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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




