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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 

 

28 ապրիլի 2017թ. 

Ի պատասխան «ՄՖԿ-ի ներդրումը Հայաստանի Ամուլսարի ոսկու հանքարդյունահանման 

ծրագրում» գրության  

           

 «Հայկական բնապահպանական ճակատ» 

«Էկոլոգիական ակադեմիա» ՀԿ 

«Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ 

«Հայաստանի կանաչների միություն» 

«Ջերմուկի զարգացման կենտրոն» 

“Mining Watch”, Կանադա 

 

Պատճենը՝ ՄՖԿ տնօրենների խորհրդի անդամ  

Ֆրանկ Հիմսքերքին, 

Գործադիր տնօրենի խորհրդական 

Արտակ Ազիզյանին 

 

 

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, 

 

Շնորհակալություն ենք հայտնում Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհրդին, Միջազգային 

ֆինանսական կորպորացիայի գործառնությունների գծով գլխավոր տնօրենին և 

փոխնախագահներին 2017թ. ապրիլի 24-ին ուղղված Ձեր նամակի համար: Մենք գնահատում ենք 

Ամուլսարի վերաբերյալ Ձեր տեսակետները: Բաց հաղորդակցությունը  ՄՖԿ Կատարողական 

Չափանիշներով ամրագրված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների 

գնահատման մեր գործընթացի  կարևորագույն մաս է կազմում: 

 

ՄՖԿ-ն աջակցում է Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացմանը՝ նպատակ 

ունենալով նպաստել մասնավոր սեկտորի զարգացմանը: Այս ռազմավարության շրջանակներում 

2007թ. մենք դարձանք Լիդիան ընկերության բաժնետեր՝ աջակցելով Ամուլսարի ոսկու հանքի 

ծրագրին:  

 

Ակնկալվում է, որ Ամուլսարի Ծրագրի իրագործումը  կարևոր տնտեսական օգուտ կապահովի 

Հայաստանի համար, այդ թվում՝ եկամուտների ստեղծում պետության համար և զբաղվածության 

աճի ապահովում երկրի գյուղական տարածքներում:  
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ՄՖԿ-ն իր կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի և իր հաճախորդների նկատմամբ կիրառում է 

բնապահպանական և սոցիալական ամենաբարձր չափանիշները: Ամուլսարի Ծրագիրը պետք է 

համապատասխանի հենց այս չափանիշներին և միջազգային լավագույն փորձին: 

 

Կարծում ենք, որ հայաստանյան հաստատությունների և փորձագետների աջակցությամբ 

միջազգային անկախ խորհրդատուների կողմից կատարված Ամուլսարի Ծրագրի 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումը (ԲՍԱԳ) պատասխանում է 

Ձեր նամակում ներկայացված մտահոգություններին: Նախքան Լիդիանի կողմից հրապարակվելը 

Ամուլսարի Ծրագրի ԲՍԱԳ-ը մի քանի անգամ վերանայվել է մի շարք մասնագետների կողմից: 

ՄՖԿ-ն իր կողմից ևս ուսումնասիրել է այն և գոհունակությամբ հայտնում է, որ ԲՍԱԳ-ն 

իրականացվել է ՄՖԿ Կատարողական Չափանիշներին համապատասխան: 

 

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ Լիդիան ընկերությունը կարողացավ հաջողությամբ 

իրականացնել Ծրագրի ֆինանսավորումը մի շարք այլ աղբյուրներից, ուստի ՄՖԿ-ն չի 

քննարկում հանքի շահագործման համար լրացուցիչ ֆինանսավորման հարցը: Լրացուցիչ այլ 

հարցերի պատասխանը ստանալու համար Դուք կարող եք կապվել Լիդիան ընկերության հետ: 

 

 

Հարգանքներով՝  

 

Դիմիտրիս Ցիցիրագոս 

Նոր բիզնեսների հարցերով փոխնախագահ  

 

 

 

 

 


