


Հայաստանում կանանց հիմնադրամի՝ շրջակա
միջավայրի և բնապահպանական

քաղաքականություն

Հայաստանում կանանց հիմնադրամը (այսուհետ՝ ՀկՀ կամ Հիմնադրամ)

պարտավորվել է նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա իր ազդեցությունը։ Մենք

պարտավորվում ենք բարելավել մեր բնապահպանական ցուցանիշները

ժամանակի ընթացքում և նախաձեռնել լրացուցիչ նախագծեր և

գործողություններ, որոնք հետագայում կնվազեցնեն մեր ազդեցությունը շրջակա

միջավայրի վրա: Շրջակա միջավայրի նկատմամբ մեր նվիրվածությունը

տարածվում է մեր գործընկերների, մեր անձնակազմի և համայնքի վրա, որտեղ

մենք գործում ենք:

Մենք հպարտորեն հավատարիմ ենք.

- Համապատասխանել բոլոր կիրառելի բնապահպանական

կանոնակարգերին (տեղական և համաշխարհային) և բնապահպանական

համապատասխան օրենսդրությանը որպես կատարողականի նվազագույն

մակարդակ,

- Հնարավորության դեպքում կանխել աղտոտումը,

- Վերապատրաստել մեր ամբողջ թիմին և գործընկերներին մեր

բնապահպանական ծրագրի վերաբերյալ և հզորացնել նրանց նպաստելու և

մասնակցելու մեր գործունեության բնապահպանական հետևանքների

վերաբերյալ քննարկումներին, ինչպես նաև համատեղ կրթվելու

բնապահպանական խնդիրների ու դրանց հաղթահարման անվնաս

տարբերակների մասին,

- Հաղորդել մեր բնապահպանական պարտավորությունն ու ջանքերը մեր

գործընկերներին, անձնակազմին և մեր ավելի լայն համայնքին ու

ցանցերին,
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- Ժամանակի ընթացքում շարունակաբար կատարելագործվել՝ չափելով

շրջակա միջավայրի վրա մեր գործունեության ազդեցությունները և ամեն

տարի այդ ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակներ դնելով:

Բնապահպանական և շրջակա միջավայրի քաղաքականությանը

համապատասխանեցնելու գործնական քայլերից են.

● Տրանսպորտային առումով կրճատված արտանետումներ (օդն ու շրջակա

միջավայրը աղտոտող տրանսպորտի ավելի քիչ օգտագործում, քանի որ

արտանետումներն ազդում են օզոնի շերտի վրա և բերում դրա ավելի արագ

քայքայմանը),

● Փաթեթավորման նյութերի վերամշակում և վերամշակվող և բազմակի

օգտագործման իրերի օգտագործում,

● Նվազագույնի հասցնել թափոնները և կատարել ավելի շատ վերամշակում,

● Ջրի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործում,

● Փայտանյութի կամ փայտանյութի խելամիտ օգտագործում,

● Աղմուկը նվազագույնի հասցնելու ընթացակարգեր,

● Մաքուր միջավայր գրասենյակի ներսում և դրսում (սեզոնային հավաքներ

շրջակա միջավայրը մաքրելու համար),

● Փաստաթղթերի և հաշվետվությունների ավելի քիչ տպագրում մեր և

գործընկերների կողմից՝ երկրի օրենքներին համապատասխան,

● Շրջակա միջավայրի այլ ագենտների՝ կենդանիների նկատմամբ հարգալից

վարքի դրսևորում և խրախոսում։

● Աջակցել ծրագրերին, որոնք ուղղված են երկրում բնապահպանական և

գենդերային խնդիրներին (օրինակ՝ բջջային հավելվածների մշակում

շրջակա միջավայրի թափոնների նվազեցման և հաշվարկման համար և

այլն):

Այս փաստաթղթի հիմքը Հիմնադրամի պարտավորությունն է՝ շարունակաբար

բարելավել մեր բնապահպանական գործունեությունը և արդյունավետորեն

կառավարել մեր էական բնապահպանական ազդեցությունները:
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