd080730/
corner.pdf,«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպության2009թ.ԶեկույցըՏՀԶԿԿաշառքի
դեմկոնվենցիայիկատարմանընթացքիվերաբերյալ,TI2009ProgressReportontheOECDAnti
BriberyConvention,http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2009/oecd_pr_2009։

ԵվրոպայիխորհրդիԳՐԵԿՈ(CoE/GRECO)կազմակերպությաննպատակնէբազմակարծիքժո-
ղովրդավարության, մարդու իրավունքներիև օրենքի իշխանությանպահպանումն ու հետագա
ամրապնդումը։ԵԽ-իկոռուպցիայիդեմուղղվածջանքերըպայմանավորվածենայնսպառնալիքի
լրջությամբ,որնայդերևույթըներկայացնումէայսհիմնարարարժեքներիցյուրաքանչյուրիհա-
մար։ԵԽորդեգրածմոտեցումըբաղկացածէիրարհետփոխկապակցվածերեքուղղություններից՝
(1)եվրոպականնորմերիև չափորոշիչներիսահմանում, (2)այդնորմերիև չափորոշիչներիպահ-
պանմաննկատմամբվերահսկողությանիրականացումև(3) տեխնիկականհամագործակցության
ծրագրերիմիջոցովառանձիներկրներիուտարածաշրջաններիկարողություններիհզորացում։
Եվրոպայիխորհրդիկողմիցմշակվելենմիշարքիրավականգործիքներ,որոնքվերաբերումեն

հանրայինևմասնավորհատվածներումկոռուպցիոնգործողություններիքրեականացմանը,կո-
ռուպցիայովպատճառվածվնասներիառկայությանդեպքում՝դրանցվերականգնմանըևվնաս
պատճառողների պատասխանատվությանը, պաշտոնատար անձանց վարքագծին ու քաղաքա-
կանկուսակցություններիֆինանսավորմանը։Այսգործիքներինպատակնէմեծացնելպետություն-
ներիկարողությունները՝կոռուպցիայիդեմթե՛ներպետականև՛թեմիջազգայինմակարդակներում
պայքարելուգործում։
Այսչափորոշիչներիկատարմաննկատմամբվերահսկողությանիրականացումըվստահվածէ

«Կոռուպցիայիդեմերկրներիխմբին»(ԳՐԵԿՈ,GroupofStatesagainstCorruption,GRECO)։ԳՐԵ-
ԿՈ-նհիմնադրվելէ1999թ.Եվրոպայիխորհրդիկողմից՝անդամպետություններիկողմիցվերջի-
նիս շրջանակներումընդունվածհակակոռուպցիոն չափորոշիչներիկատարմաննկատմամբվե-
րահսկողություն իրականացնելու համար։ Այժմ այն ունի 46 անդամ պետություն՝ Եվրոպայի
խորհրդի45երկիրևԱմերիկայիՄիացյալՆահանգները։ԳՐԵԿՈ-ինպատակնէմեծացնելկո-
ռուպցիայիդեմպայքարիգործումիրանդամպետություններիհնարավորությունները։ԳՐԵԿՈ-ն
դաանում էպետությունների կողմիցփոխադարձ գնահատմանև կոլեգիալ ճնշման դինամիկ
գործընթացիմիջոցով՝դիտորդականառաքելություններիշրջանակներում,որոնքիրականացվում
են̀ նպատակունենալովստուգելուանդամպետություններիհամապատասխանությունըԵԽհա-
կակոռուպցիոնչափորոշիչներին,բացահայտելուազգայինհակակոռուպցիոնմոտեցումներիբա-
ցերըևայնուհետև՝խթանելուօրենսդրական,ինստիտուցիոնալևգործնականբնույթիանհրա-
ժեշտբարեփոխումներիիրականացումը։Բացիայդ,ԳՐԵԿՈ-ննաևհարթակէապահովումկո-
ռուպցիայիկանխարգելմանևբացահայտմանուղղությամբձեռքբերվելիքլավագույնփորձիփո-
խանակմանհամար։
2008թ.հուլիսինՆԱՏՕ-իկողմիցստեղծվեցՊաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամ-

րապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմաննպատակայինհիմնադրամը,որըկոչվածէնպաստելու
ազգայինկարողություններիհզորացմանըհետևյալերեքհիմնականմիջոցներնօգտագործելով՝
• ինքնագնահատմանգործիք,որըմշակվելէպաշտպանականգերատեսչություններիբարե-
վարքությանամրապնդմանևհակակոռուպցիոնաշխատանքներիընթացիկվիճակըգնա-
հատելուհամար.

• բարեվարքությանամրապնդմանհարցերիդասընթացներքաղաքացիականևզինվորա-
կանծառայողներիհամար.

• լավագույնփորձիօրինակներիժողովածուիմշակում(որըդուքտվյալպահինկարդումեք)։

Բարեվարքությանամրապնդմաննպատակայինհիմնադրամիծրագիրնիրականացվումէնրա
միշարքգործընկերկազմակերպություններիմիջոցով,որոնցթվումեն՝ՄիացյալԹագավորության
պաշտպանությանակադեմիան,Զինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողու-
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թյանԺնևիկենտրոնը,ԱնվտանգությանքաղաքականությանԺնևիկենտրոնըև«Թրանսփարեն-
սիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունը։
ՆպատակայինհիմնադրամիգործունեությունըՆԱՏՕ-իՊաշտպանականինստիտուտներիշի-

նարարության գործողությունների համատեղ ծրագրի տրամաբանական շարունակությունն է
(ՊԻՇ-ԳՀԾ,PAP/DIB),որըսկիզբէառել2004թ.հուլիսին՝օգնելուհամարգործընկերներինստեղ-
ծելուևամրապնդելուպաշտպանությանոլորտիայնպիսիարդյունավետինստիտուտներ,որոնք
գործումենժողովրդավարականքաղաքացիականվերահսկողությաններքո։Իրենցպաշտպանա-
կանինստիտուտներըկառուցողերկրներիհամարՊԻՇ-ԳՀԾ-նամրագրելէտասընպատակ(տե՛ս
Պատուհան22.92-ը)ևառաջարկելայներեքհիմնականքայլերը,որոնքանհրաժեշտենայդնպա-
տակներինհասնելուհամար՝
• պաշտպանությանոլորտիինստիտուտներիկայացմանգործունեությանինտեգրումըգոր-
ծընկերությանպաշտպանականպլանավորմանգործընթացում(Գործընկերությունհանուն
խաղաղության (ԳՀԽ, PfP) ծրագրի ուժերի պլանավորման ու գնահատման գործընթաց
ՊՈՒԳԳ,PlanningandReviewProcess,PARP).

• այնպիսիգործողություններիմշակումը,որոնքուղղվածենփորձիփոխանակումըխթանե-
լուն,օրինակ՝մոդելայինուսումնականծրագիրըտրամադրումէմանրամասնձևակերպ-
վածուսումնականխնդիրներևդասավանդմանծրագրի մշակմանհամարանհրաժեշտ
նյութեր.

• պաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներումփոխօգնությաներկկողմանիծրագերի
մշակումնուտեղայնացումը։

Իլրումննշվածի,Նպատակայինհիմնադրամըպետություններինօգնումէկատարելիրենցմի-
ջազգայինպարտավորությունները,որոնքբխումեն,մասնավորապես՝ԿոռուպցիայիդեմՄԱԿ-ի
կոնվենցիայից,ՏՀԶԿԿաշառքիդեմկոնվենցիայից,կոռուպցիայիվերաբերյալՀամաշխարհային
բանկի ռազմավարությունիցև միջազգայինևտարածաշրջանայինայլ կազմակերպությունների
շրջանակներումընդունվածհակակոռուպցիոնայլգործիքներից։

Պատուհան22.3.ՊաշտպանությանինստիտուտներիշինարարությանուղղությամբԳՀԽ
գործողություններիծրագրիտասընպատակները

Գործողություններիծրագրինպատակներնեն՝

• պաշտպանության ոլորտի գործունեության նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողու-
թյանիրականացմանարդյունավետևթափանցիկկարգավորում.

• քաղաքացիականմասնակցությունպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիքաղա-
քականությանմշակմանը.

• արդյունավետ և թափանցիկ օրենսդրական և դատական վերահսկողություն պաշտպանու-
թյանոլորտինկատմամբ.

• անվտանգությանռիսկերիևազգայինպաշտպանությանկարիքներիխորացվածգնահատում,
որոնցհամապատասխանումենմատչելիևփոխադարձհամատեղելիհզորություններիձեռք-
բերումնուպահպանումը.

• պաշտպանությաննախարարություններիևուժայիննմանատիպկազմակերպականկառուց-
վածքներունեցողայլգերատեսչություններիկառավարմանօպտիմալացում.

• համապատասխանությունըպաշտպանությանոլորտումառկամիջազգայիննորմերինուկա-
յացածպրակտիկային,այդթվում՝արտահանումներիվերահսկմանուղղությամբ.

• պաշտպանության ոլորտիֆինանսական,պլանավորմանև միջոցների բաշխմանարդյունա-
վետևթափանցիկգործընթացներիառկայություն.

• պաշտպանությանոլորտիծախսերի,ինչպեսնաևռազմականվերակառուցմանսոցիալ-տնտե-
սականհետևանքներիարդյունավետկառավարում.

• պաշտպանությանոլորտումկադրայինկառավարմանհարցերովարդյունավետևթափանցիկ
գործողկառույցներևպրակտիկա.

• պաշտպանությանոլորտումևանվտանգությանհարցերիհետկապվածարդյունավետմիջազ-
գայինհամագործակցությունևբարիդրացիականհարաբերություններ։

Աղբյուրը.Պաշտպանականինստիտուտներիշինարարությանգործողություններիհամատեղծրա
գիր,PartnershipActionPlanforDefenceInstitutionBuilding,www.nato.int։
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ՊաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներումՈւկրաինայիհետՆԱՏՕ-իինտենսիվհամա-
գործակցությունը, որը ծավալվեց ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հատուկ գործընկերության ներքո, ծառայեց
որպեսնործրագրերիինկուբատոր։Այսծրագրերըբավականինուսանելիեննաևայլերկրներում
կիրառությունստանալուտեսակետից։
Ամենահաջողնորամուծություններիցմեկըհանդիսացավ1998թ.ՆԱՏՕ-ՈւկրաինաՊաշտպա-

նությանոլորտիբարեփոխումներիհարցերովհամատեղաշխատանքայինխմբիստեղծումը(ՊՈԲ-
ՀԱԽ,JointWorkingGrouponDefenceReform,JWGDR)։ՏասըտարիշարունակՊՈԲՀԱԽ-ըՈւկրաի-
նայինօգնելէօգտվելուպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիբարեփոխմանուղղու-
թյամբՆԱՏՕ-իերկրներիկուտակածփորձից՝փորձագիտականաշխատանքայինքննարկումների
ձևաչափից սկսած` մինչև նախարարների մակարդակով անցկացվող տարեկան խորհրդակցու-
թյունները։Սահատկապեսօգտակար էրբարեփոխումներիօրակարգիմշակմանգործումՈւկ-
րաինայինաջակցելուտեսանկյունից՝իդեմսայնեղանակների,որոնքարտացոլումէինայսհար-
ցումառկամիջազգայինառաջավորփորձը,ինչպեսնաևայդօրակարգիիրականացմաննպատա-
կովՆԱՏՕ-իանդամպետություններիհետհամագործակցելուտեսանկյունից,ներառյալ՝Ուկրաի-
նայիպահանջներինհարմարեցվածմիշարքնործրագրերիիրականացումը։Այսհամատեղկառա-
վարմանտարրերիցէրնաևկատարմանընթացքիպարբերականգնահատումը։
ՀիշատակմանարժանիենՊՈԲՀԱԽ-իշրջանակներումսկիզբառածմիշարքառանձիննախա-

ձեռնություններ,որոնցիցեն՝
• փորձագիտականաջակցությունըազգայինանվտանգությանոլորտիայնկարևորագույն
փաստաթղթերի հետ կապված, որոնք միասին կազմում էին բարեփոխումների իրակա-
նացման«ճանապարհայինքարտեզը»,այդթվում՝2003և2009թթ.զինվորականտեսու-
թյուններնուԱզգայինանվտանգության2006թ.ընդունվածհայեցակարգը.

• փորձագիտականաջակցությունըայն«Սպիտակգրքերի»մշակմանգործում,որոնքապա-
հովումենպաշտպանությանևհետախուզության/անվտանգությանոլորտներիքաղաքա-
կանությանևդրաիրացմանգործընթացիթափանցիկությունըհանրությանհամար.

• տեխնիկական մի շարք խորհրդատուների ներգրավումը Ուկրաինայի պաշտպանության
նախարարության աշխատանքներում, դրա հետ միաժամանակ՝ իրականացվող միջոցա-
ռումներիկառավարմաննպատակովՀամատեղհամակարգողհանձնաժողովիստեղծումը.

• խորհրդարանիհետհամագործակցությունըժողովրդավարականվերահսկողությանխն-
դիրներիշուրջ,այդթվում՝սեմինարներիևաշխատանքայինքննարկումներիկազմակեր-
պումը,անվտանգությանևպաշտպանությանոլորտներինառնչվողօրենքներիուօրինագ-
ծերիփորձաքննությանանցկացումը,համապատասխաննորմատիվակտերիժողովածու-
ներիտպագրությունը.

• Հետախուզությանոլորտինկատմամբքաղաքացիականևժողովրդավարականվերահս-
կողությանհարցերիՆԱՏՕ-Ուկրաինաաշխատանքայինխումբը,որըժողովրդավարական
հասարակությանմեջհետախուզությանմարմիններիգործունեությանհիմնախնդիրները
քննարկելուհամարիրարհետկապեցՆԱՏՕ-իանդամերկրներըևՈւկրաինաններկայաց-
նողմիքանիտասնյակհետախուզությանոլորտիպաշտոնյաներիևփորձագետների.

• «Մասնագիտականկատարելագործմանծրագիրը»,որիշրջանակներումվերապատրաստ-
վեցինՈւկրաինայիպաշտպանությանևանվտանգությանինստիտուտներումաշխատող
հարյուրավորքաղաքացիականծառայողներ.

• «Քաղաքացիական հասարակության փորձագիտական կարողությունների զարգացման
գործընկերությանցանցը»,որինպատակնէրխթանելքաղաքացիականհասարակության
դերակատարումըպաշտպանությանևանվտանգությանհարցերիհետկապված՝Ուկրաի-
նայիևՆԱՏՕ-իանդամերկրներիփորձագետներիմիջևկապերհաստատելումիջոցով։

ՆշվածմիջոցառումներիցշատերըիրագործվելենԶինվածուժերինկատմամբժողովրդավա-
րականվերահսկողությանԺնևիկենտրոնիհետսերտորենհամագործակցելով։
ԶինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտրոնը(ԶՈՒԺՎ,

GenevaCentrefortheDemocraticControlofArmedForces,DCAF)հանդիսանումէանվտանգու-
թյանոլորտիբարեփոխումների(ԱՈԲ)ևանվտանգությանոլորտիկառավարման(ԱՈԿ)հարցերով
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աշխարհի առաջատար ինստիտուտներից մեկը։ Հիմնադրվելով Շվեյցարիայի կառավարության
կողմից2003թ.̀ այժմայնգործումէորպեսմիջազգայինհիմնադրամ,որինանդամակցումէ53
պետություն։ԶՈՒԺՎ-նազգայինևմիջազգայինմակարդակովմշակումևխթանումէհամապա-
տասխանժողովրդավարականնորմերը,տարածումառաջավորփորձըևանցկացնումԱՈԲհար-
ցերիքաղաքականությանհետկապվածուսումնասիրություններ,ինչպեսնաև՝պետությունների
ներսումտրամադրումխորհրդատվականևգործնականբնույթիօժանդակություն։

Կենտրոննիրականացնումէհետևյալծրագրերը՝
• Անվտանգությանոլորտիկառավարմանծրագիր.

• Կառավարությանխորհրդատվականաջակցմանծրագիր.

• Խորհրդարանականաջակցմանծրագիր.

• Քաղաքացիականհասարակությանծրագիր.

• Պաշտպանությանոլորտիբարեփոխումներիծրագիր.

• Ոստիկանականբարեփոխումներիծրագիր.

• Սահմանայինանվտանգությանծրագիր.

• Հետախուզությանմարմիններիհաշվետվողականությանծրագիր.

• Գենդերային,երեխաներիևանվտանգությանհարցերիծրագիր։

ԶՈՒԺՎ-իաշխարհագրականնախապատվությունըտրվածէԱրևմտյանԲալկաններինևնախ-
կինԽորհրդայինՄիությաննորանկախհանրապետություններին,սակայնհետզհետեկենտրոնն
ավելիակտիվորենաշխատումէնաևՄերձավորԱրևելքում,Աֆրիկայիառանձինհատվածներում,
ԼատինականԱմերիկայումևԱսիայում։
«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունը(ԹԻ,TI)անկախհամաշխարհայինցանցէ,

որըզուգորդումէհամաշխարհայինՀԿ-ներիմիջազգայիններկայությանապահովումըիրառավել
քան90ներկայացուցչություններումառկատեղականկարողություններիհետ։Այսներկայացուց-
չություններիաշխատանքըմիտվածէկառավարության,քաղաքացիականհասարակության,բիզ-
նեսհատվածիևԶԼՄ-ներիկարևորդերակատարումունեցողներկայացուցիչներիհամատեղմանը՝
ընտրությունների,հանրայինկառավարման,գնումներիգործընթացներիևբիզնեսհատվածիթա-
փանցիկությունըապահովելունպատակով։Բացիայդ,այսկազմակերպություններնիրականաց-
նումենշահերիներկայացմանևպաշտպանությանարշավներ,որոնքուղղվածենկառավարու-
թյուններիկողմիցհակակոռուպցիոնբարեփոխումներիիրականացումըխթանելուն։
ԹԻ-նայստեղականկազմակերպություններինօգնումէնրանցհմտությունները,գործիքակազ-

մը,փորձագիտականգիտելիքներնուփորձըհարստացնելու,տեղումկոռուպցիայիդեմպայքա-
րումլայնմասնակցությունապահովելու,ինչպեսնաևհամաշխարհայինևտարածաշրջանայինմի
շարքնախաձեռնություններիրականացնելումիջոցով։
ՀամաշխարհայինմակարդակովԹԻ-իհամարգերակաուղղություններիցեն՝քաղաքականկո-

ռուպցիայի,պետականգնումներիևմասնավորհատվածումառկակոռուպցիայիդեմպայքարը։
Բացիայդ,ԹԻ-նօժանդակումէմիջազգայինհակակոռուպցիոնպայմանագրերիկատարմանըև
աշխատանքտանումաղքատությունընվազեցնելուևզարգացմանծրագրերինաջակցելուուղղու-
թյամբ։ԹԻ-նենթադրյալկոռուպցիոնգործողություններիհետաքննություններչիանցկացնումև
առանձինանձանց մասով համապատասխան հայտարարություններ չի անում, սակայն երբեմն
գործումէայդանողկազմակերպություններիհետհամատեղ։
2000թ.սկսած`ՄԹ-ումԹԻ-իներկայացուցչությունըսկսեցաշխատանքներտանելպաշտպա-

նությանոլորտումկոռուպցիայիհիմնախնդրիշուրջ։Սկզբնականշրջանումուշադրությանկենտ-
րոնում էին սպառազինություններիարտահանումը,ևայստեղԹԻ-նարտահանող կառավարու-
թյուններինևպաշտպանությանոլորտիընկերություններինհամախմբեց՝քննարկելուհամար,թե
ինչպիսիկառուցողականմիջոցառումներկարելիէիրականացնելայսոլորտիկոռուպցիաննվա-
զեցնելուհամար։Գաղափարներիթվումենկոռուպցիայիդեմզինվորականկոնսորցիումիստեղ-
ծումը,ՏՀԶԿկոնվենցիայի,գնումներիհարցերովբարեվարքությանդաշնագրերիկատարմանբա-
րելավումը,ինչպեսնաևավելիսերտհամագործակցությունըմիջազգայինայլկազմակերպություն-
ներիհետ։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու288

ՎերջինշրջանումԹԻ-ն,ՆԱՏՕ-իհետհամատեղ,սկսելէաշխատելՆպատակայինհիմնադրա-
միծրագրիվրա՝նպատակունենալովզբաղվելուանմիջապեսպաշտպանությանոլորտիկոռուպ-
ցիայովևայստեղիկոռուպցիոնռիսկերով։ՆաևԹԻ-նսկսել է իրականացնել մինախաձեռնու-
թյուն,որինպատակնէպաշտպանությանոլորտիբարեխճությանամրապնդմանծրագրերիար-
դյունավետությանգնահատմանկատարելագործումը։

Միջազգայինկազմակերպություններիհնարավորությունների
օգտագործումըփոփոխություններխթանելունպատակով

Բազմաթիվ վիջազգային կազմակերպություններ, ՀԿ-ներ ու քաղաքացիական հասարակության
համաշխարհայինինստիտուտներներգրավվածենկոռուպցիայիդեմպայքարիգործում։Փոփո-
խություններինմիտվածցանկացածզինվորականպաշտոնյայիկամքաղաքացուհամարխնդիրն
այնէ,թեինչպեսխթանելդրականփոփոխությունը։Հետևյալմոտեցումներնարդենիսկապացու-
ցելենիրենցարդյունավետությունըգործնականում՝

1. Միջազգայինչափորոշիչներ.Բարեփոխումներիձգտողազգայինինստիտուտըսկսումէհա-
մագործակցելայնմիջազգայինկազմակերպությանհետ,որնապահովումէտվյալմիջազ-
գայինչափորոշչիպահանջներիպահպանումը։ԴակարողէլինելՏՀԶԿներքոգործողհա-
կակոռուպցիոնչափորոշիչըկամէթիկայիորևէչափորոշիչ,օրինակ՝«ՄԱԿ-իուղեցույցները
պաշտոնատարանձանցմոտշահերիբախմանվերաբերյալ»,կամորևէգործընթացիբարե-
վարքությանչափորոշիչը,օրինակ՝աուդիտայինստուգումը։Նպատակնէհրապարակայնո-
րենկատարելչափորոշչիպահանջը՝հետադարձկապիբոլորմեխանիզմներնօգտագործե-
լովայնբանիհամար,որպեսզիձեռքբերվենհարգանք,հպարտությունկատարվածաշխա-
տանքովևարդյունավետությանավելիբարձրմակարդակ,այսինքն՝այնամենը,ինչկարող
էտալմիջազգային չափորոշչիպահանջներիկատարումը։Գնահատմանթիմիհետսերտ
համագործակցությանարդյունքումտեսչականստուգումներըհրաշալիմիջոցենդառնում
ոչմիայնհետադարձտեղեկատվությունստանալու,այլևդժվարությամբիրագործվելիքփո-
փոխություններըբարձրաստիճանպաշտոնյաներիօրակարգումընդգրկելուհամար։

2. Համատեղծրագրեր.Ազգայինինստիտուտըմիջազգայինկազմակերպությունիցաջակցու-
թյունէհայցումորևէկոնկրետխնդրիլուծմանհամար,որըկարևորէայդինստիտուտի
ղեկավարությանհամար,սակայնորիիրականացումըմիայնտեղականմիջոցներովհնա-
րավոր չէ։Արդյունքումստեղծվումէհամատղծրագիր՝համատեղկառավարմանմեխա-
նիզմներով,այնէ՝ծրագրիիրականացմանթիմեր,ղեկավարկոմիտեներ,համատեղգնա-
հատումներևհամատեղհաշվետվություններմիմարմնինիստերում,որինմասնակցումեն
երկուկողմերիբարձրաստիճաններկայացուցիչները։Սաթույլէտալիստեղականազգային
ինստիտուտներըներառելայնպիսիձևաչափերում,որտեղնրանքկաշխատենբարեվար-
քության,թափանցիկությանևհաշվետվողականությանմիջազգայինչափորոշիչներինհա-
մապատասխան։Համատեղծրագրերընաևկարողենօգտակարմիջոցհանդիսանալհա-
մապատասխան նորմերի,արժեքներիևաշխատանքային մեթոդներիփոխանցման հա-
մար։Թափանցիկությանմակարդակընույնպեսբարելավվումէ,քանիորհաշվետվություն-
ների շղթայով տեղեկատվության շարժը, ընդհուպ մինչև դրա «արևմտյան» հատվածը,
տեղացիգործընկերներինստիպումէպահպանելհաշվետվություններիճշգրտություննու
ազնվությունը(տե՛սսրաօրինակը՝Error:Referencesourcenotfound-ում)։

3. Կամուրջներիկառուցում.Հաճախազգայինինստիտուտիկամընդհանրապեսհասարա-
կությաններսումլինումենդերակատարներ,որոնքկարողենդաշնակիցներդառնալբա-
րեվարքությանամրապնդմանգործում՝ունենալովդրահամարանհրաժեշտմոտիվացիան
ևռեսուրսները(առնվազն՝մարդկային)։Այնուամենայնիվ,ապագադաշնակիցներիհանդի-
պելուհնարավորությունըկարողէլինելսահմանափակ՝վարչականապարատիկամհա-
սարակությանէությանուժով,իդեմս,օրինակ՝փոխադարձկասկածներիկամվարչարա-
րական հատուկ կարգավորման։Միջազգային կազմակերպությունները կարող են օգնել,
որպեսզիայսբնականդաշնակիցներըհանդիպենիրար,փոխանակենիրենցփորձնուգի-
տելիքները,վստահությունձեռքբերենմեկըմյուսինկատմամբևաշխատենմիասնական
ցանցում։ Այս դեպքում օգտակար կլինի, որ տեղական կառավարությունը միջազգային
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կազմակերպություններինքաջալերիլայնկապերհաստատելուհասարակությանևպետա-
կանապարատիներսում՝ նպատակունենալովձեռքբերելուայնտեղեկատվություննու
կապերը,որոնքթույլենտալիս«խաղալ»հավասարպայմաններում։Միջազգայինկազմա-
կերպություններըսովորաբարիրենցդիրքիբերումովլավհնարավորություններունեն՝տե-
ղականպաշտոնյաներիևոչկառավարականփորձագետներիկամակտիվիստներիևմի-
ջազգայինգործընկերներիմիջևշփումհաստատելուտեսանկյունից։Այսցանցիհետագա
զարգացումըկարողէնշանակալիազդեցությունգործելառնվազներկուուղղությամբ՝1)
պրոֆեսիոնալևլավինտեգրվածփորձագիտականդասիձևավորում,և2)քաղաքացիա-
կանհասարակությաններսումգիտելիքներիևփորձիավելացում,ինչըթույլէտալիսիրա-
կանացնելառավելարդյունավետանկախվերահսկողություն։

Պատուհան22.4.«ՆԱՏՕՈւկրաինա»մասնագիտականկատարելագործմանծրագիր

2005թ.ՆԱՏՕ-նևՈւկրաինանպարզեցին,որթերություններկայինպաշտպանությանոլորտիպաշտո-
նյաներիվերապատրաստմանհարցում։Զինվորականսպաներըկանոնավորկերպովդասընթացներ
էինանցնում,մինչդեռնրանցքաղաքացիականգործընկերները՝ոչ։Սրանովխախտվումէրհամակար-
գիհավասարակշռությունը։
Ուկրաինանաջակցությունհայցեցայսխնդրինլուծումտալուհամար,և2006թ.ՆԱՏՕ-իևՈւկ-

րաինայիկողմիցհիմնվեց«Մասնագիտականկատարելագործմանծրագիրը»,որըհասցեագրվածէր
պաշտպանությանոլորտումներգրավվածքաղաքացիականանձանց։Գտնվեցինազգայինհովանա-
վորներ,ևԿիևումգտնվողՆԱՏՕ-իԿապիգրասենյակումձևավորվեցծրագրիիրականացմանթիմը։
Ուկրաինայիպաշտպանությաննախարարությանկադրերիվարչությանսպաներիցմեկըգործուղվեց
թիմումաշխատելուհամար՝որպեսՆԱՏՕ-իծրագրերիազգայինղեկավարիօգնական։Բացիայդ,ձևա-
վորվեցտեղականկառավարմանխորհուրդ,որիկազմումընդգրկվեցինշահագրգիռհիմնականկողմե-
րիներկայացուցիչները՝ՊՆղեկավարությունից(նախարարիօգնականը),ՊՆկադրերիվարչությունից,
Ազգայինանվտանգությանևպաշտպանությանխորհրդիներկայացուցիչը,ՄԹհատուկզինվորական
խորհրդականը(ՄԹ-նհանդիսանումէրայսծրագրիպատասխանատուպետությունը),ՆԱՏՕ-իներկա-
յացուցչությանղեկավարըևծրագրիղեկավարը։Վերջինս,Կառավարմանխորհրդիանունից,տարե-
կան3-4անգամհաշվետվությունէրներկայացնումԲրյուսելումգտնվողհիմնականդոնորներիցկազմ-
վածղեկավարկոմիտեին։
Ուսուցմանևվերապատրաստմանծրագրերըհանդիսանումենայսծրագրիկարևորբաղադրիչ-

ներիցմեկը,ևայսպահիդրությամբ1000-իցավելիուկրաինացիպաշտոնյաներմասնակցելենայս
դասընթացներին, մի մասը՝Ուկրաինայում, մյուսը՝արտասահմանում։Քանի որայս դասընթացների
պահանջարկըշատմեծէ,ապադրանքմեծապեսխոցելիենկոռուպցիայիհամար(ինչնարդենիսկհա-
մատարածերևույթէրազգայինընտրությանփուլում)։Գործընթացիբարեվարքություննապահովելու
նպատակով,ծրագրումներդրվեցինհետևյալընթացակարգերը՝

• Ուսումնականկարիքներըձևակերպվումենմեկտարիառաջ՝ելնելովՊՆ-ումընթացողփոփո-
խություններինպատակից։Սաօգնեց,որպեսզիղեկավարներըիրոքպիտանիմարդկանցգոր-
ծուղենվերապատրաստումանցնելուհամար՝անհրաժեշտաշխատանքըկատարվածլինելու
համար։

• Ուսումնականկարիքներըպետքէհամապատասխանենդասընթացներիթեմաներինևհնա-
րավորուսանողներիաշխատանքիբնույթին(կամառնվազննրանցպաշտոնին)ևպետքէներ-
կայացվածլինենտարեկանծրագրում՝ՊՆղեկավարությանկողմիցհաստատվելուհամար։

• Ծրագրիաշխատակազմը,ՊՆ-իհետհամատեղ,կազմումէանհրաժեշտպայմաններըբավա-
րարող,պաշտոնովհամապատասխանողևվերադասիթույլտվությունըստացածհնարավոր
թեկնածուներիցանկը։Այսթեկնածուներըպետքէանցնենմրցութայինընտրությանգործըն-
թաց,որնիրմեջներառումէ՝լեզվիիմացությանստուգումնուհարցազրույցներիանցկացումը,
ընդորում`հարցազրույցնանցէկացվումշահագրգիռտարբերկողմերիներկայացուցիչներից
կազմվածհանձնաժողովիկողմից,որոնցթվումկանառնվազնմեկուկրաինացիևմեկՆԱՏՕ-ի
պաշտոնյա։

• Համատեղկառավարումևհամապարտպատասխանատվությունարդյունքներիհամար,որոնք
պետքէկանոնավորկերպովգնահատվենուներկայացվենվերադասշահագրգիռանձանց։

Այսվերջինկետիհետկապված`անհրաժեշտէնշել,որՊՆղեկավարությանաջակցությունըվճ-
ռորոշդերէխաղացելվերընշվածորոշումներիբարեվարքությունըապահովելուգործումևմիքանի
նշանակալիպատժամիջոցներիհանգեցրելայնանձանցնկատմամբ,ովքերփորձելենշրջանցելկանո-
նակարգը։
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Այս բոլոր դեպքերում վճռորոշ խթանիչ գործոնը մարդիկ են, նրանց նվիրվածությունը գործին,
առաքինիլինելըևգործընկերներիհետլավհարաբերություններունենալը.այսամենըշատէա-
կանէհաջողությանհասնելուհամար։Միջազգայինկազմակերպություններիպարագայումհաջո-
ղության համարթիվ մեկ նախապայմանը երկրի ներսումայնպիսի գործընկեր ունենալն է, որը
կարողէհամբերատարաշխատելշահագրգիռբոլորկողմերիհետ,հարթեցնելստեղծվողդժվա-
րությունները,հանդեսգալիրսկզբունքայինդիրքորոշմամբևվերջում,անհրաժեշտությանդեպ-
քում,ստանձնելգործընթացիպատասխանատվությունը,սկզբնական շրջանում՝ համատեղ,իսկ
այնուհետև,որպեսիդեալականլուծում՝աստիճանաբարստանձնելովծրագրիիրակնացմանամ-
բողջպատասխանատվությունը։Եվմիանգամայնհնարավորէ,որայնընթերցողը,ովարդենհա-
սելէսույնժողովածուիայսէջերին,կարողէլինելհենցայդպիսիմիանձնավորություն։



Բաժինչորրորդ

Բարեվարքությանամրապնդման
ծրագրերիիրականացումը

Ժողովածուիայսվերջինբաժնումքննարկվումենպաշտպանությանոլորտումբարեվարքության
ամրապնդմանծրագրերիմշակմանևիրականացմանգործնականհարցերը։Այսառումովառանձ-
նապեսկարևորէըմբռնելպաշտպանությանոլորտիկազմակերպմանյուրաքանչյուրերկրիմշա-
կութայինառանձնահատկություններըևայնուհետև՝խթանել կազմակերպական մշակույթիայն
հատկանիշները, որոնք նպաստավոր են անհատական և կազմակերպական բարեվարքության
ապահովմանհամարևզսպող՝կոռուպցիոնվարքագծիկանխարգելմանտեսանկյունից։Այսառա-
ջավորփորձնայնուհետևկարողէտարածվելտվյալերկրիպետականայլկառույցներում։
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ԳԼՈՒԽ23.

ԻՐԱԿԱՆՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՍՆԵԼԸ

Չկապաշպանության ոլորտի որևէ կազմակերպություն, որը բարեվարքության և կոռուպցիայի
հետկապվածունիճիշտայննույնխնդիրները,ինչորմյուսը։Համապատասխանաբար,բարեվար-
քությանամրապնդմաննախաձեռնություններըպահանջումենտարբերտեսակի ջանքերիգոր-
ծադրումև՝տարբերմակարդակներով,սկսածորևէկոնկրետգործընթացումշտկումներմտցնե-
լուց,որոնքհնարավորէ,որուղղվածլինեն,օրինակ,գնումներիգործընթացիթափանցիկությանև
բարեվարքությանապահովմանը,ևվերջացրածհամապարփակբնույթկրողմիջոցառումներով,
որոնքնպատակաուղղվածենպաշտպանությանոլորտիկենսագործունեությանբոլորհիմնական
գործընթացներիբարեվարքությանխթանմանըևայսկառույցումընդգրկվածանձանցընդհանուր
մոտեցումներիևվարվելակերպերիփոփոխությանը։
Սույնգլխիհիմնականառարկանհենցվերջիննպատակնէ։Այստեղիցընթերցողըգիտելիքներ

կքաղիփոփոխություններիկառավարմանարդենիսկփորձվածռազմավարություններիևգործըն-
թացներիմասին՝ըմբռնելովդրանցինչպեսուժեղ,այնպեսէլթույլկողմերը։Սույնգլխումընթերցողին
նաևտեղեկություններենտրամադրվում`կապվածհնարավորանակնկալներիհետ,ևներկայացվում
առաջարկներայնմասին,թեինչմոտեցումներենանհրաժեշտբարեվարքությանամրապնդմանծրագ-
րերիմշակմանևիրականացմանճանապարհինառկադժվարություններըհաղթահարելուհամար։
Նմանծրագրերիտիպայինկառուցվածքըհիմնվածէլինումպաշտպանությանոլորտիբարե-

վարքությանևկոռուպցիոնռիսկերիտեսանկյունիցառկաիրավիճակիևտենդենցների մասին
ձևավորված հստակպատկերացման, ինչպես նաև նվիրվածությանևպատասխանատվության
համապատասխանմակարդակիևռազմավարություններիուտեսլականներիվրա։

Առկաիրավիճակիգնահատումը

Հաճախպաշտպանությանոլորտիղեկավարներըփոփոխություններընախաձեռնումենխորհր-
դարանականլսումներիկամհանրայինկարծիքիճնշմանտակ՝կապվածկոռուպցիոնվարքագծի
այնկամայնփաստիհետ։Չափազանցհաճախնրանքցանկանումենիցույցդնելարագձեռք
բերվածարդյունքները, մինչդեռառաջարկվածփոփոխություններիդրականարդյունքները, եթե
այդպիսիքընդհանրապեսկան,կրումենսոսկժամանակավորբնույթ։
Հետևաբար, խստիվ առաջարկվում է նախքան բարեվարքության ամրապնդման ծրագրերի

մշակմաննանցնելը կատարել բարեվարքության մակարդակիևվիճակիգնահատում։Այդպիսի
գնահատումըպետքէհանգեցնիհետևյալարդյունքների՝
• պաշտպանությանոլորտիկոռուպցիոնռիսկերպարունակողուղղություններիևգործունե-
ությանտեսակներիբացահայտում.

• փաստացիկամհավանականկոռուպցիոնվարքագծիպատճառներիըմբռնում.
• կոռուպցիոնվարքագծիհանդեպզինծառայողների,ՊՆայլաշխատակիցներիևհասարա-
կությանմոտառկամոտեցումներիևընկալումներիըմբռնում.

• բարեվարքության ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումներն ընդունելու և փոխվելու
պատրաստակամությանաստիճանիգնահատում։

Բացիայդ,պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանհամակողմանիև չափանիշների լավ
դասակարգվածությամբկատարված,ինչպեսնաևշահագրգիռկողմերիհնարավորինսլայնշրջա-
նակընդգրկողգնահատումընպաստելուէ՝
• բարեվարքության խթանման ուղղությամբ կիրառված միջոցների և առաջավոր փորձի
տարբերդրսևորումներիմիջևառկապատճառահետևանքայինկապիկամփոխպայմա-
նավորվածությանընկալմանը.

• այնընկալմանը,թեովքերկարողենլինելբարեվարքությանամրապնդմանմիջոցառումնե-
րիիրականացմանճանապարհինհնարավորդաշնակիցներնուհակառակորդները.

• փոփոխությանհավանականհաղորդիչներիբացահայտմանը։

Ներքինևհրապարակայինաղբյուրներիուսումնասիրությունը,պաշտպանականգերատեսչու-
թյունների ներսիևդրանցիցդուրսաշխատողանձանցհետկոնկրետթեմաներովանցկացվող
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զրույցները, որոշակիկառուցվածքիհամաձայնմշակվածհարցաշարերը, ինչպեսնաևհարցազ-
րույցներնայնգործիքներիցեն,որոնքօգտագործվումենառկաիրավիճակըգնահատելուհամար։
ԱյսնախնականգնահատմանփուլումհատկապեսօգտակարկարողէլինելՆԱՏՕ-իինքնագնա-
հատմանգործիքնուհարցաշարը,որըհանդիսացավՆԱՏՕ-իԲարեվարքությանամրապնդման
նախաձեռնությանամենաառաջինարդյունքներից մեկը։ Պատուհան 23.1-ում ներկայացվում են
այդգործիքինվերաբերողնախնականտեղեկություններնուծանոթագրությունները,որոնցիցկա-
րողէօգտվելցանկացածերկիրկամպաշտպանականցանկացածգերատեսչություն՝իրհակակո-
ռուպցիոնօրակարգըձևավորելիս։

Պատուհան23.1.ՆԱՏՕիինքնագնահատմանգործիքը

ՆԱՏՕ-իանդամպետություններիև«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանհամագործակ-
ցությունը՝Լեհաստանիառաջնորդությամբ,հանգեցրեցպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտ-
ներումԲարեվարքությանինքնագնահատմանգործընթացին։Այնմատչելիէդրանիցօգտվելցանկա-
ցողյուրաքանչյուրպետությանհամարևարդենիսկկիրառվելէՆԱՏՕ-իանդամևգործընկերհանդի-
սացողմիքանիերկրներիկողմից։
Բարեվարքությանինքնագնահատմանգործընթացըմիբանաձևայինմոդելէ,որիօգնությամբնրանք
կարողենգնահատելբարեվարքությանիրենցսեփականհամակարգերիվիճակը։Այնհիմնականում
կենտրոնանումէպաշտպանությաննախարարությանևայլմարմիններիայնպատասխաններիվրա,
որոնքտրվածենեղելմանրամասնմշակվածհարցաշարիհարցերինևայնուհետևենթարկվելանկախ
փորձագիտականթիմիուսումնասիրության։Հարցաշարնանդրադառնումէպաշտպանությանոլորտի
բարեվարքությանհամակարգիհենակետայինբաղադրիչներին,ինչպեսնաևայնկոռուպցիոնռիսկե-
րին,որոնքառկաենդրանցիցյուրաքանչյուրիհետկապված։Այններառումէուղեցույցայնմասին,թե
ինչպեսպետքէլրացնելհարցաշարըևշարժվելառաջ՝մշակելովբարեփոխումներնուկյանքիկոչելով
բարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմանծրագրերը։Այնուհետևփորձագիտական
խումբըգնահատումէստացվածպատասխաններըևիրականացնումտեղականայցելություն՝գործըն-
թացումառկադրականևբացասականկողմերըպարզելուհամար,ինչինհաջորդումեներաշխավորու-
թյուններիփաթեթիմշակումնուներկայացումըևայնդիտարկումները,որոնցպետքէհետամուտլինի
հարցաշարինպատասխանածերկիրը։Այսգործընթացըկարողէանցկացվելմիանվագկարգովկամ
որպեսշարունակականցիկլիմիմաս։
Բարեվարքությանինքնագնահատմանգործընթացըներառումէհետևյալուղղությունները՝

1. Ժողովրդավարականվերահսկողությունևմասնակցություն.
2. Ներպետականհակակոռուպցիոնօրենսդրությունկամքաղաքականություն.
3. Հակակոռուպցիոնքաղաքականությունպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներում.
4. Կադրեր.վարքագիծ,քաղաքականություն,վերապատրաստում,ներգործությանմիջոցներ.
5. Պլանավորումևբյուջետավորում.
6. Գործողություններ.
7. Գնումներ.
8. Կապեր՝պաշտպանությանոլորտիընկերություններիևայլմատակարարներիհետ.
9. Տվյալպետությանառանձնահատկություններիցբխողհարցեր։

Աղբյուրը.ՄարկՓայմեն,«Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիոնռիսկերինվազեցումը
պաշտպանականգերատեսչություններում. Տասը գործնական բարեփոխում, լորդՋորջՌոբերթ-
սոնի (ՊորտԷլլենից)նախաբանով (ՄԹ, «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակերպություն,
ապրիլ, 2009թ.),Mark Pyman, Building Integrity andReducingCorruptionRisk inDefence
Establishments:TenPracticalReforms,withforewordbyLordGeorgeRobertsonofPortEllen
(UK:Transparency International,April 2009)։Ամբողջական նկարագրությանն ու հարցաշա
րինծանոթանալուհամարտե՛ս«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն,«Բարեվար
քությանինքնագնահատմանգործընթաց»,TransparencyInternational,«IntegritySelfAssessment
Process,»http://www.defenceagainstcorruption.org/toolsandtechniques/selfassessmenttool։
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Ամուրկոալիցիայիձևավորում

Պաշտպանությանոլորտումկոռուպցիոնռիսկերիգնահատմանառավելօգտակարարդյունքնե-
րիցմեկըհրատապությանմթնոլորտիառաջացումնէ238:Կոնկրետթեմաներովանցկացվողհար-
ցազրույցներնուուսումնասիրություններըառաջենբերումայնպիսիհամոզիչվկայություններև
որակականտվյալներպարունակողտեղեկատվություն,որոնքկարողենարթնացնելայնմարդ-
կանցակտիվությունը,որոնքմինչայդանտարբերենեղելկոուպցիայիհիմնախնդրիկամկազմա-
կերպությանգործունեությանուէթոսիվրադրաունեցածհամապարփակևերկարաժամկետազ-
դեցությանփաստինկատմամբ։
Սանաևստեղծումէայնպիսիմիջավայր,որիպայմաններումավելիդյուրինէապահովելամ-

բողջպաշտպանությանոլորտիբարձրաստիճանզինվորականևքաղաքացիականղեկավարու-
թյաններգրավվածությունը,այլոչմիայնայնկազմակերպականմիավորներիղեկավարների,որոնց
պատասխանատվությանկոնկրետբնագավառնավելիխոցելիէհամարվումկոռուպցիոնռիսկերի
առկայությանտեսանկյունից։
Կարևորէարդենայսփուլիցսկսածգնահատել,թեովէլինելուփոփոխությանհաղորդիչը,ինչ-

պեսնաև՝փորձելձեռքբերելխորհրդարանիևքաղաքացիականհասարակությաններկայացու-
ցիչներիաջակցությունը,հատկապես՝զինվորականհարցերովվերլուծաբանների,ակտիվիստների
խմբերիևԶԼՄ-ներիշրջանում։Զինվորականտեխնոլոգիաների,ապրանքներիևծառայություննե-
րիմատակարարներիներկայացուցիչներընույնպեսկարողենդիտարկվելհավանականդաշնա-
կիցներիթվում՝պաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայինհակազդելունախաձեռնություններիտե-
սանկյունից։
Պաշտպանությանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիայինվազեցմանհա-

ջողությամբպսակվողցանկացածփորձներառումէամուրմիդաշինքիստեղծում,որիանդամ-
ներն են պաշտպանության նախարարության քաղաքական ղեկավարությունը, զինված ուժերի
բարձրաստիճանղեկավարությունըևքաղաքացիականհասարակությանառաջատարներկայա-
ցուցիչները՝դաշինք,որինաջակցումենպաշտպանությանոլորտիհիմնականմատակարարները,
ևորիհամարօգտակարէանկախևքննադատաբարմոտեցողԶԼՄ-ներիկողմիցմշտականդի-
տարկումներիիրականացումը։

Տեսլականներիուռազմավարություններիմշակումևներկայացում

Այնպիսիբարդնախաձեռնություններ,ինչպիսինհանդիսանումէպաշտպանությանոլորտումբա-
րեվարքությանամրապնդումնուկոռուպցիայինվազեցումը,պահանջումենհամապատասխան
տեսլականներունեցողմարդկանցառկայություն,ովքերիվիճակիեննաևհիմնախնդրինմոտե-
նալ ռազմավարականդիրքերից,և ովքեր կարող են իրենցտեսլականն ու ռազմավարությունը
արդյունավետձևովփոխանցելմյուսներին։
Առաջին հերթին, պաշտպանության ոլորտի տվյալ կառույցի ղեկավարությանն անհրաժեշտ է

պատշաճձևակերպումտալբարեվարքությանամրապնդմանայսկամայնհիմնախնդրինևայնմո-
տեցմանը,որնանհրաժեշտէիրացնելպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիոնռիսկերըէապեսնվա-
զեցնելուհամար։Չափազանցնեղձևակերպումստացածհիմնախնդիրըդժվարթեպաշտպանու-
թյանոլորտիկոռուպցիայիվրաերկարատևևհամակարգայիններգործությունունենա։Մյուսկող-
մից,հիմնախնդրիչափազանցտարածականձևակերպումը,ասենք՝«ժողովրդավարականևհաշվե-
տուպաշտպանականինստիտուտներիխթանում»տեսքով,հանգեցնելուէհիմնականառարկայի
բովանդակությանաղավաղմանըևչիկարողապահովելհաջողությանհամարանհրաժեշտաջակ-
ցություն։Այսժողովածուի2-րդգլխումներկայացվումէայնօրինակներիցմեկը,թեինչպեսկարելիէ
ռացիոնալկերպովձևակերպելբունհիմնախնդիրըևդրալուծմանըհամարժեքմոտեցումը։

Հաջորդըտեսլականիձևակերպմանփուլնէ։Տեսլականիամրագրումըպետքէհատուկ լինի
յուրաքանչյուրպետությանևպաշտպանականգերատեսչությանհամար,ինչպեսնաև՝ լինիհա-
մարժեքբարեվարքությանառկավիճակինուկոռուպցիոնսպառնալիքիմակարդակին։Որոշան-
ձանցցանկությունըկարողէլինելկոռումպացվածզինվորականպաշտոնյաներինճաղավանդակ-
238Այս,ինչպեսնաևստորևշարադրվածմիքանիայլքայլերը`ըստՋոնՓ.Քոթթերի,«Փոփոխությանառաջնորդում»
գրքիԲոստոն,Հարվարդիբիզնեսդպրոցիհրատ-ուն,1996թ.), JohnP.Kotter, LeadingChange (Boston:Harvard
BusinessSchoolPress,1996).
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ների հետևումտեսնելը, մինչդեռ մյուսները կարող են կոչանել ստեղծելու կոռուպցիայից զերծ
պաշտպանական գերատեսչություն։ Տեսլականի ձևակերպման համընդհանուր կիրառելիություն
ունեցողորևէբաղադրատոմսգոյությունչունի,սակայնայնպետքէպատկերիայնպիսիապագա,
որդժվար,սակայնհասանելիէ։Պատուհան23.2-ումներկայացվումէ,թեինչպեսպետքէկատա-
րելտեսլականիձևակերպումը։

Պատուհան23.2.Տեսլականիձևակերպում

ԲերթՆանուսը(BertNanus)տեսլականըբնորոշումէորպես«[որևէ]կազմակերպությանհամարիրա-
տեսական,արժանահավատևգրավիչապագա»։
Այսհակիրճսահմանումնընդգծումէտեսլականիձևակերպմանհետևյալէականհատկանիշները՝
• Իրատեսական. Տեսլականը, կազմակերպության պահանջներին համապատասխանելու հա-
մար,պետքէբխիիրականությունից։

• Արժանահավատ.Տեսլականը, վերաբերելիև կարևոր լինելու համար,պետք է լինի վստահելի։
Ո՞ւմհամարայնպետքէլինիարժանահավատ։Առաջինհերթին՝կազմակերպությանանդամնե-
րի։Եթեվերջիններստեսլականըարժանահավատչենհամարում,ապաայնկլինիանիմաստկամ
կհետապնդիոչօգտակարմինպատակ։Տեսլականինպատակներիցմեկըկարողէլինելկազմա-
կերպությաններսումգտնվողանձանցոգեշնչելը՝զարգացմաննորմակարդակիհասնելուուղղու-
թյամբ,ևնմանաշխատակիցներինաշխատանքայինխնդիրներևդրանցլուծմանուղիներառա-
ջարկելը։Իսկարժանահավատտեսլականըչիկարողլուծելայդնպատակներիցևոչմեկը։

• Գրավիչ.Եթետեսլականնունիկազմակերպությանանդամներինոգևորելուևմոտիվացնելու
նպատակ,ապաայնպետքէլինիգրավիչ։Մարդիկպետքէցանկանանլինելայնապագայիմի
մասը,որընախատեսվածէտվյալկազմակերպությանհամար։

• Ապագա.Տեսլականըոչթեներկայումէ,այլապագայում։Տեսլականնայնտեղչէ,որտեղդուք
հիմաեքգտնվում,այլ՝այնտեղ,որտեղդուքուզումեքլինելապագայում։

• Նմանտեսլականիձևակերպումըկարողէմիշարքխնդիրներլուծելկազմակերպությանհամար։
• Այնգրավումէմարդկանցնվիրումըևլիցքավորումնրանց։Կազմակերպությանհամարտեսլա-
կանունենալուհիմնականնպատակներիցմեկընրամոտիվացնողազդեցություննէ։Երբմարդիկ
կարողենտեսնել,որտվյալկազմակերպությունըտոգորվածէորևէտեսլականով,ինչըավելին
է,քանպարզապեստեսլականըձևակերպվածտեսնելը,դածնումէոգևորվածություն՝կապված
այնուղուհետ,որովցանկանումէընթանալտվյալկազմակերպությունը,ինչպեսնաև՝մեծացնում
մարդկանցնվիրվածությունըայդտեսլականինհասնելուուղղությամբաշխատելուտեսանկյունից։

• Այնիմաստավորումէկազմակերպությանանդամներիկյանքը։Տեսլականըմարդկանցթույլէ
տալիսզգալիրենցիբրևավելիմեծամբողջությանմիմասնիկևայդպիսով՝իմաստավորումէ
նրանցաշխատանքը։Ճիշտտեսլականըինչ-որմիբաննշանակումէկազմակերպությանյուրա-
քանչյուրանդամիհամար,եթենատեսնումէ,թեինչպեսէայն,ինչհենցինքնէանում,նպաս-
տումայդտեսլականիիրականացմանը։

• Այնսահմանումէառաջընթացիչափանիշը։Ցանկացածտեսլականշատկարևորգործառույթէ
կատարում՝նրանով,որսահմանումէառաջընթացի,նվաճման,ձեռքբերմանչափանիշը։Իրա-
կանում,լավտեսլականըմիշտէլառաջընթացիմասինէ։Միտեսլական,որըբնութագրվումէ
առաջընթացիձգտմանբացակայությամբ,չիկարողորևէմեկիմոտմոտիվացիակամոգևորու-
թյունառաջացնելայդկազմակերպությանհետկապված։Առաջընթացիստանդարտըկարողէ
ծառայելնաևորպեսշարունակականնպատակևնպաստելբարեվարքությանամրապնդման
կատարելագործմանծրագրերիիրականացմանը,ինչպեսնաև՝հանդիսանալկազմակերպու-
թյաննշանակալիությանչափմանմիավորը։

• Այնկապումէներկանևապագան։Ճիշտտեսլականըկազմակերպությունըհանումէներկայից
ևնախագծումապագայիվրա։Շատհեշտէխրվելամենօրյափոքրճգնաժամերիճահիճումև
կորցնելշարժմանուղղություննուունակությունը։Լավտեսլականըձեզկարողէկողմնորոշել
դեպիապագանևդրականուղղությունտալ։

Աղբյուրները.ԲերթՆանսուս,«Տեսլականովառաջնորդում.Ձերկազմակերպությանհամար.նպա-
տակաուղղվածությանպարտավորեցնողզգացումիձևավորումը»,(ՍանՖրանցիսկո,ՋոսեյԲաս,
1992թ.), BertNanus,Visionary Leadership:Creating aCompellingSense ofDirection forYour
Organization (San Francisco: JosseyBass, 1992), «Ռազմավարականտեսլական»՝ «Ռազմավա-
րական ղեկավարում և որոշումների կայացում» (Վաշինգտոն, Ազգային պաշտպանության հա
մալսարանիհրատուն,1997թ.),«StrategicVision,»inStrategicLeadershipandDecisionMaking
(Washington,DC:NationalDefenseUniversityPress,1997)։
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Քոլլինսը(Collins)ևՓոռասը(Porras)առաջարկումենտեսլականիձևակերպմանմեկայլմոտե-
ցում։Հայեցակարգայինառումով,նրանքայնընկալումենորպեսերկուտարրերիցբաղկացած,
որոնք են՝ ուղղորդող փիլիսոփայությունը (Guiding Philosophy) և շոշափելի պատկերը (Tangible
Image),որտեղուղղորդողփիլիսոփայությունըբնորոշվումէորպես«հիմնարարմոտիվացնողգնա-
հատականների,սկզբունքների,արժեքներիևավանդույթներիհամակարգ»ևբխումէկազմակեր-
պությանխորքային համոզմունքներից,արժեքներիցև նպատակից, իսկ «պատկերը»տրվում է
կազմակերպությանառաքելությանցայտուննկարագրությանտեսքով239:
Բունտեսլականնինքնինբավարար չէկազմակերպությունըներկայիցդեպիցանկալիապա-

գանշարժելուհամար։Անցումըներկայիցդեպիապագապահանջումէայնպիսիռազմավարու-
թյանառկայություն,որըհամարժեքէկազմակերպականտվյալմշակույթինևիրագործելի։Պա-
տուհան23.3-ումներկայացվումենփոփոխությանկառավարմանհիմնականռազմավարություն-
ներնուայնգործոնները,որոնքպայմանավորումենբարեվարքությանամրապնդմանայսկամայն
ռազմավարությանընտրությունը։
Ինչպեստեսլականը,այնպեսէլբարեվարքությանամրապնդմանուկոռուպցիոնռիսկերինվա-

զեցմանռազմավարությունըպետքէհստակփոխանցվենպաշտպանությանոլորտիտվյալկազ-
մակերպությանբոլորանդամներին։Քանիորհակակոռուպցիոնամուրդաշինքներըմիավորումեն
նաևպաշտպանությանոլորտիցդուրսգտնվողշահագրգիռկողմերին,տեսլականնուռազմավա-
րականմոտեցումընույնպեսպետքէհասցվենպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտիավե-
լիլայնշրջանակներին,ինչպեսնաևամբողջհասարակությանը։
Փոփոխության կառավարման շրջանակներում տեղի ունեցող հաղորդակցության կենսական

կարևորությունըշեշտվելէբազմիցս՝բունխնդիրըձևակերպելուցևզարգացնելուցհետո։Հաղոր-
դակցմանպարզությունը, հետևողականությունն ու անընդհատությունը հաջողության հասնելու
ամենաարդյունավետեղանակներնեն։Հաղորդակցումընաևպետքէլինիերկկողմանի,այսինքն՝
առաջնորդներնուփոփոխություններիհաղորդիչներըպետքէոչմիայնխոսեն,այլևլսեն։Հովանա-
վորումն ու շահերի ներկայացումը/պաշտպանությունը հաղորդակցման տեսակետից նույնպես
շատկարևորեն240:
Պաշտպանությաննախարարի̀որպես շփումնապահովողհիմնականդերակատարիգործա-

ռույթըանձնականպատրաստակամությանհստակվկայությունէևինքնինհզորազդակէհանդի-
սանումպաշտպանությանոլորտումներգրավվածբոլորանձանց,ինչպեսնաևամբողջհասարա-
կությանհամար՝հատկապես,երբնախարարըկանոնավորկերպովփոխանցումէպաշտպանու-
թյանոլորտումբարեվարքությանամրապնդմանառթիվիրունեցածպատկերացումները,ինչպես
նաևառկաձեռքբերումները։

Պատուհան23.3.Փոփոխությանկառավարմանհիմնականռազմավարությունները

Կազմակերպականփոփոխություններիկառավարմանոլորտիփորձառումասնագետներըտարբերա-
կումենփոփոխությանկառավարմանչորսհիմնականռազմավարություն,որոնցբովանդակությունը
հիմնականումհանգումէհետևյալին՝

1. էմպիրիկ-ռացիոնալ.Մարդիկիրենցէությամբռացիոնալենևհետամուտենլինելուիրենցշա-
հերին,միայնթեդրանքիրենցհամարլինենբացահայտված։Փոփոխությանհիմքումայստեղ
ընկածենտեղեկատվությանփոխանակումնուխրախուսումներիհամակարգը։

2. Նորմատիվ-վերաուսուցանող.Մարդիկսոցիալականէակներենևհետևելուենմշակութային
նորմերինևարժեքներին։Փոփոխությանհիմքումընկածենգործողնորմերիուարժեքների
վերաձևակերպումնուվերաիմաստավորումը,ինչպեսնաևնորարժեքներինունորմերինհետ-
ևելուխթաններիստեղծումը։

239ՋեյմսՔ.ՔոլլինսևՋերրիԻ.Փոռաս,«Կազմակերպականտեսլականևերևակայությունունեցողկազմակերպու-
թյուններ»,ԿառավարմանհարցերիԿալիֆոռնիայիպարբերական,Հ-34:1(աշուն,1991),էջ30–52,JamesC.Collins
and Jerry I. Porras, “Organizational Vision and Visionary Organizations,” CaliforniaManagement Review 34:1 (Fall
1991),30–52։

240Գրեգորի Ռ. Գիյ և Քերին Վ. Բիման, «Փոփոխության հասնելը բիզնես հիմնարկներում. փոփոխության կառա-
վարման ժամանակակիցտենդենցները», Վերլուծական զեկույց, Հ-R-1371-05-RR (Նյու Յորք, Կոնֆերանսի նա-
խապատրաստմանհանձնախումբ,2005թ.),GregoryR.GuyandKarenV.Beaman,EffectingChangeinBusiness
Enterprises: Current Trends in ChangeManagement, Research Repot R-1371-05-RR (NY: The Conference Board,
2005).
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3. Իշխանա-հարկադրական.Մարդիկհիմնականումենթարկվողենևսովորաբարանումենայն,
ինչիրենցասումենկամստիպումանել։Փոփոխությանհիմքումընկածենիշխանականլիազո-
րություններիիրականացումնուպատժամիջոցներիկիրառումը։

4. Միջավայրա-հարմարողական.Մարդիկչենուզում,որիրենցմոտկորուստներկամշեշտակի
փոփոխություններտեղի ունենան, սակայն հեշտությամբ են հարմարվումարդենառկանոր
հանգամանքներին։Փոփոխության հիմքում ընկած են նոր կազմակերպական կառուցվածքի
ձևավորումըևմարդկանցհինկառուցվածքիցդեպինորըաստիճանաբարտեղափոխելը։

Փոփոխությանորևէմիակլավագույնռազմավարությունգոյությունչունի,փոփոխությանջատագովնե-
րինլավագույնսօգնումէտարբերռազմավարություններիորոշակիհամադրությունը։Նշվածռազմա-
վարություններիցորևէմեկիընտրությունըկախվածէմիշարքգործոններից,որոնցիցեն՝

• Ընդգրկմանշրջանակնուծավալները։Սրանքկարողենլինելշատտարբեր՝փոքրից,ասենք՝
որևէստորաբաժանմաններսումորևէմիգործընթացշտկելուցսկսած,մինչևամբողջկառույ-
ցիլիակատարվերակառուցումը։Որքանմեծենլինումընդգրկմանշրջանակնուծավալները,
այնքանավելի հավանական է, որ կպահանջվիավելի շատռազմավարությունների համադ-
րում,որոնցիցիշխանա-հարկադրականըզբաղեցնելուէկենտրոնականտեղ։

• Դիմադրությանաստիճանը։ Ուժեղ դիմադրություննանհրաժեշտ է դարձնում իշխանա-հար-
կադրական և միջավայրա-հարմարողական ռազմավարությունների զուգադրումը։ Թույլ դի-
մադրությանկամչմերժմանպարագայումանհրաժեշտէհամադրելէմպիրիկ-ռացիոնալևնոր-
մատիվ-վերաուսուցանողռազմավարությունները։

• Թիրախայինխմբերը։Մեծխմբերնանհրաժեշտենդարձնումբոլորչորսռազմավարություննե-
րիհամադրումը,որտեղդրանքբոլորը«խոսքունենասելու»։

• Խաղադրույքները։Բարձրդրույքներնանհրաժեշտենդարձնումբոլորչորսռազմավարություն-
ներիհամադրումը։Երբխաղադրույքներըբարձրեն,ոչինչչպետքէթողնելբախտիքմահաճույ-
քին։

• Ժամկետները։Ժամկետայինխիստսահմանափակումներիդեպքումանհրաժեշտէդիմելիշ-
խանա-հարկադրականռազմավարությանը։Ավելիերկարժամկետներըհնարավորությունեն
տալիսդիմելուէմպիրիկ-ռացիոնալ,նորմատիվ-վերաուսուցանողևմիջավայրա-հարմարողա-
կանռազմավարություններիհամադրմանը։

• Առկափորձըևգիտելիքները։Փոփոխությանկառավարմանբնագավառումհամարժեքփորձի
ևգիտելիքներիառկայությանդեպքումհնարավորէկիրառելնշվածռազմավարությունների
որևէ համադրություն, մինչդեռ դրանց բացակայություննանհրաժեշտ է դարձնում իշխանա-
հարկադրականռազմավարությանիրականացումը։

• Կախվածությունը։ Սա «երկսայր թրի» դասական իրավիճակն է։ Եթե կազմակերպությունը
կախվածէիրմարդկանցից,ապաղեկավարությանհրամայելուկամպահանջելուհնարավո-
րությունները սահմանափակեն։Դրանհակառակ, եթե մարդիկեն կախվածիրենցկազմա-
կերպությունից,ապասահմանափակենընդդիմանալուկամդիմադրելունրանցհնարավորու-
թյունները։Փոխադարձկախվածությունըգրեթեմիշտվկայում է բանակցայինորոշակիմա-
կարդակապահովելուանհրաժեշտությանմասին։

Ընդհանուրառմամբ,մարդիկկազմակերպականկառուցվածքիփոփոխությունըկառավարումենհա-
մարյաայնպես,ինչպեսկկառավարեինցանկացածորևէայլգործընթաց,որըկրումէանկայուն,խառը
ևանկանոնբնույթ.իրականումնրանքոչթեկառավարումենայն,այլպարզապեսհաղթահարումդրա
հետևանքները։Հետևաբար,դաորքանկառավարմանհմտությունների,այնքանէլառաջնորդելուըն-
դունակություններիխնդիրէ։

Աղբյուրները.ՖրեդՆիկոլս,«Փոփոխությանկառավարում»,Հ101,«Ա.Փրայմեր»(«Հեռակախորհր
դատվություն»,2007թ.),FredNickols,ChangeManagement101:APrimer(DistanceConsulting,
2007), www.managementhelp.org/misc/reqsforsuccessfulchange.pdf։ Ռազմավարությունները
ներկայացվածեն`ըստՈւորրենԳ.Բեննիսի,ՔենեթԴ.ԲեննիևՌոբերտՉինիխմբ.«Փոփոխու
թյանպլանավորումը»աշխատանքի,2րդհրատուն,(Աուսթին,Տեխաս,Հոլթ,ՌայնհարթևՎին
սոն,1969թ.),WarrenG.Bennis,KennethD.BenneandRobertChin,eds.,ThePlanningofChange,
2ndEdition(Austin,TX:Holt,RinehartandWinston,1969)։

Բարեվարքությանամրապնդմանռազմավարություննիրականացնելուհամարփոփոխության
հաղորդիչներըկարողենքննարկելորոշակիքիչթեշատպաշտոնականնախագիծկամծրագիր
կազմելուհնարավորությունը։Այսառումովգոյությունունեցողփորձըխիստբազմազանէ։Փորձեր
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են եղել կիրառելու հստակ նպատակների ներկայացնող պաշտոնական ծրագրերը, ստեղծելու
առանձինկառույց,որըհատուկնշվածլիազորություններկունենափոփոխություններանցկացնե-
լուուղղությամբ,օր.՝ԼեհաստանիևՈւկրաինայիպաշտպանությաննախարարություններիհակա-
կոռուպցիոնվարչությունները,կամէլ՝պարզապեսհատկացնելուպահանջվողռեսուրսները։Թե
որքանովէայդմոտեցումըարդյունավետ,ցույցկտաժամանակը։
Ինչպիսինէլլինիպաշտոնականացմանաստիճանը,բարեվարքությանամրապնդմանմիջոցա-

ռումներիմեծմասիհամարընդհանուրենծրագրայինկառավարմանայսկամբնութագրական
հատկանիշները, օրինակ՝անհատականև կազմակերպականպատրաստականությունը, ինչպես
նաև՝ ստեղծվող իրավիճակի մասին կանոնավոր կերպով տրվող հաշվետվությունները, որոնք
կազմվումենզարգացումներիգնահատմաննախապեսհաստատվածցուցիչներիևակնկալված
արդյունքներիհիմանվրա։
Կազմակերպականփոփոխությանլավծրագրավորվածևհամակարգվածգործընթացիբնու-

թագրականայլհատկանիշներներկայացվածենՊատուհան23.4-ում։
Անկախնրանից,թեինչպիսիմոտեցումէորդեգրվում,փոփոխությանկառավարմանոլորտիփոր-
ձառումասնագետները,որպեսփոփոխությանկառավարմաննուղղվածարդյունավետնախաձեռ-
նություններիընդհանուրհատկանիշներ,նշումեն՝
• ուշադրությունը՝ճանապարհինառկախոչընդոտներըվերացնելուուղղությամբ.

• հաջողությանարագցուցադրումը.

• նախնականհաջողությունների զարգացումը՝փոփոխությանգործընթացըարագացնելու
համար.

• կազմակերպականմշակույթիմեջնորփորձիներդրումը241:

Վերացնելփոփոխությանճանապարհինառկախոչընդոտները

Գրեթեերբեքբարեվարքությանամրապնդմանջանքերըբացահայտդիմադրության չենհանդի-
պում։Ավելիհաճախհակադրությունը,ինչպեսնաևառկատարբերտեսակիխոչընդոտներըկրում
ենավելիքողարկված,նուրբբնույթ։Փոփոխություններնառաջնորդողներինխորհուրդէտրվում
վերացնելայդխոչընդոտները՝հատուկուշադրությունդարձնելովդրանցիցհետևյալներիվրա՝242

1. գոռոզությամբպայմանավորվածդժգոհությունը.

2. վախովպայմանավորվածինքնապաշտպանությանռեակցիան.

3. ջղայնությամբպայմանավորվածմերժողականությունը.

4. հոռետեսությամբպայմանավորվածտատանումները։

Հաղորդակցման լավ ընտրվածռազմավարությունը, որին մասնակցում ենպաշտպանության
ոլորտիղեկավարությանառավելբարձրաստիճաններկայացուցիչներ,հզորգործիքէփոփոխու-
թյուններիճանապարհինառկադժվարություններըչեզոքացնելուհամար։Թիրախայինառանձին
խմբերիհետկապվածկարողենկիրառվելավելիհատուկբնույթիմոտեցումներ։

Պատուհան23.4.Պլանավորվածևհամակարգայինփոփոխությանգործընթացիօրինակ

Կազմակերպականզարգացմանպլանավորված,համակարգային(ևհամակարգված)տիպիկգործըն-
թացում հաճախ կիրառվում են ստորև ներկայացված մոտեցումները։ Գոյություն ունեն բազմաթիվ
տարբերակումներ,օրինակ՝միքանիփուլերիհամադրումըկամմեկփուլիտրոհումըմիքանիենթա-
փուլերի։Ներկայացվածօրինակումենթադրվումէ (ևսովորաբար,դահենցայդպեսէլ լինումէ),որ
կազմակերպությանղեկավարությունըփոփոխությանհաղորդիչին,ովկարողէ լինելկազմակերպու-
թյաններսումկամդրանիցդուրսգտնվողորևէմեկը,պարտավորեցնումէկառավարելփոփոխություն-
ներիգործընթացը։

241Քոթթեր,«Փոփոխությանառաջնորդում»։
242ԺանԴինիննի, «ՋոնՔոթթերիկառավարմանտեսությանուղեցույց», «Work.com»ձերբիզնեսիիրականացման
ուղեցույցներ»(2009թ.),JeanneDininni,“GuidetoManagementTheoryofJohnKotter,”Work.comHow-toGuidesto
YourBusiness(2009).
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Փուլ1-ին.Փոփոխությանգործընթացումակնկալիքներիևդերերիհստակեցում

Այսփուլըերբեմնկոչվումէ«սկզբնական»կամ«մուտքային»։Սաայնփուլնէ,երբՁեր(սկզբնական
փոփոխությանհաղորդիչի)ևՁերհաճախորդներիմիջևծագումենհարաբերություններ՝անկախնրա-
նից,թեարդյոքԴուքկազմակերպությաններսում,թեդրանիցդուրսգտնվողխորհրդատուեք։Փորձա-
գետներիպնդմամբ,այսփուլըկազմակերպականփոփոխությանգործընթացիամենակարևորներից
մեկնէ,եթեոչ՝ամենակարևորը։Այսփուլիընթացքումիրականացվածգործունեությամբձևավորվումէ
կազմակերպականհաջողփոփոխությանհիմքը։Այսփուլիիրականացմանորակըսովորաբարհստակ
վկայումէայնմասին,թեինչպիսիընթացքկունենաՁերնախաձեռնությունը։Այստեղտրվումենմի
շարքհարցերիպատասխաններ,որոնցիցեն՝

• ո՞վէներկայիսհաճախորդը.

• ի՞նչասելէ՝«հաջողություն».

• ինչպիսի՞նէհաճախորդիպատրաստակամությունըփոփոխություններիհանդեպ։

                
Փուլ2-րդ.Փոփոխությանգերակաուղղություններիհամատեղբացահայտում

Որքանհամագործակցաբարէփոփոխությանհաղորդիչըաշխատումիրհաճախորդիկազմակերպու-
թյանանդամներիհետ,այնքանավելիմեծէհաջողությանհասնելուհավանականությունը։Փոփոխու-
թյանհաղորդիչըևհաճախորդըայսփուլումմիասինաշխատումենավելիլավպատկերացումկազ-
մելփոփոխությանջանքերիհիմնականնպատակիմասին,ինչպեսնաև՝դրանարդյունավետկերպով
հասնելումիջոցներիվերաբերյալ։Կազմակերպությանհամարդակարողէ լինելկա՛մդժվարություն,
կա՛մոգևորիչտեսլական,որինանհրաժեշտէհասնել։Միասինդուքհավաքումեքտեղեկատվություն,
վերլուծումեքայն՝հետևություններիևեզրակացություններիհանգելուհամար,որիցհետոներկայաց-
նումեքայդտեղեկատվությունիցբխողձերառաջարկները։Երբեմնտեղեկություններիձեռքբերման
գործողությունըկատարվումէշատարագ,օրինակ՝պլանավորմանգործընթացիմասնակիցներիմեծ
ժողովկազմակերպելը։Մյուսդեպքերումայսմիջոցառումնավելիծավալունէ,օրինակ՝ամբողջկազ-
մակերպությանգնահատումկատարելըևփոփոխությանլիարժեքծրագիրմշակելը,հարցազրույցներ
անցկացնելըևայլն։
Երբեմն որոշ մարդիկ նվազեցնում են բացահայտման նմանվճռորոշփուլի կարևորությունը կամայն
ընդհանրապես բաց ենթողնումևփոխարենըփոփոխության կառավարմանգործընթացը սկսում են
փոփոխությանպատվախնդիրևհամապարփակտեսլականըներկայացնելուց։Շատմարդիկկարողեն
հակափաստարկել,որէթիկայիկանոններինկհակասիկազմակերպականփոփոխությանորևէծրագիր
նախաձեռնելը առանց հաճախորդ կազմակերպության ընթացիկ վիճակը լիարժեքորեն գնահատելու
(բացահայտելու)։Փոփոխությանջանքերիմեծմասըպատվախնդիրայստեսլականիիրագործմաննուղ-
ղելը՝առանցփոքրիշատեմանրամասնհետազոտութանուբացահայտմանքայլերի,հաճախկարողէ
վնասակարլինել,ևդուքկարողեքկանգնելմիիրավիճակիառջև,երբձերգործողություններնուղղված
ենլինելուհիմնախնդրիոչթեխորքայինպատճառներիվերացմանը,այլդրանցարտահայտմանախտա-
նիշներիհաղթահարմանը։Բացիայդ,ամբողջծրագիրըկարողէհանգրվանելմիկետում,երբսկզբնա-
կանշրջանումոգևորիչումոտիվացնողտեսլականիիրագործումըդարձելէոչիրատեսական,հատկա-
պես՝եթետվյալկազմակերպությունումարդենիսկկանլուծումպահանջողշատընթացիկխնդիրներ։
Այսփուլըներառումէհետևյալգործողությունները՝
• ծրագրիվրաաշխատողթիմիձևավորում.

• համատեղպլանավորումևտվյալներիհավաքում.

• ուսումնասիրությանարդյունքներիհամատեղվերլուծություն.

• եզրակացություններիուհետևություններիդուրսբերում.

• կազմակերպությաններսումհետևություններիևառաջարկություններիհամատեղներկայացում։

Փուլ3-րդ.Փոփոխությանգերակաուղղություններովկազմակերպականզարգացմանգործողություն-
ներիհամատեղպլանավորում

Այսփուլն ուղղված է բացահայտված գերակա ուղղություններովարվածառաջարկությունների հե-
տագահստակեցմանը,ինչպեսնաև՝գործողություններիտարբերծրագրերումդրանցարտացոլմանը։
Այստարբերծրագրերըորոշդեպքերումներառվումենփոփոխությանկառավարմանհամընդհանուր
ծրագրում։Այսպիսով,այսփուլիսկզբումիրականացվողգործունեությունըհատվումէնախորդ՝բա-
ցահայտմանփուլիվերջումկատարվողգործողություններիհետևհանդիսանումդրանցշարունակու-
թյունը։Գործողություններիծրագրերնայժմմիասինկարողենապահովելփոփոխություններիհստակ
ևիրատեսականտեսլականիառկայությունը։
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Դրանքտրամադրումենայն«ճանապարհայինքարտեզը»,որնանհրաժեշտէներկավիճակիցդեպի
ցանկալիապագավիճակըկատարվողանցումըկառավարելուհամար։
Այսփուլընաևներառումէ՝
• կազմակերպական զարգացմանն ուղղված գործողությունների որոշում՝ բացահայտմանար-
դյունքներովձևակերպվածհետևություններինհետամուտլինելուհամար.

• գործողություններիծրագրերիհամատեղմշակում.
• գնահատմանծրագրերիհամատեղմշակում.
• ուսումնասիրմանծրագրերիհամատեղմշակում։

Փուլ4-րդ.Փոփոխություններիկառավարումևհամատեղգնահատում

Այսփուլիընթացքումշեշտըդրվումէփոփոխություններինուղղվածջանքերիհետևողականությունն
ապահովելուևգնահատելուվրա,այդթվում՝այնպիսիգործողություններկատարելով,որոնքուղղված
ենկազմակերպությանանդամների,իսկերբեմննաև՝հենցփոփոխությանհաղորդիչիդիմադրության
հաղթահարմանը։Այսփուլնընդգրկումէ՝

• գործողություններիծրագրերիշարունակականներկայացումըհաճախորդին.
• գործողություններիծրագրերիիրականացումըհաճախորդիկողմից.
• փոփոխությունների ինտենսիվության մակարդակիպահպանումը հաճախորդի ևփոփոխու-
թյանհաղորդիչիկողմից.

• ծրագրայինգործողություններիևհետապնդվածարդյունքներիհամատեղգնահատումը։

Աղբյուրը. ՔարթերՄաքՆամարա, «Կազմակերպականփոփոխությունև զարգացում», «Ազատ
կառավարմանգրադարան»,CarterMcNamara,“OrganizationalChangeandDevelopment,”Free
ManagementLibrary,www.managementhelp.org/org_chng/org_chng.htm#anchor556912։

Կազմակերպությանանդամներիիրավազորումընույնպեսկարևորմիջոցէառկախոչընդոտ-
ներըշրջանցելուկամվերացնելուհամար։Այննախատեսումէմիշարքեղանակներ՝շահերիբա-
խումներիևկոռուպցիոնայլռիսկերիմասինհաղորդելուուղղությամբմարդկանցքաջալերումից
սկսած`մինչևբարեվարքությանամրապնդմանկոնկրետարդյուքներիհասնելուհամարանհրա-
ժեշտլիազորություններիևռեսուրսներիբաշխումը,ինչպեսնաև՝նշանակալիկոռուպցիոնռիսկեր
պարունակողամբողջական ոլորտներում ընթացող գործընթացներն ուառկա երևույթները վե-
րահսկելունլիազորվածթիմերիղեկավարմանգործառույթներիվստահումըհենցկազմակերպու-
թյանառանձինանդամներին,օրինակ՝պաշտպանությանոլորտումգնումներիգործընթացի,հա-
կադարձգործարքներիհետկապվածևայլն։
Իրավազորումըկարողէհատկապեսարդյունավետլինելայնդեպքում,երբպաշտպանական

գերատեսչության բարձրաստիճան ղեկավարությունը հրապարակայնորեն ընդունիանհատների
ութիմերիարձանագրածհաջողություններըևշարունակականաջակցությունդրսևորիբարեվար-
քությանամրապնդմանգաղափարինկատմամբ։
Եվվերջապես,պետքչէ,որպեսզիիբրևգործողություններձեռնարկելունախապայմանվերաց-

վածլինենբոլորխոչընդոտները։Առաջնորդներնուփոփոխությանհաղորդիչներըկարողեննա-
խընտրելվերացնելհավանականարգելքներիցմիքանիսը,նվազեցնելմյուսներիազդեցությունըև
անգամիսկ՝անտեսելառանձինխոչընդոտներ՝այնհավատով,որփոփոխությանդրականդրդա-
պատճառներնավելիզորեղեն,քանայնխոչընդոտները,որոնքկարողենհարուցվել։

Արագձեռքբերվածարդյունքներիցուցադրում

Առանձնակիկարևորությունունիփոփոխություններիթափիպահպանումը,ինչպեսնաևթերահա-
վատներինհամոզելը,որբարեվարքությանամրապնդմանռազմավարություննիրագործելիէ,իսկ
այդ ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը՝ հետևողական։ Ուստի, փոփոխության հաղորդիչներից
պահանջվում է բարեվարքությանամրապնդման ռազմավարությունը կամ ծրագիրը սկսել դրա
մեկնարկըազդարարելուցհետոորքանհնարավորէշուտ,ինչպեսնաև՝իցույցդնել,որայդռազ-
մավարությունըաշխատումէ։
Փորձառումասնագետներըփոփոխությանհաղորդիչներին,ինչպեսևպաշտպանականգերա-

տեսչություններիղեկավարներինխորհուրդենտալիսզերծմնալապակառուցողականվարքագիծ
դրսևորելուց,այսինքն՝չափիցշատչկենտրոնանալմանրուքներիվրա,բացասաբարչվերաբերվել
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քննադատությանը,հապճեպորոշումներչկայացնել,չափիցդուրսչմիջամտելաշխատակիցների
առօրյագործունեությանը,քանիորայսբոլորվարվելակերպերըկարողեննվազեցնելհաջողու-
թյանհասնելուհավանականությունը։
«Արագարդյունքները»պարտադիրչէ,որվերաբերենկազմակերպությանգործունեությանձևերի
ինչ-որհիմնովինփոփոխության։Հնարավորէ,որդրանքշատմեծազդեցությունչունենանհակա-
կոռուպցիոնռիսկերիվրաևս՝դրանցշոշափելիքանակականցուցանիշներինվազեցմանտեսան-
կյունից։Ինչնիրոքկարևորէ,դագործնականումնվիրվածությունըապացուցելնէ,դիմադրության
հանդիպելով` վճռականություն ցուցաբերելը, ինչպես նաև հակակոռուպցիոնայն ռազմավարու-
թյանիրագործելիություննապացուցելը,որըհիմնվածէբարեվարքությանամրապնդմանը,թա-
փանցիկությանբարձրացմանըևհաշվետվողականությանռեժիմիկատարելագործմանը։
Օրինակ՝եթեբարեվարքությանամրապնդմանռազմավարությանտարրերիցմեկնէհանդիսա-
նում պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացում անկախ դիտորդների ներգրավումը
(տե՛ս,օրինակ,սույնժողովածուիԳլուխ7-ը),չպետքէանպայմանսպասելխոշորգնումներիդեպ-
քերին,ասենք՝ինքնաթիռներիկամնավերիգնմանգործընթացի։Այսմոտեցմանիրագործելիու-
թյունըկարողէհաստատվելնաևավելիփոքրգործարքների,ասենք̀ընդամենըմիքանիհարյուր
հազարեվրոյիգնումներիգործընթացում,որոնքնույնպեսգտնվումենմասնագիտացվածԶԼՄ-նե-
րիևՀԿ-ներիուշադրությաններքո։Նմաննորմոտեցմանկիրառումըկարողէնպաստելնախա-
ձեռնությանթափհավաքելուն,իսկմյուսկողմից,սափոփոխությանհաղորդիչներինկօգնի̀ կան-
խատեսելուապագախոչընդոտներնուայդկանխատեսումներինհամապատասխան՝շտկելուբա-
րեվարքությանամրապնդմաննուղղվածռազմավարությունը։

Նախնականհաջողություններիզարգացումը՝փոփոխության
գործընթացըարագացնելուհամար

Բարեվարքությանամրապնդմանևկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմաննուղղությամբարձանագր-
վածառաջին,թեկուզևփոքրձեռքբերումներըպետքէկոնսոլիդացվենևայնուհետեևտարած-
վեն՝ավելիշատցանկալիփոփոխություններիհասնելուհամար։
Ցանկալիհանգրվանընույնպես,սակայն,կարողէտեղաշարժվել։Բարեվարքությանամրապնդ-
մանծրագրերիիրականացումըդինամիկգործընթացէ,որըենթադրումէձեռքբերվածփորձի
անընդհատամփոփումևդրաարդյունքներիներդրում։Կարողէպարզվել,որնախաձեռնության
շրջանակներըչափազանցպատվախնդիրենկամչափազանցհամեստ։
Բացիայդ,փոփոխությանկառավարումը,ինչպեսևկառավարմանցանկացածայլեղանակ,պետք
էտեղթողնիծրագրերիվերագնահատմանև,ստացվածփորձիարդյունքներիցելնելով,գործըն-
թացումփոփոխություններմտցնելուհամար։Զինվորականհայտնիաֆորիզմինմիանգամայնհա-
մահունչ,ըստորի՝«մարտականոչմիծրագիրչիդիմանումթշնամուհետառաջինշփմանը»243,ոչ
միփոփոխությանկառավարմանծրագիրհաստատունչիմնում`դրանով«փոփոխվող»իրական
աշխարհիհետշփվելով244:
Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն հաջող իրականացումն ապահովող որոշակի բաղադրիչներ,
որոնքարտացոլումենհետևյալպահանջները՝
• գնահատելևխրախուսելայնգործունեությունը,որըհամահունչէբարեվարքությանամ-
րապնդմանծրագրինպատակներին.

• շարունակելհստակեցնելևներկայացնելփոփոխությանհիմքումընկածպատճառներըև
բովանդակությունը.

• ապահովել հետադարձկապըպաշտպանությանոլորտիաշխատակիցներիևարտաքին
դերակատարներիհետ.

• շարունակել հնարավոր դիմադրությանև դրապատճառների բացահայտմանն ուղղված
աշխատանքները.

• բացահայտել բարեվարքության խթանման և ինստիտուցիոնալացման համար անհրա-
ժեշտմասնագիտականկարողություններըևներդրումներկատարելայդուղղությամբ։

243ԱյնվերագրվումէգերմանացիֆելդմարշալՀելմութվոնՄոտկեին(HelmuthvonMoltke,1800-1891թթ.)։Գերմա-
ներենիցբառացիթարգմանվումէհետևյալկերպ.«Գործողություններիոչմիծրագիրիրնույնորոշակիությունըչի
պահպանումթշնամուհիմնականուժիհետառաջինիսկբախումիցհետո»։

244ԳիյևԲիման,«Փոփոխությանհասնելըբիզնեսհիմնարկներում»։
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Կազմակերպականմշակույթիմեջնորփորձիներդրումը

Քոթթերի(Kotter)փոփոխություններիկառավարմանտեսությանհամաձայն̀ վերջինփուլըցանկա-
լիփոփոխությունը,մերդեպքում՝պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանամրապնդումնու
կոռուպցիոնռիսկերինվազեցումըանդառնալիդարձնելնէ։
Սրանկարելիէհասնելայնդեպքում,երբնորչափորոշիչներըևհատկապես՝բարեվարքությամբև
կոռուպցիայիհանդեպզրոյականհանդուրժողականությամբբնորոշվողնորվարքագիծըդառնան
պաշտպանությանոլորտում,արտաքինդերակատարներիշրջանում,այդթվում՝խորհրդարանում,
պաշտպանականարդյունաբերության բնագավառում, ԶԼՄ-ների և այլ կազմակերպությունների
ներսումընդունվածմիասնականմոտեցումների,համոզմունքներիևավանդույթներիմաս։
Կազմակերպականայդպիսիմշակույթիինստիտուցիոնալացմանտեսանկյունիցշատկարևոր

էապագաառաջնորդներիվերապատրաստումը։Պատուհան23.5-ումնկարագրվածէվերապատ-
րաստմանմիդասընթացիօրինակ,որըկազմակերպվելէՆԱՏՕ-իԲարեվարքությանամրապնդ-
մաննախաձեռնությանշրջանակներում՝ՆԱՏՕ-իանդամևգործընկերհանդիսացողպետություն-
ներիպաշտպանությանոլորտիապագաղեկավարներիհամար։Պատուհան23.6-ումներկայաց-
ված է դերայինխաղերի օգտագործմամբ մի օրինակ, որը հաջողությամբ կիրառվել է մի շարք
երկրներիպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիղեկավարներիհաջորդսերնդիվերա-
պատրաստմանընթացքում։
Ամփոփելով`նշենք,որսույնժողովածուիմեջներկայացվումենկոռուպցիոնկոնկրետհիմնա-

հարցերի լուծման և բարեվարքության խթանման ուղղությամբ գործնական մոտեցումների մի
շարքօրինակներ։Սույնգլխումուսումնասիրվեցինփոփոխություններիկառավարմանհիմնական
գործընթացները։Այնուամենայնիվ,պաշտպանականբոլորգերատեսչություններիհամարկիրառե-
լիորևէպատրաստիլուծումգոյությունչունի։Նշվածգաղափարներիևառաջավորփորձիկիրա-
ռումըորևէկոնկրետմիջավայրումպահանջումէերևակայություն,ռազմավարականմտածողու-
թյուն,առաջնորդելուհամարանհրաժեշտորակներևհամբերություն,որոնքզուգորդվածենլավ
կառավարմանսկզբունքներըպաշտպանությանոլորտումիրացնելուհետ։

Պատուհան23.5.ԲարեվարքությանամրապնդմանՆԱՏՕիվերապատրաստմանդասըն
թացը

Պաշտպանական գերատեսչության ապագա ղեկավարներին վերապատրաստելուն ուղղված ՄԹ
առաջնորդությամբիրականացվողայսնախաձեռնությանարդյունքումևՆԱՏՕ-իԲարեվարքության
ամրապնդմաննախաձեռնությանշրջանակներումանցկացվեցԲարեվարքությանամրապնդմանհնգօ-
րյադասընթաց։
Վերապատրաստումընախատեսվածէրպաշտպանությաննախարարությունների,զինվածուժերի

անձնակազմիհամարևհասցեագրվածէրառնվազնգնդապետիկոչումունեցողանձանց։Դասախո-
սություններնանցէինկացվումՄԹպաշտպանությանակադեմիայի,Անվտանգությանքաղաքականու-
թյանԺնևիկենտրոնի,Շվեդիայիպաշտպանականքոլեջի,«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակեր-
պությանաշխատակիցների,ինչպեսնաևդրսիցհրավիրվածմիշարքկառավարականևմիջազգային
կառույցներ ներկայացնող բանախոսների կողմից։Դասախոսություններիթեմաներն էին`պաշտպա-
նությանոլորտումառկակոռուպցիայիտեսակներնուխոցելիկողմերը,կոռուպցիայիհիմնախնդիր-
ները` կապված ռազմական և խաղաղապահ գործողությունների հետ, կոռուպցիային հակազդելու
ուղղությամբԶԼՄ-ներիունեցածդերնուկառավարմանմեթոդիկան։Դասընթացներըհիմնականում
վերաբերումէինկոնկրետխնդիրներին,տարբերպետություններումնշվածհարցերիշուրջձեռքբեր-
վածփորձին,ինչպեսնաև՝աստիճանակարգությանմիջինպաշտոններումգտնվողզինվորականևքա-
ղաքացիականծառայողներիունեցածդերակատարմանը՝փոփոխություններնիրողությունդարձնելու
տեսանկյունից։
Ուսումնական այս մոդուլի հիմնական նպատակներից էր հանդիսանում մասնակիցներին աջակցու-
թյունտրամադրել,որպեսզինրանք՝

1. հասկանանկոռուպցիայիէությունը.
2. հասկանանկոռուպցիայիէությունըպաշտպանությանոլորտում.
3. հասկանան բարեվարքության ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի եղանակները
քաղաքական,աշխատանքայինմակարդակներովևսեփականվարքագծիշրջանակներում.

4. վստահությունձեռքբերենառայն,որայսհիմնախնդիրըհաղթահարելիէ։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու304

Դասընթացիմասնակիցներիկողմիցնաևուսումնասիրվումէինթափանցիկությանևլավկառա-
վարմանհասկացությունները,ինչպեսնաևայն,թեինչպեսպետքէպատշաճկերպովհամագործակցել
պաշտպանությանոլորտիմատակարարների,հանրությանուքաղաքացիականհասարակությանհետ։
Նրանքփոխանակումէինիրենցունեցածփորձըևսովորումմեկըմյուսից։Դասընթացիկարևորագույն
փուլնէրյուրաքանչյուրմասնակցիկողմիցարվողներկայացումը,որիթեմանհետևյալնէր՝«Ինչպեսես
կամրապնդեմբարեվարքությունը»։
ԱռաջինփորձնականդասընթացըանցկացվեցՄԹպաշտպանությանակադեմիայում2008թ.հու-

լիսին։ԴասընթացիտասնութմասնակիցներըներկայացնումէինՈւկրաինան,Վրաստանը,Ադրբեջա-
նը,Հայաստանը,Ռումինիան,Ալբանիան,Բոսնիա-Հերցեգովինան,Մոնտենեգրոն,Լեհաստանը,ՄԹ-ն,
ՆորվեգիանևՇվեյցարիան:
Այսօրվադրությամբայսդասընթացըներկայացվել է20-իցավելիպետություններիներկայացու-

ցիչներին՝ՆԱՏՕ-ի «Օբերամմերգաու» դպրոցում (SchoolOberammergau),ՍարաևոյիԽաղաղության
աջակցմանգործողություններիուսումնականկենտրոնում(PeaceSupportOperationsTrainingCentre),
ԿիևումգտնվողՈւկրաինայիպաշտպանությանազգայինակադեմիայում(NationalDefenceAcademyof
Ukraine)։Դասընթացըոգևորությամբընդունվեցմոտ30բարձրաստիճանզինվորականևքաղաքացի-
ականծառայողների,ինչպեսնաևդասընթացներիցյուրաքանչյուրինիրենցմասնակցությունըբերած`
կոռուպցիայիհարցերովհրավիրվածմոտ15լրացուցիչդասախոսներիևմիջազգայինփորձագետների
կողմից։

Աղբյուրը. Բարեվարքության ամրապնդման ՆԱՏՕի վերապատրաստման դասընթացը, NATO
BuildingIntegrityTrainingCourse:http://www.defenceagainstcorruption.org/tools-and-techniques/training-
module:

Պատուհան23.6.Դերայինխաղերը՝որպեսվերապատրաստմանարդյունավետգործիք

Վերապատրաստումը`որպեսքաղաքականբարեփոխումներիգործիքօգտագործելուհամարանհրա-
ժեշտէունենալիշխանություններիլիարժեքաջակցություն,ներգրավելճիշտմարդկանց,հարստացնել
նրանցգիտելիքներնուփորձըևմոտեցումները։Այնուամենայնիվ,երբեքէլհեշտչէմարդկանցմոտե-
ցումներիվրաազդելը, քանիորդրանքխիստարմատավորվածենևգտնվումենենթագիտակցա-
կանմակարդակիվրա։Եթեմենքցանկանումենքմասնակիցներինհրավիրելնրանցմոտեցումները
փոփոխելունպատակով,ապաառաջինհերթինմենքպետքէառաջնորդենքնրանցդեպիիրենցիսկ
ունեցածմոտեցումների բացահայտումը։Այնուհետևմենքպետք է օգնենք նրանց` հասկանալու,թե
ինչնէընկածիրենցայդմոտեցումներիհետևում։Վերջապես,մենքպետքէնրանցքաջալերենքփորձել
ևգործնականումիրացնելայլմոտեցումներ։Սրանցիցևոչմեկինհնարավորչէհասնելավանդական
ուսուցմանեղանակներով։Կարծել,թեդակարելիէանել«ՓաուերՓոյնթ»(PowerPoint)ներկայացման
օգնությամբ,անհույսէ։
Սակայնպատկերացրեքմիդերայինխաղ,որտեղընդդիմադիրպատգամավորըսկսումէքննադա-

տել կործանիչներգնելու կառավարությանծրագիրը,և որտեղպաշտպանությաննախարարըփաս-
տարկումէ,թեինչուէօդայինուժերինանհրաժեշտայդտեխնիկան։Իրականկյանքումդերակատար-
ներիցմեկըիրոքլինումէընդդիմադիրքաղաքականգործիչը,իսկմյուսը՝աշխատումպաշտպանության
նախարարությունում,սակայնխաղիընթացքումնրանցիցյուրաքանչյուրըստանձնումէիրականկյան-
քումիրընդդիմախոսիդերը։Այնպեսորնրանցից յուրաքանչյուրըհայտնվումէիր«հակառակորդի»
վիճակում,ևայժմնրանքտեսնումեն,թեինչպեսէիրենցունեցածդերակատարումըներկայացվում
այլանձիկամանձանցկողմից։Բացիայդ,խաղացողներըհնարավորությունենստանումճաշակելու
սպառազինություններիգնմանխնդիրներըմիանգամայնդրամատիկ,անմիջականևգրեթեիրական
մթնոլորտում։Սակարողէլրացնելայն,ինչըիրենքսովորելենավանդականդասավանդմանընթաց-
քում։Այսպես,մեկնաբանելովժողովրդավարականկառավարմաննառնչվողներածականմիդասախո-
սություն,մասնակիցներիցմեկնասաց.«Եսգիտեմայսամենը։Մենքսաանցելենքհամալսարանում»։
Երկրորդօրընախաղումէրհիմնականբանախոսներիցմեկիդերը։Վերջումնաասաց.«Երեկեսկար-
ծումէի,որհասկանումէի,թեինչեքասում,բայցդաայդպեսչէր։Այ,հիմաեսհասկանումեմ»։
Դերայինխաղ-պարապմունքիընթացքումմասնակիցներիցմեկը,ովխաղումէրխորհրդարանա-

կանհետաքննողհանձնաժողովիանդամիդերը,խաղըվարողինասաց,որտունէգնում։Հանկար-
ծակիիեկածխաղավարըհարցրեցպատճառը։«Եսչեմկարողանատանելայդմեծամիտպաշտպա-
նությաննախարարին»։Խաղավարընշեց,որխաղըշատբնականէ,ինչինմասնակիցըհամաձայնեց։
Այնուհետևխաղավարնասաց,որնմանհանդուգնվարքագծիներկայացումըհետապնդումէրուսուցո-
ղականնպատակ,ինչինմասնակիցընույնպեսչառարկեց,ասելով՝«Դաայնքանիրականէ,որեսհենց
դրահամարէլչեմկարողդատանել,անգամեթեդրանիցշատբանենքսովորում»,ևգնացտուն։
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Դերայինխաղիավարտինհաջորդածամփոփմանընթացքումկոռումպացվածնախարարիդերա-
կատարըասաց.«Եսզզվումեմիմդերից։Եսերբեքչէիմտածի,որկարողեմնմանավազակիդերխա-
ղալ»։Իսկմյուսմասնակիցը,երբհարցրին,թեորնէբնականխաղիպատճառը՝ունեցածտաղա՞նդը,
թե՞խաղիպայմանները,ասաց.«Եսանտաղանդդերասանեմ։Խաղնէմեղավոր»։
Դերայինխաղիառավելություններիցմեկնէլայնէ,որայնօգնումէխմբիամրապնդմանը,ինչըշատ

կարևորէհետագադասընթացներիժամանակ։Վերջապես,խաղիցստացածոգևորությունըերկարա-
ժամկետազդեցությունունի։Տարիներհետո,երբմասնակիցներըմոռացածկլինենդասախոսներինու
դասընթացը,նրանքհիշելուենայդխաղը։Դասախոսըկամհրահանգիչըկարողենտրամադրելմիայն
գործիհանգամանքները,բայցմենքհավատացածենք,որդերայինխաղըհանդիսանումէուսումնա-
կանդասընթացներիառաջավորփորձիանբաժանմասը,որնավելիշատբանէտալիս,քանպարզա-
պեսգիտելիքներհաղորդելըևհմտություններկատարելագործելը։

Աղբյուրները. Սամի Ֆալթաս, «Եվրոպական անվտանգության ուսումնասիրությունների կենտ
րոն»,SamiFaltas,CentreforEuropeanSecurityStudies,www.cess.org,ՍամիՖալթասևՄերիհն
Հարթոգ,«Աստղերիմիացմանծրագիր.Հայաստանում,Ադրբեջանում,Վրաստանում,Մոլդովայում
ևՈւկրաինայումանվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիշրջանակներիվերապատրաստման
դասընթաց,«Կապեր.Եռամսյակայինամսագիր»,Հ7:2,ամառ,2008թ.,էջ8191,SamiFaltasand
MerijnHartog,«TheStarlinkProgram:TrainingforSecuritySectorReforminArmenia,Azerbaijan,
Georgia,Moldova,andUkraine,»Connections:TheQuarterlyJournal7:2(Summer2008),81–91:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆԻՐԱԶԵԿԼԻՆԵԼԸ
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆԾՐԱԳՐԵՐԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ

Բարեվարքությանամրապնդմանարդյունավետռազմավարություններիուծրագրերիմշակումնու
իրականացումը կախված է կազմակերպական տվյալ մշակութային միջավայրի ազդեցությունն
ըմբռնելու,ինչպեսնաևկազմակերպականմշակույթիայնհատկություններըխթանելուկարողու-
թյունից,որոնքնպաստավորենանհատականևկազմակերպականբարեվարքությանևզսպող՝
կոռուպցիոնվարքագծիհամար։

Ինչո՞ւէմշակույթըկարևոր

Հետկոմունիստական,անցումային շրջանիևզարգացող շատերկրներումկոռուպցիանհասել է
այնպիսիաստիճանիևայնպիսիմեծվնասհասցրելքաղաքականությանը,տնտեսությանը,ամ-
բողջհասարակությաննուշարքայինքաղաքացիներին,որայժմայնարդենկարողէբնորոշվել
որպես«ազգայինանվտանգությանխնդիր»245:Իրարհաջորդածկառավարություններնանկարող
գտնվեցինկոռուպցիայինմանհիմնախնդրիճիշտլուծումըգտնելուգործում,մինչդեռհաճախիշ-
խանությանէինգալիս̀ խոստանալովկոտրելկոռուպցիայի«ողնաշարը»։Սակայնայդկառավա-
րություններիպաշտոնավարմանժամկետնավարտվելունմոտ,ինչպեսօբյեկտիվցուցանիշները,
այնպեսէլսուբյեկտիվընկալումներըցույցէինտալիս,որկոռուպցիանոչմիայնչէրնվազել,այլև
ավելիկենսունակուխորըարմատներէձգելհասարակականկյանքում։Սրահետևանքովխա-
թարվումէմարդկանցհավատըժողովրդավարությաննկատմամբ,քայքայվումենհասարակական
կյանքիհյուսվածքները,խորանումէսոցիալականբևեռացումը,ևլրացուցիչհնարավորություններ
ենստեղծվումօլիգարխիկևքրեականկառույցներիկողմիցպետականկառավարմանվրաքո-
ղարկվածկամանթաքույցկերպովազդելուհամար։Հետևաբար,կոռուպցիայիզսպումըդառնում
էազգայինանվտանգությանռազմավարությանկարևորագույնգերականպատակը։
Սամեծապեսևգնալովավելիակնհայտորենվերաբերում էպաշտպանությանոլորտին։Մի

կողմից,ԹԻ-իվերջինշրջանիկոռուպցիայիընկալմանվերաբերյալբոլորհարցումներիհամաձայն,
զինվածուժերըհանդիսանումենառավելքիչկոռումպացվածերեքկառույցներիցմեկը,ինչնինք-
նինլեգիտիմությունևհանրայինաջակցությունէապահովումպաշտպանությանոլորտիկառույց-
ներիհամար։Մյուսկողմից,պաշտպանությանոլորտըավանդաբարփակէեղելհանրայինևան-
գամխորհրդարանականվերահսկողությանհամար։Այսպիսով,քանիդեռչեններդրվելժողովր-
դավարականվերահսկողությանպատշաճմեխանիզմները,կամչիստեղծվելկոռուպցիայիհան-
դեպ զրոյական հանդուրժողականության միջավայր, պաշտպանության ոլորտը հեշտությամբ
կդառնակեղտոտշահերիկենտրոնացմանբույնըևայնփորձադաշտը,որտեղհայտնագործվում
ենու«փորձովստուգվում»կոռուպցիոննորսխեմաներնուցանցերը։

 Այսժողովածուինախորդգլուխներումքննարկվեցինպաշտպանությանոլորտիկազմակեր-
պությունների, տեղի ունեցող գործընթացների և ներգրավված անհատների բարեվարքության
խթանմանևայսոլորտումկոռուպցիոնռիսկերինվազեցմանուղղությամբլավագույնփորձիօրի-
նակները։Այնուամենայնիվ,այլերկրներումնույնպրակտիկայիներդրմանփորձերըհաճախնույն-
պիսիարդյունավետությունչենունենում,ևանկախնրանից,թեորքանբարիենցանկությունները,
այդ ջանքերը դիտվում են որպես հակակոռուպցիոն այն նախաձեռնությունների նմանակումը,
որոնք,այդպիսով,պարզապեսչենաշխատումայսմիջավայրում։
Խորքային մշակութայինտարբերությունները լավագույնպրակտիկայիտարածմանփորձերի

ձախողմանպատճառներիթվումեն։Շատդեպքերումայսկամայնմոդելինսկզբիցբավականին
արդյունավետհետևելըվերջումավարտվումէձախողմամբկամհանգեցնումէանբավարարար-
դյունքների։Սատեղիէունենումտեղականառանձնահատկությունների,ավանդույթների,փորձի,
կազմակերպականումարդկայինմշակույթիանտեսմանհետևանքով։
245Կանխնդիրներ,որոնքառնչվումենանվտանգությանը,ևկանխնդիրներ,որոնքշատկարևորենանվտանգության
համարևայսպիսով՝«անվտանգականացվումեն»։
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Այլխոսքերովասած՝«մշակույթըկարևորէ»։Արտաքինմոդելներըևպրակտիկանկիրառելիս
անհրաժետէդրանցիմաստիհամարժեքբացահայտումնուտեղայնացումը,ինչըթույլկտահաշ-
վիառնելտեղականառանձնահատկությունները,մոտեցումներնուկարծրատիպերը։Անհրաժեշտ
էնաևապահովել,որդրսիցերաշխավորվածայդմոդելներիևպրակտիկայիիմաստըճիշտհաս-
կացվիևչխեղաթյուրվիտեղականմոտեցումներիևընկալումներիբովում։

Ի՞նչնէմարդկանցևկազմակերպություններըտարբերումմիմյանցից

Մշակութայինտարբերություններնարտահայտվումենառնվազնյոթմակարդակով։Դրանքտար-
բերություններնեն՝

1. ԱրևմուտքիևԱրևելքիմիջև,այսինքն՝ԱրևմուտքիանձնակենտրոնևԱրևելքիհամայնքա-
կենտրոնհասարակություններիմիջև։Բացիայդ,որոշսլավոնականև/կամօրտոդոքսալ
երկրներդասվումենայսպեսկոչված«միջինխմբի»հասարակություններին։

2. ՀյուսիսայինԱտլանտիկայիհակառակափերիմիջև։Սրանքարմատապեստարբերվողհա-
մայնքներչեն,սակայնդրահետմեկտեղսառըպատերազմիավարտիցհետոնրանցռազ-
մավարականմոտեցումներնուգերակայություններըհաճախտարբերվումեն։

3. ԱրևմտյանևԱրևելյանԵվրոպայիմիջև,որոնքսկզբիցբաժանվածէինԲեռլինիպատով,
իսկայնուհետև՝նաևվիրտուալերկաթեվարագույրով։Չնայածնախկինսոցիալիստական
երկրներիկողմիցեվրոպականժողովրդավարականընդհանուրհոսանքինմիանալուուղ-
ղությամբգործադրվածանկեղծևշատդեպքերում՝հսկայականջանքերին,նախորդհա-
սարակականևքաղաքականկացութաձևիկարծրատիպերըխորըարմատներենգցելհա-
սարակականևանհատականկյանքում,աշխարհայացքիևընկալումներիմեջ։1989թ.ի
վերԱրևելյանԵվրոպանփորձումէ,առավելհաճախ՝առանցքննադատականմոտեցում
դրսևորելու,ընդունելարևմտաեվրոպականնորմերնուպրակտիկան,մինչդեռարևմտաեվ-
րոպացիներըփորձումենանուշադրությանմատնելայնտարբերությունները,որոնքառկա
են՝սոցիալականշփմանևտեղականմակարդակովհամայնքայինկյանքիկազմակերպման
վարվելակերպերիմիջև,սոցիալականշփումներիմիջև,երեխա-ծնողևհարևաններիհետ
հարաբերություններիմիջև,միջսերնդայինփոխօգնությանևկապիմիջև,ընտանեկանև
ընկերականփոխօգնությանմոդելներիմիջև,ինչպեսնաև՝այնմոդելներիմիջև,որոնքեն-
թադրում են փոքր քայլերով հանուն ընդհանուր նպատակների և դրանց ուղղությամբ
շարժվելը։Գոյությունունեննաևոչֆորմալխմբերիվարվելակերպեր,որոնքդիրքավոր-
վումենանհատի,ումսոցիալականևգործառնականկարևորությունըամբողջատիրական
երկրներումաննշանէր,ևպետությանմիջև,որըձգտումէրկանոնակարգելուևներխուժե-
լուցանկացածհարաբերություն։

4. Իշխանականինստիտուտներիևերկրիշարքայինքաղաքացիներիմիջև։Արևելաեվրոպա-
կանհասարակարգերումշարքայինմարդկանցվերաբերմունքըիշխանությաննկատմամբ
երկակիէ։Միկողմից,ակնկալիքներկան,որ«իշխանությունները»պետքէլուծենմարդ-
կանցբոլորխնդիրներըկամ,առնվազն,դրանցիցամենակարևորները։Իշխանությունըկա-
ռավարմանհարաբերությանակտիվսուբյեկտնէ,իսկշարքայինքաղաքացիները՝պասիվ
օբյեկտը։Մյուսկողմից,մարդիկտեսնումեն,որիշխանությանմոտկանգնածմյուսմարդիկ
ունենիրենցսեփականխնդիրներնունկրտումները,ինչպես,օրինակ,ապրուստիավելի
լավպայմաններիցկամարտոնություններիցօգտվելը։

5. Անվտանգությանոլորտիինստիտուտների(այսինքն՝ուժայինկամուժկիրառելունլիազոր-
վածկառույցների)ևպետականայլկառույցներիմիջև։Ուժայինկառույցներըշարունակում
ենիրենցհամարելորպեսավելիբարձրակարգինստիտուտներ,հանունորոնցհասարա-
կությունըպետքէկրիտառապանքներևզրկանքներ,քանիոր«նա,ովչիկերակրումիր
սեփականբանակը, ստիպված է կերակրել ուրիշինը»,այսինքն՝այսկառույցներինհատ-
կացվելիք ռեսուրսները երաշխավորված են, անկախ նրանից, թե որքան արդյունավետ
դրանքկօգտագործվեն։Ռազմականացվածմտածողությունըելնումէայնգաղափարից,որ
ազգայինանվտանգությունըսրբությունէ,որինքնիշխանությանևանկախությանպաշտ-
պանությունը,ընդորում`անկախդրանցսպառնացողվտանգներիառկայությունից,ծանր
առաքելությունէևերկրիուզինվածուժերիհամարթիվմեկգերակայություն,որըպետքէ



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու308

հագեցվածլինիռեսուրսներով,անգամեթեդաենթադրումէառողջապահականծառայու-
թյունների,գիտության,կրթությանևշրջակամիջավայրիհամարվատպայմաններ։Պա-
տուհան24.1-ումներկայացվումենկազմակերպականմշակույթիևդրատարրերիառավել
շատօգտագործվողերկուբնորոշումները։

6. Պաշտպանությանոլորտիևազգայինանվտանգությանոլորտիայլինստիտուտներիմիջև։
Պաշտպանությանոլորտումշատենայնմարդիկ,որոնքդեռևսկարծումեն,որպաշտպա-
նականգերատեսչությունը,իտարբերություն,օրինակ,ոստիկանությանկամքաղաքացիա-
կանպաշտպանությանծառայությունների,պարտավորչէհաշվետուլինելիրգործունեու-
թյանհետևանքներիևարդյունքներիհամար։

7. Պաշտպանությանոլորտիզինվորականևքաղաքացիականծառայողներիմիջև։Կենտրո-
նականևԱրևելյանԵվրոպայիերկրներընշանակալիհաջողություններիենհասելզինվո-
րական-քաղաքացիական բնույթի ժողովրդավարական հարաբերություններ ձևավորելու
գործում։Այնուամենայնիվ,հազվադեպէ,որզինծառայողներնուքաղաքացիականանձինք
միմյանցընկալումենկոռուպցիայիդեմպայքարողմեկթիմիներսում,փոխարենը՝նրանք
մեկըմյուսինմեղադրումենբարեվարքությանպակասիկամբացակայությանմեջ։

Ազգայինևկազմակերպականմշակութայինառանձնահատկություններիդրսևորմանբոլորյոթ
մակարդակներնէլարժանիենպատշաճուշադրությանևայնպիսիջանքերի,որոնքուղղվածկլի-
նենբարեվարքությանխթանմանը,թարգմանիչներիևհաղորդակցություննապահովողանձանց
կրթմանը,ինչպեսնաևխախտումներիկանխարգելմանևվաղնախազգուշացմանհամակարգերի
արմատավորմանը։Կախվածնրանից,թեինչպիսիչափանիշներևգնահատմանցուցիչներկընտր-
վեն,տարբերություններիվերընշվածմակարդակներիցյուրաքանչյուրինկտրվիիրկարևորությու-
նը,որիցհետոհասցեականևնպատակաուղղվածջանքերկգործադրվենառաջավորփորձիտե-
ղայնացման«խեղաթյուրումների»հասցվածվնասներըորքանհնարավորէնվազեցնելուուղղու-
թյամբ՝հնարավորօգուտներըառավելագույնիհասցնելունպատակով։

Մշակութայինշերտերևկոռուպցիայիընկալմանմոտեցումներ

Բարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռնություններըքննարկելիսփոփոխություններիհաղոր-
դիչներինանհրաժեշտէուշադրությունդարձնելկոռուպցիայիհանդեպձևավորվածմոտեցումնե-
րիևկարծրատիպերիմիքանիշերտերիվրա։Սահատկապեսկարևորէ,երբնրանքցանկանում
ենգտնելայսկամայնվարքագծիմշակութայինայնառանձնահատուկպատճառները,որոնքպայ-
մանավորումենկոռուպցիայիհանդեպվերաբերմունքը,ինչպեսնաև՝եթենրանքցանկանումեն
ընդունելկոռուպցիայիդեմպայքարիաշխատանքայինծրագրերևփոխելվերաբերմունքըդրա
նկատմամբ։

Պատուհան24.1.«Կազմակերպականմշակույթի»բնորոշմանշուրջ

«Կազմակերպականմշակույթի»ընդհանուրճանաչումգտածբնորոշումներիցմեկըհետևյալնէ.

Համոզմունքների,արժեքներիևնորմերիևդրանքխորհրդանշողդրամատիկիրադարձությունների
ևանհատականություններիամբողջություն,որնարտացոլումէկազմակերպությանուրույնբնույթը
ևստեղծումկազմակերպությանկողմիցևկազմակերպությաններսումգործելումիջավայր։

Կազմակերպական մշակույթի հարցերով մասնագիտացածՃանաչվածտեսաբանների մյուսխումբը
նախընտրումէավելիընդհանուրբնորոշումը,որըդուրս չիթողնումնաևիրականումկորպորատիվ
մշակույթիմասհանդիսացողգործոնները.

Խորքայինայնպիսիմոտեցումներիևընկալումներիընդհանրություն,որոնքձևավորվելենկազմա-
կերպությաններսումվերջինիսկողմիցիրունեցածարտաքինադապտացիայիևներքինինտեգր-
մանհետկապվածխնդիրները լուծելուգործընթացումևդրաարդյունքում,ևորոնցկիրառման
ընթացքումհաստատվելէ,որդրանքարդյունավետենևհետևաբար՝կարողենուսուցանվելնոր
անդամներինորպեսայդխնդիրներիընկալման,դրանցմասինմտածելուևդրանքզգալուճիշտ
եղանակ։
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Այսերկուբնորոշումներըբովանդակայինառումովգրեթենույննեն։Այլխոսքերովասած`ժամանակի
հետ,խմբերը իրենց զարգացման ընթացքում հիմնականում հանդիպում են երկու մարտահրավերի՝
անհատներիինտեգրումըարդյունավետամբողջությանմեջևարդյունավետհարմարեցումըարտաքին
միջավայրին՝գործունեությունըշարունակելուհնարավորությունըպահպանելուհամար։Այսերկուխն-
դիրներիլուծմանընթացքումխմբերըիրականացնումեն«կոլեկտիվուսուցում»,որիշնորհիվէլձևա-
վորվումէմոտեցումներիևհամոզմունքներիայնամբողջությունը,որըկոչվումէ«մշակույթ»։

Կազմակերպականմշակույթիտարրերնեն՝
• հռչակվածկամենթադրվողարժեքները.

• անդամներիակնկալվողվարքագծիգրավորևչգրվածկանոնները.

• սովորույթներնուարարողակարգերը.

• խմբիանցյալիմասինպատմություններնուառասպելները.

• կազմակերպությանժարգոնը՝այնհատուկբառապաշարը,որնօգտագործվումէխմբիներսում
կամդրամասինխոսելիս.

• մթնոլորտը՝այնզգացմունքները,որոնքառաջանումենխմբիանդամներիկողմիցմեկըմյուսի,
խմբիցդուրսգտնվողանձանցևշրջապատիհետշփվելուվարվելակերպըդիտարկելով,այդ
թվում՝կապվածնրանցզբաղեցրածֆիզիկականտարածքիհետ.

• փոխաբերություններըևխորհրդանիշները,որոնքկարողենգտնվելենթագիտակցականմա-
կարդակիվրա,սակայնարմատավորվածլինելմշակութայինայլտարրերիմեջ։

Աղբյուրները.ԳարեթՄորգան,«Կազմակերպությանմտապատկերները»GarethMorgan, Images
ofOrganization(ThousandOaks,CA:SagePublications,1997);ԷդգարՇեյն,«Կազմակերպական
մշակույթևառաջնորդություն»՝«Կազմակերպականտեսությանհիմունքները»գրքում,ՋեյՇաֆ
րիցիևՅ.ՍթիվենՕթիևմյուսներիխմբ.,EdgarSchein,«OrganizationalCultureandLeadership,»
inClassicsofOrganizationTheory,JayShafritzandJ.StevenOtt,eds.(FortWorth:HarcourtCollege
Publishers,2001);“OrganizationalCulture,”www.soi.org/reading/change/culture.shtml։ 

• Պատմականշերտըհանդիսանումէպատմականևմշակութայինշատերկարատևփորձի
արդյունքումառաջացածազդեցություններիհետևանք։Իրենցպատմությաներկարժամա-
նակահատվածներիընթացքումԿենտրոնականևԱրևելյանԵվրոպայիմարդիկգտնվելեն
հեռվից ղեկավարող կայսրությունների լծիտակ։Մարդիկ մշտապեսառնչվել ենայնպիսի
ավանդույթներիևկանոններիհետ,որոնքիրենցպարտադրումէինընդունելկոռուպցիոն
վարքագիծը̀որպեսկայսրությանտեղականներկայացուցիչներիհետշփվելուհիմնականև
անգամմիակնախապայման։Օրինակ՝Օսմանյանկայսրությունումայլվարքագիծպարզա-
պեսհնարավորչէր,քանիորկոռուպցիանհանդիսանումէրիշխանությանմեկայլանվանու-
մըևդրակենսագործունեության ձևաչափը։Նմանբազմադարյապատմականփորձը չէր
կարողիրկայունևխորըհետքըչթողնելանհատականևհասարակականկարծրատիպերի
ևպատկերացումների վրա, որոնցով էլ, իր հերթին, պայմանավորված էրապրելակերպի
ընտրությունը։

• Կոռուպցիայի նկատմամբ հանդուրժականությունը խթանող նման «խեղաթյուրման» դեմ
պայքարելուհամարանհրաժեշտէլինելհամառևհամբերատար։Լուծումըայսպեսկոչված
«փափուկ» միջոցներն են, մասնավորապես՝ առաջնորդումը, կրթությունը, էթիկայի կանո-
նագրքերըևանձնականօրինակը։Համապատասխանաբար,ավելիմեծտեղպետքէտալ
բարեվարքությանտեսակետիցդրականերևույթներիքաջալերմաննուխրախուսելդրանք։
Քաղաքականղեկավարությանպատասխանատվությունըհսկայականէ,քանիորկոռուպ-
ցիայի յուրաքանչյուրդեպքամրապնդումէայնընդհանուրհամոզմունքը,որկոռուպցիան
բնականերևույթէ։

• Կոմունիստական շերտը հանդիսանում է հետխորհրդայինամբողջատիրական կառավար-
մանարդյունքումառաջացածազդեցություններիհետևանք,որիհատկանիշներիցենմիա-
կուսակցականհամակարգը,պետությանսեփականությանիրավունքըհիմնականամբողջ
ունեցվածքի նկատմամբ, վարչահրամայական տնտեսությունը և մարդու իրավունքների
խիստսահմանափակումը։Կոմունիստականհամակարգըծնելէիրսեփականկոռուպցիան,
որըկապվածէապրանքների,ծառայություններիևհնարավորություններիմշտական«դեֆի-
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ցիտի»հետ(ինչնէլպահանջումէգտնելդրանքստանալուայլընտրանքայինեղանակներև
այդպիսով՝հանգեցնումկոռուպցիոնվարքագծի)։Մենթալիտետիևմշտապեսիշխանության
ղեկինեղածմեկկուսակցությանանբնականաստիճանիհասնողմենաշնորհիտրամաբա-
նականարդյունքնէրլինումայն,որտարբերտեսակիմենաշնորհներինժամանակառժա-
մանակհաջողվումէրվերարտադրվել։

Կայսրություններիազդեցությանդեպքումկոռուպցիոնկարծրատիպերըկարողէինընկալվել
որպեսդրսիցներմուծվածերևույթներևորպեսօտարիշխանությանխորհրդանիշեր։Դրանհա-
կառակ̀ ամբողջատիրական հասարակարգի կոռուպցիան կրում է ներքին, «հարազատ» բնույթ,
որըդրսևորվում էկանխամտածվածկերպովևհանդիսանումայնպիսինպատակներիիրակա-
նացմանանձամբընտրվածեղանակը,որոնքպարտադիրչէ,որկապվածլինենապրուստիմիջոց-
ներհայթայթելուհետ։Այդիսկպատճառովամբողջատիրականկոռուպցիանորոշակիառումով
ավելիվնասակարէթե՛հասարակությանևթե՛անհատիհամար։Սաարտահայտվումէհետևյալ
կարգիխոստովանություններով.«Եսկոռուպցիայիդեմեմ,սակայնհնարավորությանդեպքում՝ես
կօգտվեմդրանից»։Ամբողջատիրականժամանակաշրջանիընթացքումկոռւպցիայիննպաստած
շերտիդեմպետքէպայքարելոչթեհատվածայինմիջոցառումներով,այլերկարատևևհամա-
կարգվածձևով։Թվումէ,թեայսառումովավելիլավենաշխատումհետևյալմիջոցները՝վերահս-
կողություն,ոստիկանականմիջոցներ,աշխատանքիցհեռացումևայլպատժամիջոցներ։

• Անցումայինշերտըհանդիսանումէայնազդեցություններիհետևանքը,որոնքսկզբնավորվել
ենդեպիժողովրդավարությունանցումկատարելուընթացքում,ընդորում՝պատմականբա-
վականինկարճևդինամիկժամանակահատվածում։Այսգործընթացը,դիտվելովորպեսան-
ցում ամբողջատիրական հասարակարգից դեպի ժողովրդավարական սկզբունքներով և
ազատշուկայականտնտեսությանկանոններովառաջնորդվողհասարակություն,իրհետբե-
րեցնաևսեփականությանդաժանվերաբաշխում,երբէթիկանևբարոյականությունը,ինչպես
նաևազնվության,արդարությանևօրինականությանհասկացություններըհայտնվեցինսահ-
մանափակթվովմարդկանցկողմիցհարստանալուգերակտիվպայքարիհետնաբեմում։Ազա-
տությունից և ժողովրդավարությունից օգտվեցին գրեթե բոլորը, սակայն սեփականության
վերաբաժանման գործընթացից տուժածների թիվը, դրանից օգտվողների թվի համեմատ,
շատևշատանգամներավելիմեծէ։Սաամենևինէլչինպաստումանցումայինշրջանիլեգի-
տիմությանբարձրացմանըևվնսասում էժողովրդավարացմաննուղղված ջանքերը։Սրան
առնչվողմեկայլհետևանքէլայնէ,որիշխանությանևքաղաքականությանմասինձևավոր-
վում է լայնորենտարածվողայնպատկերացումը, որ դրանք հանդիսանում ենանձնական
ազդեցությունև հարստություն կուտակելու եղանակ։Այսպիսով, կոռուպցիան ընկալվում է
որպեսարդյունավետ,պրագմատիկևողջամիտվարքագիծ,որըհամարժեքէանցումայինշր-
ջանիէությաննունշանակությանը։Այսպես՝«պատմական»և«կոմունիստական»ժառանգու-
թյունըհանգեցրինկոռուպցիայիհանդեպայնպիսիմոտեցումներիձևավորման,որոնքկարելի
էգնահատելորպես«ռեակտիվ»կամարձագանքող,այսինքն՝որպես«խաղիհաստատված
կանոնները»ընդունողեղանակ,մինչդեռայս«անցումային» շերտիդեպքումմենքականա-
տեսնենքլինումորակապեսնոր,նախահարձակմոտեցման։Նմանմոտեցմանպարագայում
կոռուպցիանկրումէինքնավերարտադրվողևհետզհետևկատարելագործվողբնույթ,որին
զուգորդումէմարդկանցկողմիցիրենցսեփականվարքագիծնարդարացնողայնբացատրու-
թյունը,որ«բոլորնէլնույննենանում»,ևորդրանովզբաղվելըպարզապես«բնականէ»։

• Այս շերտի դեմպայքարումպահանջվում է համակարգային, բազմաոլորտ մոտեցում, որը
կներառիքաղաքական,նորմատիվ,ինստիտուցիոնալևկարգապահականբնույթիմիջոցա-
ռումներիմիամբողջություն։Սապահանջումէքաղաքականհստակտեսլականիառկայու-
թյուն,նվիրվածություն,քաղաքականկամք,ժամանակակիցօրենսդրություն,ինստիտուցիո-
նալկապերևխիստպատժամիջոցներ,այդթվում՝մեղավորներինքրեականպատժի,ներա-
ռյալ՝ազատազրկմանդատապարտում։

• «Սերմանված»շերտըբաղկացածէայնազդեցություններից,որոնքառաջենգալիսհամա-
պատասխանմոդելներնուպրակտիկանդրսիցներմուծելուևտեղումիրացնելուհետևան-
քով,որնիրարտացոլումնէգտնումմարդկանցգիտակցության,արժեհամակարգի,նրանց
միջևընդունվածնորմերիևձևավորվածհարաբերություններիփոփոխությանմեջ։Ազատա-
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կանտնտեսությանմոդելը,հանդեսգալովշուկայիևմասնավորսեփականությաննախա-
պատվության դիրքերից, ստանում է համաշխարհային տարածում։ Սակայն համաշխար-
հայինտնտեսությունընաևբախվումէկառավարելիությանխնդիրներիհետ,ևհամաշխար-
հային կորպորացիաները, որպես կանոն, հաշվի չենառնում ընդունողպետություններիև
նրանց հասարակությունների շահերը։ Մասնավոր և կորպորատիվ շահերի չափից դուրս
կարևորումըկարողէվնասակարհետևանքներունենալհասարակականևանհատական
էթիկայիվրաևխթանելկոռուպցիոնդրսևորումներնուիշխանությանայլչարաշահումները։

Խոսքըվերաբերումէայնդեպքերին,երբմիջազգայինկորպորացիաներըկոռուպցիոնքայլերի
ենդիմումնորշուկաներ,այդթվում՝սպառազինություններիվաճառքիշուկա,մուտքգործելուհա-
մար։Իսկերբարևմտյանընկերություններնեններգրավվածկոռուպցիայում,ապատեղիքաղա-
քականևգործարարվերնախավի,ինչպեսնաևպետականկառավարմանհամակարգիվրադրա
ունեցածվնասակարազդեցությունըշատավելիմեծէ։«Արևմուտքցիներիկողմիցնույնվարքագ-
ծին»ականատեսլինելըհաճախվերացնումէկոռուպցիայիճանապարհինառկաբարոյականվեր-
ջինարգելքը։

Մշակութայինառանձնահատկություններըհաշվիառնելու
ռազմավարություններ

Այսկամհասարակությանմշակութայինառանձնահատկություններիհետկապված`մենքկարող
ենքնշելայնչորսհիմնականռազմավարությունները,որոնքկարողենիրականացվելկոռուպցի-
այիդեմպայքարիուղղությամբ։

(1)Միջազգայինմակարդակով

Այսմակարդակիռազմավարություններըգխավորապեսընդգրկումեն՝

• բարեվարքությանմիջազգայինչափորոշիչներիմշակումևներդրմանենթակա«լավագույն»
փորձըև մեխանիզմներըգնահատելու համարհամապատասխանցուցանիշների կիրա-
ռում։Այստեղանհրաժեշտէհավասարակշռելմիկողմիցչափորոշիչներիևլավագույնփոր-
ձիարդյունավետությանընդհանուրվավերականությունը,իսկմյուսկողմից՝դրանքկոնկ-
րետմշակութայինմիջավայրինհարմարեցնելուկարիքը.

• ընդունողպետություններիևարևմտյան երկրների վարչակազմերիև ընկերությունների
նկատմամբ երկակի չափորոշիչների կիրառման բացառում, «բարեվարքության չափանի-
շով»ընկերություններիվարկանիշայինդասակարգմաններդրումևհամապատասխանա-
բար՝ այն ընկերությունների հետ պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելուց
հրաժարում,որոնքգտնվումենայդցուցակիցդուրս,կամորոնց«բարեվարքությանվար-
կանիշը»ցածրէ.

• պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանդաշնագրերիկիրառումևդաշինքներիստեղ-
ծում.

• պաշտպանությանոլորտինկատմամբՀամաշխարհայինբանկի«Հանրայինծախսերևֆի-
նանսականհաշվետվողականություն»(ՀԾՖՀ,PEFA)նախաձեռնությանգործընթացիտա-
րածում.

• «մաքուր»գնումներիխիստպահանջներ.

• բյուջեիթափանցիկությունևհակակոռուպցիոնռազմավարություններպաշտպանության
ոլորտում.

• բարեվարքությանամրապնդմանևլավկառավարմանապահովմանուղղությամբիրակա-
նացվողվերապատրաստման,ուսուցմանևհետազոտություններիհամարշատավելիմեծ
միջոցներիհատկացում։

Բացիայդ,ՆԱՏՕ-ինորանդամներիևԵՄանդամպետություններիմեծմասում,ինչպեսնաև
բարեփոխվողայլերկրներում,«բարեվարքության»հասկացություննայնքանէլհստակչիընկալ-
վումորպեսկոռուպցիայիհականիշ։Հետևաբար,բարեվարքությանամրապնդմաննուղղվածջան-
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քերիհետմեկտեղ,անհրաժեշտէհետևողականորենընդգծելկոռուպցիայիդեմպայքարիտեսա-
կետիցդրանցունեցածռազմավարականնշանակությունը՝այն հաշվով, որպեսզիկոռուպցիայի
դեմպայքարիգերակաուղղությունըչմնաբարեվարքությանմասինխոսակցություններիհետևում։

(2)Ազգայինմակարդակով

Այսմակարդակումիրականացվողռազմավարություններըպետքէորքանհնարավորէհաշվիառ-
նենազգայինառանձնահատկությունները։Ռազմավարություններըպետքէելնենհիվանդության
հստակախտորոշումից,այլոչթեզուտդրաախտանիշերից։
Շատերկրներում,դրամատիկիրադարձություններիպայմաններումչխորտակվելուկարիքից

ելնելով,տեղիունեցանբարեփոխումներինհարմարվելունմանակումներիդեպքեր,երբմակերե-
սային դիտարկմամբտեսանելի էարտաքին դերակատարիառաջարկած նորմերի ներդրումը,
սակայնխորքումգտնվողազգայինառանձնահատկություններըմնումենանփոփոխ։Համապա-
տասխանինստիտուտներնուքաղաքականգործիչներըընդունակենասելուևցուցադրելուԵվ-
րոպայինայն,ինչըԵվրոպանցանկանումէլսելևտեսնել։Որոշչափովդավերաբերումէնաև
կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Հաճախ կոռուպցիայի դեմ ուղղված ռազմավարությունների,
օրենքներիկամկառույցներիորևէպակասչիզգացվում,ևեվրոպականկառույցներիններկա-
յացվողհաշվետվությունները«հրաշալիեն»՝անկախնրանից,թեորքանվատնենդրանցկիրառ-
մանարդյունքներնիրականում։Այսպիսով,«խնամի-ծանոթ-բարեկամ»,«դու՝ինձ,ես՝քեզ»ևհո-
վանավորչությանհարաբերություններիվրահիմնվածերևույթներըհեշտությամբինքնավերար-
տադրվումեն։
Մյուսկողմից,ընդունողերկրներումհաճախգերակայումէ«բարձրհամատեքստը»,երբասված

կամարվածամենինչպետքէընկալվիկոնկրետմշակութայինհամատեքստումևելնելովկոնկրետ
հանգամանքներից։Կարգավիճակը,հարգանքը,«սևերեսչմնալը»՝սրանքամենակարևորհարցերն
են։Վարքագծայինմոդելներըկրումենհարմարվողականբնույթ,նախապատվությունըտրվումէմի-
ջավայրինհարմարվելուն,անմիջականհակադրումիցխուսափելունևթերություններըթաքցնելուն։
Այսմակարդակումարտաքինինստիուտների,եվրոպականևեվրաատլանտյանկառույցների

կողմիցպետքէորդեգրվիբացահայտև«դոզավորված»ճնշման«հրապարակայինպարսավան-
քի»ռազմավարությունը,որիշրջանակներում,պատժամիջոցներիկիրառմանևոչլիարժեքվստա-
հությունվայելելուազդակներիհաղորդմանհետզուգահեռ,նաևպետքէիրականացվիշարունա-
կականարտաքինվերահսկողությունը,կատարվենհաճախակիստուգումներ,ևկազմվենհամա-
պատասխանմոնիթորինգայինզեկույցներ։Միևնույնժամանակ,որպեսզիտեղականվերնախա-
վերըչկորցնենիրենցհավատըբարեփոխումներինկատմամբ,իսկհասարակությաններսումօտա-
րումտեղի չունենա,անհրաժեշտէպարբերաբարգնահատելևդրվատանքիարժանացնելայն
առաջավորփորձը,որհաջողվելէարձանագրել։
Նմանռազմավարություններըներառումենմիջոցառումներ,որոնցնպատակնէ՝

• ներդնելխախտումներիկանխմանևվաղահազանգմանհամակարգեր.

• արգելքներստեղծելհամակարգայինբնույթկրողկոռուպցիայիդեմ.

• ներդնելկոռուպցիոնվարքագիծըպատժելունուղղվածներգործությանմիջոցներ,ներա-
ռյալ՝անօրինականճանապարհովձեռքբերվածգույքիհատուցումը.

• նախատեսելաուդիտիժամանակակիցմեթոդներ՝հանրայինհատվածիամբողջգործունե-
ությաննկատմամբ.

• ձևավորելքաղաքականևտնտեսականնոր,ներդաշնակմշակույթ։

(3)Անվտանգությանհատվածիմակարդակով

Այսմակարդակումիրականացվողռազմավարություններըկաշկանդվածենազգայինանվտան-
գությանմշակութայինառանձնահատկություններով,հատկապեսնրանցով,որոնքվերաբերումեն
ավանդաբարգաղտնիևորոշդեպքերումբավականինհզորմշակույթին։
Կառավարմանանգամամենաթափանցիկ,այնէ՝ժողովրդավարականձևիպայմաններումգո-

յությունունենոլորտներ,որտեղթափանցիկությունըկրումէսահմանափակբնույթ,օրինակ՝ազ-
գայինանվտանգությանխնդիրներիհետկապված։Այնուամենայնիվ,անցումայինշրջանիերկրնե-
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րըպետք է ընդունեն իրենցազգայինանվտանգության համակարգերըխորհրդարանականվե-
րահսկողությանևաուդիտայինգործունեությանառջևբացելուկարիքը։Գաղտնիությանմշակույ-
թըիրտեղըպետքէզիջիթափանցիկությանևհաշվետվողականությանմշակույթին,որըաստի-
ճանաբարպետքէվերափոխվիհրապարակայինևհաշվետուգործելաոճինորմշակույթի, որի
նպատակնէլպետքէլինիկոռուպցիոներևույթների,ինչպեսնաևանարդյունավետկառավարման
դրսևորումներիկանխարգելումը։
Այսմակարդակումկիրառվողռազմավարությունները,բարեվարքությունըևկառավարմանար-

դյունավետությունըխթանելուհամար,պետքէծառայենհետևյալերեքնպատակներիիրականաց-
մանը՝
• Առաջին նպատակն է նպաստելայն ընկալման ձևավորմանը, որազգայինանվտանգու-
թյանհամակարգըայլևսչիվայելումայնբացառիկու«անձեռնմխելի»կարգավիճակը,որն
ուներամբողջատիրականհասարակարգիպայմաններում։21-րդդարասկիզբթևակոխեով
ևգործելովժողովրդավարությանսկզբունքներիներքո̀ անվտանգությանհատվածըբա-
րենպաստօրենսդրությանընդունման,կադրայինևայլռեսուրսներիհատկացմանհամար
պետքէհավասարհիմունքներովպայքարիմեջմտնիհանրայինհատվածիայլբնագա-
վառներիհետ,ինչպիսիքեն,մասնավորապես,կրթությունը,առողջապահությունը,սոցիա-
լականապահովությունըևայլն։

• Երկրորդնպատակնէնպաստելայնընկալմանձևավորմանը,որազգայինանվտանգու-
թյանհատվածը չի«բաժանորդագրվել»պետականռեսուրսներստանալուհամար,ևոր
նրահամարնախատեսվողծախսայինմիջոցներիհատկացումըանխուսափելիչէ։Փոխա-
րենը,այդհատկացումներըպետքէդիտարկվենորպեսներդրումներ,որոնքպետքէհա-
տուցվենդրականարդյունքներովևծառայենհասարակությանը,այլոչթեմիայնբեռլինեն
վերջինիսհամար։

• Երրրորդնպատակնէնպաստելայնընկալմանձևավորմանը,որազգայինանվտանգու-
թյանհատվածիխնդիրներըշարքայինքաղաքացիներիցմեկուսացվածփորձագետների
որոշակի սահմանափակ խմբի մենաշնորհը չեն։ Հակառակը՝ սա գործունեության այն
ոլորտնէ,որպատկանումէյուրաքանչյուրքաղաքացունևարտահայտումնրաօրինական
շահերը։

Այսմակարդակումիրականացվողռազմավարություններինպատակնէամրապնդելանվտան-
գությանհատվածիինստիտուտներիթափանցիկությանռեժիմըևսահմանելայնպիսիօրենսդ-
րականնորմեր,որոնքկապահովեն,որպետականմարմիններիկողմիցկամնրանցշահերիցել-
նելովստեղծվածտեղեկատվությունըլինիորքանհնարավորէհրապարակային։Այսռազմավա-
րություններիիրականացմանուղղություններիցմեկնէլուժայինկառույցներինկատմամբմարդ-
կանցմոտերկարժամանակպահպանվածվախիվերացումնէ։Օրինակ՝առաջավորփորձիայն-
պիսիօրինակներ,ինչպիսիքենթեժգծերը,անվճարհեռախոսահամաները,փոստարկղերը,հա-
սարակականընդունարաններըևիքնությանչբացահայտումըերաշխավորողայլմիջոցներնույն-
պեսկարողենկիրառելիլինելթափանցիկությանամրապնդմանռազմավարությանիրականաց-
մանգործում։

(4)Պաշտպանությանոլորտիմակարդակով

Այսմակարդակումիրականացվողռազմավարություններըպետք է հաշվիառնենպաշտպանու-
թյան ոլորտիառանձնահատկությունները, քաղաքացիական-զինվորական հարաբերությունների
բնութագրականհատկանիշները,ազգայինզինվածուժերիունեցածկարգավիճակըևպաշտպա-
նականարդյունաբերությանդերը։
Խորհրդայինտարիներինզինվածուժերը,անվտանգությանհամակարգիներսումիրենցունե-

ցածդերիպատճառով,հանդիսանումէին«պետությունպետությաններսում»։Անցումայինշրջանի
տարիներինհասարակությաննայդմասինմիշտհիշեցվումէ։Զինվածուժերնիրենցգրավչության
ևռեսուրսներինվազումըչափազանցհաճախենբացատրումարտասահմանիցեկողճնշումներով
ուքաղաքականգործիչների«դավաճանությամբ»։Սաինքնաբերաբարտանումէնրանցքաղաքա-
կանացմանը,ևզինվածուժերընրբորենձգտումենկա՛մընդդիմանալընտրվածպաշտոնյաներին,
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կա՛մէլուղղակիազդեցությունունենալքաղաքականությանվրա՝քաղաքացիականվերահսկողու-
թյունըդիտարկելովորպեսիրենցշահերինկատմամբիրականացվողոտնձգություն։
Բացի այդ, խորհրդային տարիներին պաշտպանության ոլորտը հանդիսանում էր գերագույն

կարևորությանուղղություն։Որոշժամանականցևսպաշտպանությանոլորտըևզինվածուժերը
նախապատվությունունենֆինանսավորմանտեսակետիցևստանումենպետականմիջոցների
առյուծիբաժինը,հաճախ՝անվտանգությանոլորտիայլինստիտուտներիհաշվին։Սաինքնինմի
գործոնէ,որովպայմանավորվեցայսոլորտիգրավչությունըտարբերկոռուպցիոնսխեմաներիև
վատկառավարմանդրսևորումներիհամար։
Սոցիալիստականշատերկրներնաևառանձինռեժիմներինաջակցելենսպառազինություն-

ներտրամադրելումիջոցով,ինչըկատարվումէրկա՛մուղղակիվաճառքիրականացնելով,կա՛մէլ
«եղբայրականօգնություն»տրամադրելով,որինկատմամբայսօրկիրառելիենմիջազգայինհան-
րության կողմից ընդունված սահմանափակումները։ Այս երևույթներն այնուհետև հանգեցրին
գաղտնիևանօրինականգործողություններիիրականացման,հաճախ՝հետախուզականծառա-
յություններիաջակցությաններքո։Այսժառանգությունիցդեռևսպետքէձերբազատվել,այնխո-
չընդոտում է զինված ուժերի, նրանց բյուջեիև գործունեության նկատմամբ վերահսկողության
իրականացմանը։
Ի լրումնդրա`կառավարություններիհաճախակիփոփոխություններըհանգեցրինպաշտպա-

նությանոլորտիղեկավարության շրջանում որոշակի լարվածություններիառաջացմանը։Ոչ մեկ
անգամէեղել,երբպաշտպանությաննախարարիպաշտոնումնշանակվելենհամարժեքձեռնա-
հասություն չունեցող մարդիկ, նրանք օգտվել ենպաշտպանության նախարարության ընձեռած
հնարավորություններից՝ իրենց և իրենց քաղաքական աջակիցների համար օգուտներ քաղելու
նպատակով։Նախարարներնունրանցքաղաքականթիմերըհաճախզբաղվածենեղելոչթեքա-
ղաքականության մշակմամբ և իրականացմամբ, այլ նախարարությունը որպես կոռուպցիայի
օջախծառայեցնելով։
Այսմակարդակումիրականացվողռազմավարություններըպետքէլինենբազմաոլորտևուղղ-

վածլինենհիմնախնդիրների,թերություններիևդժվարություններիլայնշրջանակիհաղթահար-
մանը։Չնայած«Պլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջետավորմանհամակարգը» (PPBS),հզո-
րություններիպլանավորմանմեթոդները,պաշտպանությանոլորտիգնումներիգործընթացիկա-
ռավարմանժամանակակիցսկզբունքներըևայլգործիքներներդնելուուղղությամբպաշտպանու-
թյաննախարարությանկողմիցգործադրվածջանքերին̀ այսամենիիրականացումըկրումէմակե-
րեսայինբնույթ,իսկխորհրդայինմոտեցումներնուընթացակարգերըդեռպահպանվումեն։Հատ-
կապեսսուրենհիմնախնդիրներըֆինանսականևնյութատեխնիկականծրագրերիպլանավոր-
ման,կատարմանևհաշվետուգործունեությանհետկապված,երբշեշտըդեռևսդրվումէբյուջե-
տայինմուտքերիվրա,իսկորոշումներըշատհաճախկայացվումենոչթենախապեսհաստատ-
վածքաղաքականնպատակներիևմանրամասնմշակվածծրագրերիիհիմանվրա,այլարագու-
թյաննկատառումներիցելնելով։
Ռեսուրսներիհատկացմանառթիվկայացվողորոշումներիգործընթացիգերկենտրոնացված

լինելը,թափանցիկությանբացակայությանհետմիասին,նպաստումէկամայականկանոնների
ընդունմանըևկոռուպցիոնվարքագծին։Վիճակնէլավելիէվատթարանում,երբպաշտպանու-
թյանոլորտումխոշորգնումներիկատարմանգործընթացի,ավելցուկայինտեխնիկայիևենթա-
կառուցվածքներիօտարմաննկատմամբխորհրդարանիկողմիցպատշաճվերահսկողությունչի
իրականացվում,ևերբորևէբացքննարկումչիընթանումանվտանգությանևպաշտպանության
ոլորտներիունեցածիրականկարիքներիևբյուջետայինհատկացումներիչափերիմիջևտարբե-
րություններիշուրջ,ևոչէլգոյությունունիվերահսկողությանևաուդիտիիրականացմանորևէ
համարժեքհամակարգ։Չափազանցդժվարէհետկոմունիստականերկրներումհանդիպելնշ-
վածհարցերովկատարվածօբյեկտիվգնահատմանօրինակների,որոնցիցկերևար,մասնավո-
րապես,թեորքանովենհատկացվածմիջոցներընպաստելանվտանգությանմակարդակիբարձ-
րացմանը։
Այնուամենայնիվ,կանխոստումնալիցզարգացումներևս։Օրինակ՝Բուլղարիայիպաշտապ-

նության նախարարությունում 2007 թ. ստուգումներանցկացնելիսաուդիտային գրասենյակը
գնահատումէրոչմիայնայն,թեարդյոքբյուջետայինմիջոցներիիրացումըեղելէրօրենքովնա-
խատեսված,այլնաևայն,թեարդյոքայդծախսերըեղելենռացիոնալ,թեոչ։Արդյունքումկազմ-
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վածհաշվետվությանմեջնշվեցհստակսահմանված,չափելիևիրագործելինպատակներամ-
րագրողծրագրայինփաստաթղթերիբացակայությունը,ինչպեսնաևայնփաստը,որսահման-
վածչիեղելպահանջվողհզորություններիչափը։Հաշվետվությամբնաևարձանագրվեց,որՊՆ-
ումգործումէկառավարմանհինգօղակներիցբաղկացածբարդևծավալունաստիճանակար-
գության համակարգ, և որ ծրագրերի և բյուջեների պլանավորման, մշակման, կատարման և
հաշվետվություններիկազմմանոլորտումներգրավվածեն չափիցավելիմեծթվովաշխատա-
կիցներ։
Նմանդիտարկումըշատսովորականկհնչեր,եթեխոսքըլիներպաշտպանությանոլորտիկա-

ռավարմանկայացածմեխանիզմներունեցողորևէերկրիմասին,սակայնհաշվիառնելովմշակու-
թայինմիջավայրիառանձնահատկությունները̀որոշմեկնաբաններնշվածստուգումներըգնահա-
տեցինորպես«հեղափոխական»նախաձեռնություն։Պատուհան24.2-ումներկայացվածենտար-
բերմակարդակներումբարեվարքությանամրապնդմանօրինակները։

Պատուհան24.2.Պաշտպանությանոլորտիբարեվարքությանխթանումըհետկոմունիս
տականմիջավայրում

Բուլղարիայիփորձըմեզտալիսէբարեվարքությանհենքիվրատեղիունեցածբարեփոխումների
միքանիօրինակներ,որոնքհաջողությամբիրականացվելենքաղաքական,միջազգային,հայեցակար-
գայինդրույթներիիրացմանևինստիտուցիոնալենթակառուցվածքներիստեղծմանմակարդակով։

1999թ.Պաշտպանությանհայեցակարգը.Քաղաքականբարեվարքությանօրինակ

1997թ.ընտրություններիցհետոԲուլղարիայիկառավարությունըհստակհայտարարեցերկիրըՆԱ-
ՏՕ-իևԵՄանդամդարձնելուիրնպատակամղվածությանմասին։Այսհայտարարությանըհամահունչ`
խորհրդարանիկողմիցհաստատվեցազգայինանվտանգությաննորհայեցակարգը,իսկմեկտարի
անց՝նաևնորՊաշտպանականհայեցակարգը,որումԲուլղարիանբնութագրվեցորպեսՆԱՏՕ-իև
ԵՄդեֆակտոանդամպետություն,ինչպեսնաևներկայացվեցինայսուղղությամբիրականացվելիք
միջոցառումներիպլանավորմանտեսլականը,ռազմավարություննուհիմքերը։Սատեղիունեցավմեկ
տարուցավելիտևածակտիվգործողություններից հետո, որոնցարդյունքում հնարավոր եղավսկ-
սելպաշտպանությանոլորտիիրականբարեփոխումները՝իհեճուկսզինվածուժերիղեկավարության
պահպանողականներկայացուցիչներիգործադրածջանքերի,ովքերցանկանումէինիրականբարե-
փոխումներիփոխարենիրականացնելդրանցնմանակվածհարմարեցումըտեղականպայմաններին,
ինչպեսնաև՝բարձրաստիճանմիքանիքաղաքականգործիչներիևզինվորականներիպաշտոնազր-
կումիցհետո։Այնուհետևփորձագետներիհետանցկացվածխորհրդակցությունները,քաղաքականև
զինվորականկառույցներիհամագործակցություննուհանրայինքննարկումներըխթանհանդիսացան
պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումներն իրականություն դարձնելու համար։ Պաշտպանական
հայեցակարգի նախագծի հրապարակայինքննարկումների ընթացքումպարզդարձավ, որ զինված
ուժերիպահպանողականթևիունեցածփաստարկներըիրականբանավեճիուքննադատությանչեն
դիմանում։

1999թ.Կոսովոյիճգնաժամը.Բարեվարքությունըմիջազգայինմակադակով

Կոսովոյիճգնաժամըհանդիսանումէբարեվարքության՝իբրևհաջողությանհասնելուվճռորոշպայ-
մանի,կարևորությանուարժեքիապացույցը։Առաջինհերթին,ԿոսովոյումՆԱՏՕ-իգործողությունը
հանդիսացավբարեվարքությանգործնականիրացմանհստակօրինակևդասԲուլղարիայիբնակչու-
թյանհամար՝այնմասին,թեինչէնշանակումբարեվարքությունըմիջազգայինմակարդակում։Երկ-
րորդ,նույնբարեվարքությանսկզբունքըհանդիսացավհակամարտությանառթիվկառավարության
ներսումկայացվողորոշումներիհիմնականչափանիշը,հատկապես՝Կոսովոյիտարածքմուտքգործելը
պաշտպանելուառթիվ։ԱյսքաղաքականությունըլիովինհամապատասխանումէրԲուլղարիայիԱնվ-
տանգությանևՊաշտպանականհայեցակարգերին։Կառավարությանայսորոշումներըհանդիսացան
այնգաղափարներիկիրառմանառաջինփորձը,որոնքհետագայումդրվեցինպաշտպանությանոլոր-
տիբարեփոխումներիծրագրիհիմքում,որըհենցայդժամանակէլգրվումէր։Քաղաքականհայտա-
րարություններիևգործողություններիհամապատասխանությունըամուրհիմքերդրեցինհանրության
աջակցությունըստանալուևՆԱՏՕ-իևդաշինքիանդամպետություններիհետբոլորխորհրդակցու-
թյուններըհաջողությամբանցկացնելուհամար։Խոսքիևգործինշվածհամապատասխանությանմեկ
այլապացույցէրայն,որԲուլղարիանմերժեցՌուսաստանիխնդրանքը՝իրերկրիտարածքըռազմա-
կանթռիչքներիհամարօգտագործելութույլտվությանմասին։



Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպանությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու316

2004թ.ծրագիրը.Բարեվարքությունըհայեցակարգիկատարմանմակարդակով

Պաշտպանությանոլորտիբարեփոխումներիկամ«2004թ.ծրագրի»մշակումըբոլորովինտարբերվում
էրայս բնույթիայն բոլոր նախաձեռնություններից, որոնքԲուլղարիայում իրականացվում էին մինչև
1999թ.։Առաջինհերթին,այսծրագիրըհիմնվածէրԱզգայինանվտանգությանհայեցակարգիևՊաշտ-
պանականհայեցակարգիվրաևմշակվումէրվարչապետիանմիջականղեկավարությամբ`վայելելով
երկրինախագահիևխորհրդարանիաջակցությունը։Երկրորդ,այսծրագրիհիմքումընկածէինօպե-
րատիվլուրջվերլուծականաշխատանքիարդյունքներ,որոնքստացվելէինկառուցվածքների,հզորու-
թյունների,տեխնիկայի,վերապատրաստման,ինչպեսնաևզինվածուժերիհավանականօգտագործ-
մանմասինհնարավորտարբերակներիվերլուծությանշնորհիվ։Երրորդ,զինվածուժերիհզորացմանն
ուղղվածքայլերըհամապատասխանեցվածէինուսուցմանևվերապատրաստման,հետախուզականև
հակահետախուզականգործունեությանապահովման,բժշկականսպասարկման,նյութատեխնիկական
շահագործման,գնումներիևհետազոտություններիիրականացման,որոշգործառույթներնուենթակա-
ռուցվածքներըՊՆ-իկառուցվածքիցդուրսբերելու,ՊՆ-իկառուցվածքիցդուրսգտնվողզինվորական
կառույցներըքաղաքացիականդարձնելուևայլծրագրերիհետ,որոնքբոլորն էլ ունեինիրենցիրա-
կանացմանհամարմշակվածհստակմեխանիզմներնուպատասխանատուկառույցները,ինչպեսնաև
նախատեսվածբյուջետայինապահովումըընդհուպմինչև2004թ.։Այսծրագրովնախատեսվումէրոչ
միայնկրճատելևվերակառուցելզինվածուժերը,այլևստեղծելհամապատասխանկազմակերպական
ենթակառուցվածքներևբարելավելբոլորգործընթացները,որինպատակովսահմանվեցինՊլանավոր-
ման,ծրագրավորմանևբյուջետավորմանհամակարգի(ՊԾԲՀ,PPBS),թափանցիկությանևհաշվետվո-
ղականությանապահովմանմեխանիզմներիևարդյունքներիգնահատմանչափորոշիչներիներդրումը,
ինչպեսնաև՝պաշտպանությանոլորտիորոշումներկայացնելիս՝օպերատիվվերլուծությանկիրառումը։

Պաշտպաությանոլորտիկառավարում,բարեվարքությունևկազմակերպականենթակառուցվածքնե-
րիապահովում

Պաշտպանականհայեցակարգիև«2004թ.ծրագրի»իրականացումըզուգորդվումէրՊԾԲՀ-իներդր-
մամբևպաշտպանությանոլորտիղեկավարմանևկառավարմանհարցերիվերաբերյալհատուկվեր-
լուծությանանցկացմամբ։1998թ.սկսած`Բուլղարիայումանցկացվումէինքաղաքացիական-զինվո-
րականհարաբերություններիևխորհրդարանականվերահսկողությանհարցերովուսումնասիրություն-
ներ,իսկ«2004թ.ծրագրի»ընդունումիցհետոՄԹՊՆխորհրդատվականևկառավարմանհարցերի
վարչության(ԽԿՀՎ,DepartmentforConsultancyandManagementServices,DCMS)նախաձեռնությամբ
սկսվեցիրականացվելնորհետազոտություն,որինպատակնէրավելիբարձրինստիտուցիոնալմա-
կարդակիվրաբերելլավկառավարմանևպաշտպանությանոլորտիկառավարմանբնագավառումար-
ձանագրվածառաջավորփորձը,այդթվում՝Բուլղարիայիօրգանականօրենսդրությանմեջ,մասնավո-
րապես՝«Պաշտպանությաննախարարությանկարգավիճակիմասին»օրենքումև«Պաշտպանության
մասին»օրենքումկատարվածփոփոխությունները։Կառավարմանգործընթացներիթափանցիկությու-
նը,հաշվետվողականությունըևարդյունքներիգնահատելիությունըբարձրացնելունպատակովպաշտ-
պանությաննախարարըստեղծեցծրագրավորման,ինտեգրմանևժամանակակիցտեխնոլոգիաների
ներդրմանհարցերովխորհուրդները,որոնքպետքէգործենզինվորականպլանավորման,Եվրաատ-
լանտյանինտեգրմանևսպառազինություններիքաղաքականությանհարցերովվարչություններիհետ
համատեղ,ինչպեսնաև՝համագործակցենզինվածուժերիգլխավորշտաբիկազմումնորձևավորված
քաղաքականությանպլանավորմանևծրագրերիհարցերովվարչությանևզինվածուժերիառանձին
տեսակներիկազմումստեղծվածնմանատիպստորաբաժանումներիհետ։

Ամփոփելով`պետքէնշել,որեթեմշակույթըայդքանխորապեսարմատավորվածէկազմակեր-
պությանանցյալիևկոլեկտիվփորձիմեջ,ապաայնփոփոխելունուղղվածաշխատանքներըպահան-
ջում են ժամանակիև ռեսուրսների լուրջ ներդրումներ։ Հաճախօգտակար է դիմել համակարգից
դուրս գտնվող փոփոխության հաղորդիչների օգնությանը։ Առանց նման աջակցության, «ներսի»
մարդկանցհամարկարողէդժվար լինելպաշտպանությանոլորտումտիրողիրողությունըորպես
«սեփականուժերով»ստեղծվածերևույթընկալելը,ինչպեսնաև՝հասկանալայնդեպքերիկամգոր-
ծողություններիիրականիմաստը,որոնքիրենցհամարթվումենօրինաչափևսովորականդարձած
երևույթ։Մյուսկողմից,պաշտպանությանոլորտըկամընդհանրապեստվյալերկիրըչներկայացնող
փոփոխությանհաղորդիչանձըպետքէքաջատեղյակլինիպաշտպանությանոլորտիկազմակերպա-
կանմշակույթիառանձնահատկություններին։ՆԱՏՕ-իԲարեվարքությանամրապնդմաննախաձեռ-
նությունը,Նպատակայինհիմնադրամիաջակցությամբ,կարողենօգտակարլինելպաշտպանության
ոլորտումմշակութայինփոփոխությանդժվարխնդրիիրագործմանըձեռնամուխլինելուգործում՝այն
հաշվով,որպեսզիպաշտպանությանոլորտըդառնաավելիթափանցիկ,ռացիոնալևարդյունավետ։
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Պաշտոնականփաստաթղթեր

ԿոռուպցիայիդեմՄիավորվածազգերիկազմակերպությանկոնվենցիա(2004թ.)
UnitedNationsConventionAgainstCorruption(2004)
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf  
Կոնվենցիայիպաշտոնականթարգմանություններըմատչելիեննաևարաբերեն,չինարեն,ֆրան-
սերեն,ռուսերենևիսպաներենլեզուներով
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 

Կոռուպցիայիմասինքրեականիրավունքիկոնվենցիա
CriminalLawConventiononCorruption
Եվրոպայիխորհուրդ, ԵՊՇ-Եվրոպականպայմանագրերի շարք (Council of Europe, ETS), Հ-173
(1999թ.)
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/173.htm 

Կոռուպցիայիմասինքաղաքացիականիրավունքիկոնվենցիա
CivilLawConventiononCorruption
Եվրոպայի խորհուրդ, ԵՊՇ-Եվրոպականպայմանագրերի շարք (Council of Europe, ETS), Հ-174
(1999թ.)
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/174.htm 

Հանցավորճանապարհովստացվածեկամուտներիլվացման,հետախուզման,առգրավմանու
բռնագրավմանևահաբեկչությանֆինանսավորմանդեմպայքարիմասինկոնվենցիա
ConventiononLaundering,Search,SeizureandConfiscationoftheProceedsfromCrimeandon
theFinancingofTerrorism
Եվրոպայիխորհուրդ(2005թ.)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/198.htm 

Կոռուպցիայիդեմմիջամերիկյանկոնվենցիա
Inter-AmericanConventionAgainstcorruption
Ամերիկյանպետություններիկազմակերպություն(OrganizationofAmericanStates),(1996թ.)
www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html 

Պաշտոնատարանձանցվարքագծիմիջազգայինկանոնագիրք
InternationalCodeofConductforPublicOfficials
ՄԱԿ-իԳլխավորվեհաժողովիՀ-51/59բանաձև(1996թ.)
UNGeneralAssemblyResolution51/59(1996)
http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm 

Ուղեցույցներևձեռնարկներ

ՄԱԿ-իհակակոռուպցիոնգործիքակազմ
UNAnti-CorruptionToolkit
Կոռուպցիայիդեմհամաշխարհայինծրագիր

ՄԱԿ-իԹմրամիջոցներիևհանցավորությանհարցերովգրասենյակ
(3-րդհրատարակություն,2004թ.)
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TheGlobalProgrammeAgainstCorruption
UnitedNationsOfficeofDrugsandCrime(3rdedition,2004)
www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep04.pdf 

Կոռուպցիայիդեմպայքարիլավագույնփորձիօրինակներ
Եվրոպայումանվտանգությանևհամագործակցությանկազմակերպություն(2004թ.)
BestPracticesinCombatingCorruption
OrganizationforSecurityandCo-operationinEurope(2004)

Բնօրինակը՝անգլերեն։Մատչելիէնաևհայերեն,ադրբեջաներեն,մակեդոներեն,ռուսերենևսեր-
բերենլեզուներով
www.osce.org/item/13568.html

Խորհրդարանականվերահսկողությունըանվտանգությանոլորտինկատմամբ.սկզբունքներ,մե-
խանիզմներևպրակտիկա
ՄիջխորհրդարանականմիավորմանևԶՈՒԺՎձեռնարկխորհրդարանականներիհամար(2003թ.)

ParliamentaryOversightoftheSecuritySector:Principles,MechanismsandPractices
IPU-DCAFHandbookforParliamentarians(2003)
Բնօրինակը՝անգլերեն,մատչելիէավելիքան35լեզվով։
www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=25289&nav1=4 

Անվտանգությանհամակարգիբարեփոխումներնուկառավարումը
SecuritySystemReformandGovernance
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) Զարգացման
աջակցությանկոմիտեի(ԶԱԿ)ուղեցույցներիևտեղեկատուներիշարք,ՏՀԶԿ(2005թ.)
OECDDACGuidelinesandReferenceSeries
OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment(2005)
www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf 

Անվտանգությանոլորտիբարեփոխումներիձեռնարկ.աջակցությունըանվտանգությանևարդա-
րադատությանոլորտներին
ԶԱԿուղեցույցներիևտեղեկատուներիշարք
Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպություն(2007թ.)

HandbookonSecuritySystemReform:SupportingSecurityandJustice
DACGuidelinesandReferenceSeries
OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment(2007)
www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf 

Հակակոռուպցիոնձեռնարկ.Ազգայինբարեվարքությանհամակարգըգործողությանմեջ
«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն,«Հակակոռուպցիոնձեռնարկներ»նախագիծ

Anti-CorruptionHandbook:NationalIntegritySysteminPractice
TransparencyInternational,projectACH(Anti-CorruptionHandbooks)
www.transparency.org/policy_research/ach 

Հակակոռուպցիոնուղեցույց՝պարզլեզվով
«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն(2009թ.)
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TheAnti-CorruptionPlainLanguageGuide
TransparencyInternational(2009)
www.transparency.org/content/download/45306/725785/file/TI_Plain_Language_Guide_280709.pdf.  

Կոռուպցիայիդեմպայքարիձեռնարկ
ԱՄՆՄԶԳԺողովրդավարությանևկառավարմանկենտրոն,փետրվար,1999թ.

AHandbookonFightingCorruption
USAIDCenterforDemocracyandGovernance,February1999
www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnace070.pdf 

Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիոնռիսկերինվազեցումըպաշտպանականգերա-
տեսչություններում.Տասըգործնականբարեփոխում
ՄարկՓայմեն,«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն(2009թ.)

BuildingIntegrityandReducingCorruptionRiskinDefenceEstablishments:TenPracticalReforms
MarkPyman,TransparencyInternational(2009)
www.defenceagainstcorruption.org/publications 

Մեթոդոլոգիաներ
Համաշխարհայինբանկիկառավարմանևհակակոռուպցիոնգործիքները

Համաշխարհայինբանկիինստիտուտը,ՀԲայլստորաբաժանումներիհետհամատեղ,աջակցումէ
երկրներին՝կառավարմանորակըբարելավելուևկոռուպցիանվերահսկելուուղղությամբ։Բազ-
մաոլորտ մոտեցման հիման վրաայն կիրառում է ուսուցում-գործողություն միսնական մեթոդը՝
փաստագրականախտորոշմանուսումնասիրությունները,դրանցգործնականկիրառումը,կոլեկ-
տիվգործողություններըևկանխումըմիավորելունպատակով։Այնպարբերաբարթողարկումէ
Կառավարմանհամաշխարհայինցուցիչները (WGI)ևերկրներիախտորոշումները։Այսհամալիր
մոտեցումըզուգորդվում է օպերատիվհետազոտություններովևհամապարփակկառավարման
տվյալներիշտեմարանով։
www.worldbank.org/wbi/governance 

Կոռուպցիայիչափմանուղեցույց

ՄԱԶԾ-ն և Համաշխարհային բարեվարքությունը www.globalintegrity.org կառավարություններին,
քաղաքացիական հասարակություններին և զարգացման ոլորտի պրակտիկ աշխատողներին
ապահովումենկոռուպցիայիգնահատմանևչափմանառաջավորգործիքներով։Մատչելիէան-
գլերեն,իսպաներենևֆրանսերենլեզուներով։
www.undp.org/oslocentre/flagship/users_guide_measuring_կոռուպցի.html 

Հանրայինոլորտիֆինանսականկառավարում(ՀՖԿ).Գործունեությանգնահատման
մեխանիզմներ
«Հանրայինծախսերևֆինանսականհաշվետվողականություն»,(ՀԾՖՀ)նախաձեռնությանքար-
տուղարություն,Համաշխարհայինբանկ(2005թ.)
Մատչելիէանգրելերն,ֆրանսերեն,իսպաներեն,պորտուգալերեն,ռուսերեն,արաբերեն,չինարեն,
ուկրաիներեն,թուրքերեն,հայերեն,սերբերենևվիետնամերենլեզուներով:
www.pefa.org/pfm_performance_frameworkmn.php 

Հակակոռուպցիոնմիջոցառումներիգնահատմանձեռնարկ
ԱՄՆՄԶԳ,մշակվելէԲեթրամԻ.Սպեկտորի,ՄայքլՋոնսթոնիևՍվետլանաՎինբուրնիկողմից
(փերվար,2009թ.):
www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/technical_areas/anticorruption_handbook/index.html 
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Պաշտպանականբյուջեներիևբյուջետավորմանթափանցիկությանգնահատում
ՏոդորՏագարև,«ՀարավարևելյանԵվրոպայումզինվածուժերիբյուջետավորմանհամեմատա-
կանգործիք»,«Տեղեկատվությունևանվտանգություն»միջազգայինամսագիր,Հ-11(2003թ.),էջ
95-135:

AssessingtheTransparencyofDefenceBudgetsandBudgeting
TodorTagarev,“AMeansofComparingMilitaryBudgetingProcessesinSouthEastEurope,”
Information&Security.AnInternationalJournal11(2003):95135.



Համացանցումառկաշտեմարաններ

«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանԿոռուպցիայիընկալմանհամաթիվ

1995թ.սկսած`«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությունը(ԹԻ)գնահատումէԿոռուպ-
ցիայիընկալմանհամաթիվը(ԿԸՀ)։2008թ.դրությամբԹԻԿԸՀ-նտվյալներէտրամադրում180
երկրիվերաբերյալ։Տվյալներըկարելիէբեռնել«Excel»ձևաչափով՝հետևյալհասցեներովhttp://
www.icgg.org/corruption.cpi_2008.htmlկամwww.transparency.org/content/download/38703/612764։

Կոռուպցիայիհամաշխարհայինբարոմետր

Սամիհարցախույզէ,որնիրականացվումէ2003թ.սկսածևգնահատումէընդհանուրհանրու-
թյանմոտեցումներնուկոռուպցիոնփորձըաշխարհիտասնյակերկրներում։2009թ.հարցախույ-
զըտվյալներտրամադրեց69երկրիմասին։Հաշվետվությունները«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»
կազմակերպությանկողմիցհրապարակվումենանգլերեն,ֆրանսերենևիսպաներենլեզուներով։
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb 
 
Կաշառքվճարողներիհամաթիվ
ԹԻԿաշառքվճարողներիհամաթիվըգնահատումէկոռուպցիայի«առաջարկի»կողմը,այնէ՝աշ-
խարհիզարգացածերկրներիընկերություններիկողմիցարտասահմանումկաշառքվճարելուհա-
վանականությունը։1999,2002,2006,և2008տարիներիամբողջականզեկույցներըտեղադրված
ենհետևյալհասցեով՝www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi. 

Կառավարմանհամաշխարհայինցուցիչներ
Համաշխարհայինբանկ

2009թ.դրությամբԿառավարմանհամաշխարհայինցուցիչներ(ԿՀՑ)ծրագիրըհամալիրևանհա-
տականձևովտվյալներ էտալիս212երկրիևտարածքի կառավարմանցուցանիշների մասին՝
1996-2008թթ.կտրվածքով՝կառավարմանվեցչափումներով,որոնցիցմեկնէլհանդիսանումէ
«կոռուպցիայիվերահսկումը»։
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 

Բյուջեիթափանցիկությանհամաթիվ

Այսնախաձեռնությունըերկուտարինմեկանգամանցկացնումէհարցախույզներ։2008թ.վար-
կանիշներըկարելիէանվճարբեռնելարաբերեն,չինարեն,ֆրանսերեն,պորտուգալերենևիսպա-
ներենլեզուներով։Անգլերենամբողջականտարբերակըմատչելիէհետևյալհասցեով՝
http://openbudgetindex.org/files/FinalFullReportEnglish1.pdf. 
www.openbudgetindex.org 

Հանրայինծախսերևֆինանսականհաշվետվողականություն(ՀԾՖՀ)
www.pefa.org 
ՀԾՖՀ-ն գնահատում է երկրի կողմիցֆինանսական կառավարում իրականացնելու որակը։ Զե-
կույցներըմատչելիենհետևյալհասցեով՝www.pefa.org/assesment_reportmn.php.



Հավելվածներ 321

Մենագրություններիևզեկույցներիընտրանի

Բարեվարքությանամրապնդումըևպաշտպանականինստիտուտներիշինարարությունը»կոնֆերան-
սինյութեր,Մոնտերեյ,Կալիֆոռնիա,ԱՄՆ(25-27փետրվարի,2009թ.):

ՄարկՓայմեն,ՊիտերՖուտևՖիլիպՖլյուրի,խմբ.«Թափանցիկությանամրապնդումըևկո-
ռուպցիայի նվազեցումը պաշտպանության ոլորտում», աշխատանքային սեմինարի նյութեր,
(Ժնև-Լուգանսկ,մայիս,2008թ.):

www.nps.edu/GovIndustry/Conferences/NATO/Documents/
TransparencyInternationalGenevaworkshoponbuildingintegrityMay2008.pdf 

ՆիլսՌոուզմեն, «Վարքագծիկանոնագիրքըորպեսմասնավորզինվածուժերիևանվտան-
գության ծառայությունների ինքնակարգավորման մեխանիզմ», Աշխատանքային փաստա-
թուղթՀ-15(Ժնև,ԶՈՒԺՎ,2008թ.):

ՌասմաԿարկլինս, «Համակարգըստիպեց, որանեմդա.կոռուպցիանհետկոմունիստական
հասարակարգերում,(ՆյուՅորք,2005թ.):

RasmaKarklins,TheSystemMadeMeDoIt.կոռուպցիinPost-CommunistSocieties(NewYork:
M.E.Sharpe,2005).
Համաշխարհայինբանկ,«Կոռուպցիայիչափումը.առասպելներևիրողություններ»
(ապրիլ,2007թ.):

TheWorldBank,«MeasuringCorruption:MythsandRealites,»Findings273(April2007).

ԱՄՆկառավարությանհաշվետվողականությանգրասենյակ,«Պաշտպանականոլորտիհանրային
գնումներիբարեվարքությունը»(Վաշինգտոն,2009թ.):

UnitedStatesGovernmentAccountabilityOffice,DefenseContracting Integruty (Washington,D.C.:
GAO,2009):
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Հավելված2.

«Թրանսփարենսիինթերնեշնլ»կազմա
կերպությանպաշտպանությանևան
վտանգությանհարցերովծրագիրը

Կոռուպցիանպաշտպանությանոլորտում

«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»-ը(ԹԻ,TI)հանդիսանումէքաղաքացիականհասարակությանմի
կազմակերպություն,որնառաջնորդումէկոռուպցիայիդեմպայքարըհամաշխարհայինմակար-
դակով։Ամբողջաշխարհովմեկիրունեցած90-իցավելիներկայացուցչություններիևԲեռլինում
գտնվողիրՄիջազգայինքարտուղարությանմիջոցով«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակեր-
պությունըբարձրացնումէկոռուպցիայիկործանարարազդեցությանմասինիրազեկվածության
մակարդակըևկառավարություններում,գործարարհատվածներումևքաղաքացիականհասա-
րակություններիշրջանումունեցածիրգործընկերներիհետմիասինաշխատումէհակակոռուպցի-
ոնարդյունավետ միջոցառումների մշակմանև իրականացման ուղղությամբ։ «Թրանսփարենսի
Ինթերնեշնլ»շարժմանվերաբերյալավելիմանրամասնտեղեկություններստանալուհամարկա-
րողեքայցելելwww.transparency.orgհասցեով։
«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանամբողջաշխարհիպաշտպանությանևան-

վտանգության հարցերին առնչվող «Պաշտպանության ոլորտն ընդդեմ կոռուպցիայի» (ՊՈԿ,
DefenceAgainstCorruption,DAC)ծրագրինպատակնէնվազեցնելպաշտպանությանևանվտան-
գությանոլորտներիկոռուպցիայիմակարդակըև,քաղաքացիներիշահերիցելնելով,փոխելայս
երևույթի նկատմամբառկա մոտեցումները։ «Պաշտպանության ոլորտի հարցերով միջազգային
ծրագիրը»ղեկավարումէ«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանՄԹներկայացուց-
չությունը՝ԹԻշարժմանանունից։
«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանպաշտպանությանոլորտիհարցերովծրա-

գիրըմեկնարկելէվեցտարիառաջ՝աշխատանքայինհամագործակցությանշրջանակներումմիա-
վորելովկառավարություններին,պաշտպանությանոլորտումգործողընկերություններին,գիտնա-
կաններինևքաղաքացիականհասարակություններին՝պաշտպանությանոլորտումկոռուպցիայի
հիմնախնդրիլուծմանուղղությամբլավագույնմոտեցումներըբացահայտելուհամար։ՊՈԿծրա-
գիրըայժմքաջածանոթէամբողջաշխարհիպաշտպանությաննախարարություններին,անվտան-
գությանհարցերինախարարություններին,պաշտպանությանոլորտիընկերություններինևկազ-
մակերպություններին։ՀամապատասխանաշխատանքներնայժմֆինանսավորվումենՄիացյալ
Թագավորության Միջազգային զարգացման հարցերի դեպարտանենտի (UK Department for
InternationalDevelopment,DFID)ևՆԱՏՕ-իկողմից։
Պաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներումկոռուպցիոնռիսկերընվազեցնելուուղղու-

թյամբ ՊՈԿ-ը աշխատում է բարեփոխումների ձգտողտարբեր պետությունների (Կոլումբիայից
մինչևԼեհաստանուԱֆղանստան),ինչպեսնաևբազմակողմկազմակերպություններիհետ։Կա-
ռավարությունների, բազմակողմ կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակությանև
պաշտպանականարդյունաբերությանհետՊՈԿ-ըկառուցողականհամագործակցությունէծավա-
լումսպառազինություններիմիջազգայինշրջանառությանբարեվարքությունըբարելավելուուղղու-
թյամբ։Ամբողջաշխարհումկայունփոփոխություններիհասնելուհամարայսծրագիրըհամապա-
տասխանփորձագետներինուհակակոռուպցիոնարշավներիրականացնողներինաջակցումէհա-
կակոռուպցիոնբարեփոխումներիգործում,անցկացնումհակակոռուպցիոնաշխատանքայինկոն-
ֆերանսներևտարածումհակակոռուպցիոնգիտելիքներնուփորձը։
ՆԱՏՕ-ի հետակտիվ համագործակցությանարդյունքում մշակվել է երկու հակակոռուպցիոն

գործիք՝
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1. «Բարեվարքության ինքնագնահատմանհարցաշարըևգնահատմանգործընթացը», որը
ստեղծվելէ2008-2009թթ.ընթացքումԼեհաստանիևտասըպետություններիներկայա-
ցուցիչներիցկազմվածաշխատանքայինխմբիհետհամագործակցելով։Առաջինփորձար-
կումներըհաջողությամբիրականացվելենՆորվեգիայում,ՈւկրաինայումևԲոսնիա-Հեր-
ցեգովինայում։Այժմդրանիցկարողենօգտվելբոլորպետությունները։

2. «Բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի նվազեցում» նորարար ուսումնական
դասընթացը։ Հնգօրյա այս վերապատրաստումը հասցեագրված է պաշտպանության և
ներքինգործերինախարարություններիփորձառուպաշտոնյաներիևզինվածուժերիառն-
վազնգնդապետիկոչումունեցողսպաներին։Այսդասընթացնիրականացվելէարդենվեց
անգամևընդհանուրառմամբ՝արդենընդգրկելթվովքսանպետությունևբացիայդ՝շա-
րունակումէընդլայնելիրաշխարհագրությունը։

Ինչպեսինքնագնահատմանծրագիրը,այնպեսէլվերապատրաստումընպատակունենաջակցելու
պետություններինպաշտպանությանոլորտիկոռուպցիայիդեմպայքարիուղղությամբգիտելիք-
ներևփորձկուտակելուհարցում։
ՊՈԿծրագիրըպաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիկոռուպցիայիդեմպայքարիհար-
ցերովակտիվորենհամագործակցումէնաևԱֆրիկայիպետություններիհետ,ինչպեսնաևխթա-
նումԶենքիառևտրիմասինՄԱԿ-իպայմանագրիշուրջընթացողբանակցությունները։
Բացիայդ,պաշտպանությանևանվտանգությանոլորտներիկոռուպցիայիդեմպայքարիուղղու-
թյամբկարևորագույնգործոններիցմեկնէլՊՈԿ-իխմբիկողմիցիրականացվողևհրապարակվող
հետազոտություններն են։ Դրանցարդյունքներըտարածվում են շահագրգիռ դերակատարների
շրջանում՝այնհաշվով,որպեսզիխթանվինրանցկողմիցլավագույնփորձիկիրառումըևքաջալեր-
վիհակակոռուպցիոնժամանակակիցմեթոդներիիրացումը։ՊՈԿ-ընաևերկուամիսըմեկանգամ
հրապարակումէպաշտպանությանոլորտումկոռուպցիոնդեպքերիմասիննորություններ։
Պաշտպանության ևանվտանգության ոլորտներում «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» կազմակեր-
պությանմինչայժմիրականացրածգործունեությանմասինտեղեկատվությանը,այդթվում՝ընթա-
ցիկևավարտվածծրագրերիտեսություններինևհրապարակումներինկարողեքծանոթանալ
«Պաշտպանությանոլորտնընդդեմկոռուպցիայի»ծրագրիինտերնետայինկայքից,հետևյալհաս-
ցեով՝www.defenceagainstcorruption.org:

Կապըմեզհետ

«ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն-ՄԹ

«Պաշտպանությանոլորտնընդդեմկոռուպցիայի»ծրագիր,Լոնդոն

Տնօրեն
ՄարկՓայմեն
Հեռ.՝+442077856359
Էլ.հասցե՝mark.pyman@transparency.org.uk 

Ծրագրիղեկավար
ԱննեՔրիստինՎեգեներ
Հեռ.՝+442077856358
Էլ.հասցե՝anne-christine.wegener@transparency.org.uk
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Հավելված3.Հապավումներ

ԱԱԱ Աերո-տիեզերականարդյունաբերության[Ամերիկյան]ընկերակցություն
ԱԱԱ,[US]AerospaceIndustriesAssociation

ԱԱԶՌ Աֆղանստանի ազգային զարգացման ռազմավարություն ANDS, Afghanistan
NationalDevelopmentStrategy

ԱՄԶԿ Անվտանգության մասնավոր զինված կապալառուներ APSC, Armed Private
SecurityContractor

ԱՊԱՄ Աերո-տիեզերականևպաշտպանականարդյունաբերողներիմիավորում
ASD,AerospaceandIndustriesAssociationofEurope

Հ-3 Հաղորդակցություն,հրամանատարությունևհսկողություն
C3,Command,Control,andCommunications

ԿԴԿ [ՄԱԿ-ի]Կոռուպցիայիդեմկոնվենցիա
CAC,[UN]ConventionAgainstկոռուպցի

ՎԿ Վարքագծիկանոնագիրք
CoC,CodeofConduct

ԵԽ Եվրոպայիխորհուրդ
CoE,CouncilofEurope

ՀԳ Հակաապստամբայինգործողություններ
COIN,COunterINsurgency[operation]

ԿԸՀ Կոռուպցիայիընկալմանհամաթիվ
CPI,CorruptionPerceptionsIndex

ԶԱԿ [ՏՀԶԿ]Զարգացմանաջակցմանկոմիտե
[OECD]DevelopmentAssistanceCommittee

ԶՈՒԺՎ
Զինված ուժերի նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողության
[Ժնևիկենտրոն]
DCAF,[GenevaCentreforthe]DemocraticControlofArmedForces

ՊԴ [ԱՄՆ]Պաշտպանությանդեպարտամենտ
DoD,[U.S.]DepartmentofDefense

ԵԱԳԽ Եվրաատլանտյանգործընկերությանխորհուրդ
EAPC,Euro-AtlanticPartnershipCouncil

ՀԷՀ [ԵՊԳ]Հայտարարություններիէլեկտրոնայինհանգույց
EBB,[EDA’s]ElectronicBulletinBoard

ԵՊԳ Եվրոպականպաշտպանականգործակալություն
EDA,EuropeanDefenceAgency

ԵՄ Եվրոպականմիություն
EU,EuropeanUnion

ՖՏ Ֆինանսականտարի
FY,FiscalYear

ԱՔԺԿ ԱնվտանգությանքաղաքականությանԺնևիկենտրոն
GCSP,GenevaCentreforSecurityPolicy

ՀՆԱ Համախառններքինարդյունք
GDP,GrossDomesticProduct

ՊՖՎ Պետականֆինանսականվիճակագրություն
GFS,GovernmentFinanceStatistics

ԿՄԽ [ԵԽ]Կոռուպցիայիհարցերովմիջգերատեսչականխումբ
[CoE]MultidisciplinaryGrouponկոռուպցի

ՀՄ Հումանիտարմիջամտություն
HI,HumanitarianIntervention

IANSA Հրազենիհարցերովհամաշխարհայինընկերակցություն
InternationalActionNetworkonSmallArms

ԿԽՄԿ Կարմիրխաչիմիջազգայինկոմիտե
ICRC,InternationalCommitteeoftheRedCross
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ՆՏԱ Ներքինտեղահանվածանձ
IDP,InternallyDisplacedPerson

ՄԿԿ Միջկառավարականկազմակերպություն
IGO,Intergovernmentalorganisation

ԱԳԳԾ Անհատականգործընկերությանգործողություններիծրագիր
IPAP,IndividualPartnershipActionPlan

ԱԱՄՈՒ Անվտանգությանապահովմանմիջազգայինուժեր(Աֆղանստանում)
ISAF,InternationalSecurityAssistanceForce(inAfghanistan)

ՈԿՌ Ոչկանոնավորռազմականգործողություններ
IW,IrregularWarfare

ՊՆ Պաշտպանությաննախարարություն

ՆԱՄՍԱ
ՆԱՏՕ-իՏեխնիկականապահովությանևմատակարարմանհարցերիգործակա-
լություն
NATOMaintenanceandSupplyAgency

ՀԿ Հասարակականկազմակերպություն

ՏՀԶԿ Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպություն
OECD,OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment

ՎԲՎ [ԱՄՆ]Վարչարարությանևբյուջեիհարցերովվարչություն
OMB,[US]OfficeofManagement&Budget

ԵԱՀԿ Եվրոպայումանվտանգությանևհամագործակցությանկազմակերպություն
OSCE,OrganizationforSecurityandCo-operationinEurope

ՊԻՇ-ԳՀԾ
Պաշտպանական ինստիտուտների շինարարության գործողությունների համա-
տեղծրագիր
PAP-DIB,PartnershipActionPlanonDefenceInstitutionBuilding

ՀԾՖՀ Հանրայինծախսերևֆինանսականհաշվետվողականություն
PEFA,PublicExpenditure&FinancialAccountability

ՄՖՆ Մասնավորֆինանսավորմաննախաձեռնություն
PFI,PrivateFinanceInitiative

ՀՖԿ Հանրայինոլորտիֆինանսականկառավարում
PFM,PublicFinancialManagement

ԿՄԶՈՒ Կապալառումասնավորզինվածուժեր
PMC,PrivateMilitaryCompany

ՄԶԱԾ Մասնավորզինվորականևանվտանգությանծառայություններ
PMSC,PrivateMilitaryandSecurityCompanies

ՊԾԲԿԳ
Պլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջետավորման,կատարմանևգնահատ-
ման[համակարգ]
PPBEA,Planning,Programming,Budgeting,Execution,andAssessment[system]

ՊԾԲՀ Պլանավորման,ծրագրավորմանևբյուջետավորմանհամակարգ
PPBS,Planning,Programming,andBudgetingSystem

ՀՄԳ Հանրային-մասնավորգործընկերություն
PPP,Public-PrivatePartnership

PR Հասարակայնությանհետհարաբերություններ
PublicRelations

ԳՎԶ Գավառներիվերակառուցմանզորախմբեր
PRT,ProvincialReconstructionTeam

ՀՔՍ Հատուկքննչականստորաբաժանում
SIU,SpecialInvestigatingUnit

ԹԻ «ԹրանսփարենսիԻնթերնեշնլ»կազմակերպություն
TI,TransparencyInternational

ԻԶՈՒ Ինդոնեզիայիզինվածուժեր
TNI,TentaraNasionalIndonesia

ՄԱԿ Միավորվածազգերիկազմակերպություն
UN,UnitedNations

ԱՄՆՄԶԳ ԱՄՆՄիջազգայինզարգացմանգործակալություն
USAID,USAgencyforInternationalDevelopment
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Բոլոր իրավունքներըպաշտպանվածեն։Սույն հրապարակմանորևէ մասի ցանկացածվերար-
տադրում,տեղեկատվական-որոնողականհամակարգումտեղադրում, հեռարձակում, որևէեղա-
նակով կամ որևէ կրիչի վրա՝ (էլեկտրոնային, մեխանիկական, լուսապատճենող և ձայնագրող),
առանցԶինված ուժերի նկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնեևի կենտրոնից
նախապեսստացվածթույլտվության,արգելվումէ։

Սույնհրապարակմանհետագաշրջանառությունըթույլատրվումէմիայնայնպայմանով,որայն,
համաձայնությունկնքելուկամորևէայլձևով,չիվաճառվելու,չիտրվելուժամանակավորօգտա-
գործմանկամվարձույթիկամորևէայլկերպչիշրջանառվելու՝առանցհրատարակչիցնախօրոք
ստացվածհամաձայնության։Այսհրապարակմանշրջանառությունը՝վերըհիշատակվածպայման-
ներիպահպանմամբ,կարողէտեղիունենալմիայնկազմիևձևավորմանբնօրինակտարբերակը
պահպանելուևյուրաքանչյուրհաջորդհրատարակչիկողմիցսահմանվելիքնմանատիպայլպա-
հանջներըբավարարելուդեպքում։

ՏոդորՏագարև,խմբ.«Բարեվարքությանամրապնդումըևկոռուպցիայինվազեցումըպաշտպա-
նությանոլորտում.լավագույնփորձիօրինակներիժողովածու»(Ժնև,Զինվածուժերինկատմամբ
ժողովրդավարականվերահսկողությանկենտրոն,2010թ.).–344էջ,14Գծապատկեր,1աղյու-
սակ,101Պատուհան։

Բնօրինակը՝անգլերեն,Ժնև,2010թ.

ԶինվածուժերինկատմամբժողովրդավարականվերահսկողությանԺնևիկենտրոն
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