Տնտեսական զարգացում և
զբաղվածություն

Ռազմավարական
կողմնորոշումը և
գերակայությունները

Սույն ոլորտի նպատակն է նպաստել Հարավային
Կովկասում տնտեսական զարգացմանը և
սոցիալական հաﬔրաշխությանը ներառական
աճի խթանման ﬕջոցով։

Հարավային Կովկասում շվեյցարական համագործակցության երկարաժամկետ նպատակն է
նպաստել տարածաշրջանի խաղաղ անցմանը
դեպի ժողովրդավարություն և ներառական
տնտեսական զարգացում:
2013-2016
թթ.
Շվեյցարական
համագործակցության ռազմավարության շրջանակներում
Շվեյցարիան
նպաստում
է
Հարավային
Կովկասի հանրապետություններում տնտեսական
գործունեության
պայմանների
բարելավմանը, մասնավոր հատվածի հզորացմանը և գյուղատնտեսության ոլորտի
արտադրողականության
բարձրացմանը,
ինչպես նաև՝ ազգային և տեղական պետական
հաստատությունների
կարողությունների
բարձրացմանը։ Մարդասիրական օգնությունը
տրամադրվում է աջակցելու բնակչության
անապահով խմբերի ինտեգրացմանը։ Միաժամանակ ջանքեր են գործադրվում մարդու
անվտանգության և հակամարտությունների
վերափոխման բնագավառում։

Երեք գերակա ոլորտներն են.
• Տնտեսական զարգացում և զբաղվածություն
• Կառավարում և հանրային ծառայություններ
• Մարդու անվտանգություն և
պաշտպանվածություն

Տարանցիկ թեմաներն են.
• Պատշաճ կառավարում
• Գենդերային հավասարություն
• Աղետների ռիսկերի նվազեցում

Իր ծրագրերի ﬕջոցով Շվեյցարիան խթանում
է գյուղատնտեսական արժեշղթաների շուկայի
համապատասխան դերակատարների համար
ներդրումային ﬕջոցների հասանելիությունը
և
արտադրության,
պահեստավորման
և
վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառումը, որի արդյունքում ավելանում է
եկամտաբեր շուկայի հասանելիությունը։
Շվեյցարիան նույնպես խթանում է գյուղական
վայրերում ֆինանսական ծառայությունների
զարգացումը
և
ագրոբիզնեսի
համար
ֆինանսական ﬕջոցների հասանելիությունը,
կազﬔլով
ռազմավարական
կապեր
ֆինանսական հաստատությունների հետ։ Ի լրումն
Շվեյցարիան աջակցություն է տրամադրում
ֆերﬔրների համար ﬕջին մասնագիտական
գիտելիքների զարգացմանը գյուղատնտեսական
ուսումնական կենտրոնների ինստիտուցիոնալ
հզորացման ﬕջոցով։ Շվեյցարիայի աջակցությունը
համալրվում
է
նպատակային
քաղաքական երկխոսությամբ, որի նպատակն
է սատարել գյուղական զարգացմանը և
գյուղատնտեսությանը վերաբերող պետական
ներառական քաղաքականությունները։
Ադրբեջանում
Շվեյցարիան
նպաստում
է
մասնավոր և ֆինանսական հատվածների
գործունեության օրենսդրական պայմանների
էլ ավելի բարելավմանը, գործարար կարողությունների զարգացմանը և ֆինանսական

Կառավարում և հանրային
ծառայություններ
բնագավառի բարեփոխումներն։ Աջակցություն է
նույնպես ցուցաբերվում ֆինանսական հատվածի
կարգավորիչ մթնոլորտի և շուկայական ենթակառուցվածքների արդիականացմանը, ինչպես
նաև՝ տնային տնտեսությունների և փոքր և
ﬕջին ընկերությունների համար հասանելի
ֆինանսական
պրոդուկտների
տեսակների
ավելացմանը։
Ծրագիր՝ Գյուղական զարգացման
Քվեմո-Քարթլիի տարածաշրջանում։

ծրագիր

Հինգ տարի առաջ սողանքի պատճառով Եդնարի
Անթաձեն ստիպված էր տեղափոխվել Ծինիցկարո
գյուղ և նոր կյանք սկսել։ Եդնարիի հաջողված
բիզնեսը սկսվել է անասնաբույժի խորհուրդից՝
թե ինչպես ավելի լավ կերակրել կովերին
գարեջրի համար օգտագործվող հացահատիկով,
որը հարուստ է էներգետիկ պրոտեիններով և
ﬕկրոսնուցիչներով և հիանալի անասնակեր է
հանդիսանում։ Ժամանակի ընթացքում նա սկսեց
մատակարարումը այլ հաճախորդներին։ Սակայն
նրա հնացած բեռնատար ﬔքենան ﬔծ ծախսեր
էր պահանջում։ SDC-ի համաֆինանսավորմամբ
Եդնարին գնեց նոր ﬔքենա 13 տոննա
տարողությամբ և հերﬔտիկ մարﬕն ունեցող։
Դրանից հետո սույն ծրագրի շրջանակներում
Եդնարին
ստեղծեց
ապրանքանիշ,
որը
անվանեց «Կոխտաս խոտի» և կազմակերպեց
առաքման համակարգ՝ ընդգրկելով 50-ից ավելի
հաճախորդներ ր երկու լրացուցիչ գյուղ։

Մարդու անվտանգությունը և
պաշտպանվածությունը

Սույն ոլորտի նպատակն է ամրապնդել ծառայությունների ֆինանսական և գործնական
Հարավային Կովկասում ժողովրդավարական գործառույթները։
գործընթացները և հաշվետվողականությունը,
Ծրագիր՝ Կենտրոնական բանկերի կարոինչպես նաև՝ բարելավել որոշ ընտրված
ղությունների զարգացման երկկողմանի ծրագիր։
հանրային ծառայությունների որակը։
Շվեյցարիան
աջակցում
է
տեղական SECO-ի կողﬕց ֆինանսավորվող հաջողված
հաստատություններին
բարելավելու
իրենց ծրագրերի իրականացման արդյունքում բագործառույթները կապված աղետների ռիս- րելավվել է Ադրբեջանի Կենտրոնական բանկի
կանխատեսման
գորկերի կայուն կառավարման, տարածքային մակրոտնտեսական
կառավարման, ենթակառուցվածքների,արոտ- ծընթացը, որը հիմնվում է ֆինանսական
ների
կառավարման
և
ֆերﬔրներին ծրագրավորմանհամակարգի վրա։
օրենսդրական և կարգավորիչ հարցերի՝ օրինակ, սննդի անվտանգությանը, վերաբերող
ճշգրիտ
տեղեկատվություն
տրամադրման
հետ։ Շվեյցարիան նախաձեռնում և խթանում
է գործողություններ, որոնք նպաստում են
ներառական քաղաքական մասնակցությանը,
ինչպես նաև՝ ամրապնդում են համապատասխան
պետական հաստատությունների հաշվետվողականությունը և թափանցիկությունը և ապահովում
են հարգանքը մարդու իրավունքների ﬕջազգային
ստանդարտների հանդեպ։
Ադրբեջանում Շվեյցարիան նպատակ ունի
ամրապնդելու տնտեսական և ֆինանսական
քաղաքականությունները
և
բարելավելու
որոշ ընտրված հանրային ծառայությունների
որակը՝ բարելավելով տնտեսական քաղաքականության
համար
պատասխանատու
նախարարությունների աշխատակազﬔրի կարողությունները և խթանելով բարեփոխումները
պետական
ֆինանսական
կառավարման
ոլորտում։ Շվեյցարիան նույնպես աջակցություն
է ցուցաբերում բարելավելու որոշ կոմունալ

Արտաքին ոլորտի վիճակագրության դինաﬕկան և հավաքագրումը թվայնացվել է և
համապատասխանեցվել
է
Արժույթի
Միջազգային Հիմնադրաﬕ նոր պահանջներին։
Միաժամանակ՝ անշարժ գույքի բնագավառի
և տնային տնտեսությունների մոնիտորինգի
համակարգի համար տվյալների հավաքագրման
օգտագործման և մոդելավորման ﬔխանիզմները
նորացվել են և նախաձեռնվել է կորպորատիվ
ծրագրի և ծրագրի կառավարման համակարգ
ﬕջազգային չափորոշիչներին համապատասխան։

Ծրագիր՝ Համատեղ աջակցություն Հայաստանում տեղական կառավարման բարեփոխումներին։
Շատ համայնքների համար ﬔծ խնդիր է
քաղաքացիներին
տարրական
հանրային
ծառայությունների մատուցումը և տեղական
զարգացման խթանումը, որը հանդիսանում
է որոշումների կայացման խիստ կենտրոնացված լինելու, սահմանափակ ﬕջոցների
և
կառավարման
կարողությունների
բացակայության
պատճառ։
Ցանկանալով
համապատասխանեցնել և սատարել կառածրագրերը
վարության
բարեփոխուﬓերի
SDC-ին, Գերմանիայի ﬕջազգային համագործակցության
կազմակերպությունը՝
GIZ-ը և ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման
գործակալությունը
USAID-ին
2014թ.
նախաձեռնել են
ծրագրային մոտեցում
համաձայնեցնելով
իրար
հետ
իրենց
նպատակները
և
գործողությունները
և
ﬕավորելով
ֆինանսական
ﬕջոցները։
Համատեղ ծրագրի մյուս գործընկերներն են
Եվրոպայի Խորհուրդը, ՄԱԿ-ի Զարգացման
ծրագիրը
և
Հայաստանի
սոցիալական
ներդրումների հիմնադրամը։ Ակնկալվում է,
որ սերտ համագործակցության և համատեղ
կառավարման ﬔխանիզմները կտան ավելի լավ
արդյունքներ։ SDC-ին այս համատեղ մոտեցման
խրախուսողներից ﬔկն էր։

Այս ոլորտի նպատակն է խթանել հակամարտությունների
կամ
բնական
աղետների
արդյունքում տուժած կարիքավոր խմբերի մարդու անվտանգությունը և պաշտպանվածությունը:
Շվեյցարիան աջակցություն է ցուցաբերում
կարիքավոր խմբերի տարրական մարդասիրական կարիքների բավարարմանը՝ սատարելով բնակարանների ապահովմանն և կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված տարբեր
երկարատև լուծումները:
Շվեյցարիան խթանում է հակամարտությունների տրանսֆորմացման գործընթացը։ Հակամարտությունների
ﬔղմացմանն
ուղղված
բարձրաստիճան ﬕջամտությունները համալրվում են տեղում խաղաղության խթանման
ﬕջոցառումներով և երկխոսության խրախուսմամբ։
Ծրագիր՝ Կանանց դերի ու ուժեղացումը
որոշուումների կայացման գործընթացուում։
Լուսինե Ներսիսյանը Աբխազիայի Արտաքին
գործերի նախարարությունից՝ մասնակցել է
Շվեյցարիայի Արտաքին գործերի նախարարության Մարդու անվտանգության բաժնի կողﬕց ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում
ֆերﬔրների հետ քննարկմանը։
Ասել է՝ «Այս հանդիպուﬕց ոգևորվելով ես և
իմ գործընկերները սկսեցինք բարձրացնել
նախարամարդկանց
իրազեկվածությունը
րության աﬔնօրյա աշխատանքում, ինչպես նաև՝
քաղաքական բանակցությունների ընթացքում,
կանանց
մասնակցության
կարևորության
վերաբերյալ»։

Շվեյցարիայի
համագործակցությունը
Հարավային Կովկասում
Շվեյցարիայի համագործակցությունը Հարավային Կովկասի հանրապետությունների հետ
սկսվել է Հայաստանի հյուսիսում 1988 թ. ավերիչ
երկրաշարժից և 1991-1994թթ. ընթացքում
տարածքային հակամարտությունների՝ Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան Վրաստանում
և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը
Հայաստանի և Ադրբեջանի ﬕջև, բռնկուﬕց
հետո։
Անցած տարիների ընթացքում Հարավային
Կովկասին Շվեյցարիայի կողﬕց ցուցաբերված
աջակցությունը տեխնիկական և երկարատև
ֆինանսական
օգնության
ﬕջոցով
ﬔկ
կողﬕց, և մարդասիրական և խաղաղարար
ﬕջոցառումների ﬕջոցով, մյուս կողﬕց, ﬔծ
արժեք է ունեցել տարածաշրջանի համար։
Շվեյցարիայի համագործակցությունը
ներկայացված է Համագործակցության ռազմավարության
ﬔջ,
որը
ավանդաբար
նախատեսված է չորս տարի ժամկետով։
Ներկայիս
Համագործակցության
ռազմավարությունը նախատեսում է աջակցությունը
2013-2016թթ. ընթացքում։
Շվեյցարիայի օգնության վերահսկողությունը
և համակարգումը Հարավային Կովկասում
իրականացվում
է
Թբիլիսիում
գտնվող

Շվեյցարիայի
համագործակցությունը

Կոնտակտային հասցեներ

Շվեյցարական
համագործակցության
գրասենյակի և Երևանում և Բաքվում գտնվող իր
գրասենյակների կողﬕց՝ Թբիլիսիում, Երևանում
և Բաքվում Շվեյցարիայի դեսպանությունների
հետ սերտ համագործակցությամբ։
Հարավային Կովկասի հետ 2013-2016 թթ.
Համագործակցության
ռազմավարության
համար հատկացված ընդհանուր ֆինանսական
ﬕջոցները կազմում են մոտավորապես 111
ﬕլիոն շվեյցարական ֆրանկ։
Ֆինանսական ﬕջոցների հատկացումներ
ըստ երկրների

Շվեյցարական համագործակցության տարածաշրջանային
գրասենյակ Հարավային Կովկասում

12 Radiani Street, 0179 Tbilisi, Georgia
Հեռ. + 995 32 225 36 82/3
+ 995 32 225 20 47
Ֆաքս. +995 32 225 36 84
Էլեկտրոնային փոստի հասցե.tbilisi@eda.admin.ch
Ինտերնետային կայք. www.swisscoop.ge
Շվեյցարական համագործակցության գրասենյակ Երևանում

2/1 Մելիք-Ադամյան փողոց, Երևան 0010,
Հայաստանի Հանրապետություն
Հեռ. +374 10 52 98 60
Ֆաքս. +374 10 52 98 61
Էլեկտրոնային փոստի հասցե. yerevan@eda.admin.ch
Ինտերնետային կայք. www.swiscoop.am

Շվեյցարիայի
համագործակցության
գրասենյակը
Հարավային Կովկասում
2013-2016 թթ..

Շվեյցարական համագործակցության գրասենյակ Բաքվում

9 Böyük Qala Street, 1004 Baku, Azerbaĳan
Հեռ. +994 12 437 38 55
Ֆաքս. +994 12 437 38 56
Էլեկտրոնային փոստի հասցե. baku@eda.admin.ch
Ինտերնետային կայք. www.swisscoop.az
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
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Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության
գործակալությունը
(SDC-ին)
հանդիսանում է Շվեյցարիայի ﬕջազգային
համագործակցությունն
իրականացնող
գործակալությունը
Արտաքին
գործերի
դաշնային դեպարտաﬔնտի կազմում (FDFA)։
SDC-ին պատասխանատու է զարգացմանն
ու համագործակցությանն ուղղված գործողությունների ընդհանուր համակարգման
համար,
ինչպես
նաև՝
Շվեյցարիայի
Համադաշնության
կողﬕց
տրամադրվող
մարդասիրական օգնության տրամադրման
համար։
Տնտեսական հարցերի պետական քարտուղարությունը
(SECO-ն)
հանդիսանում
է
Տնտեսական հարցերի, կրթության և հետազոտությունների դաշնային դեպարտաﬔնտի
մասը (EAER) և տնտեսական քաղաքականության հիմնական հարցերին վերաբերող
Շվեյցարիայի
կառավարության
փորձագիտական
կենտրոնը։
SECO-ն
պատասխանատու է ﬕջին եկամուտ ունեցող
զարգացող երկրների հետ տնտեսական
համագործակցության
և
զարգացման
գործողությունների պլանավորման և իրականացման համար։
Այն համակարգում է
Շվեյցարիայի
հարաբերությունները
Համաշխարհային բանկի խմբի, զարգացման
տարածաշրջանային բանկերի և Միացյալ
ազգերի տնտեսական կազմակերպությունների
հետ։

Քաղաքական
հարցերի
տնօրինությունը
(DPA-ն) հանդիսանում է շվեյցարական արտաքին
քաղաքականության համակարգման բաժինը և
բոլոր ﬕջազգային ատյաններում ներկայանալու
աﬔնաբարձր գերատեսչությունը։ Տնօրինությունը
պատրաստում է իրականացման գործողությունները
և մշակում է ռազմավարությունները երկկողմանի հարաբերությունների, անվտանգության,
ﬕջազգային
հաﬔրաշխության,
ժողովրդավարության, օրենքի իշխանության և մարդու
իրավունքների խթանման համար։
Քաղաքական
հարցերով
տնօրինության
(DPA)
մարդու
անվտանգության
բաժինը,
որը հանդիսանում է Շվեյցարիայի արտաքին
քաղաքականության համակարգման բաժին և
զբաղվում է խաղաղության, մարդու իրավունքների,
մարդասիրական քաղաքականության և ﬕգրացիայի խնդիրներով։ Մարդու անվտանգության
հայեցակարգը սևեռվում է անհատ մարդկանց
անվտանգության և քաղաքական բռնություններից,
պատերազﬕց և բացահայտ
բռնությունից
մարդկանց պաշտպանելու վրա։

