ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԶԵԿؤՅՑ

2016

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ

Բովանդակٳթյٳն
ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ؤՂԵՐՁԸ ..................................................................................................... 4
ԶԵԿؤՅՑԻ ՄԱՍԻՆ ............................................................................................................................................ 6
ԼԻԴԻԱՆԻ ԵՎ ԱՄؤԼՍԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ...................................................................................................... 7
ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՐ ՄՈՏԵՑؤՄՆԵՐԸ .................................................................................................... 9
Կայٳն զարգացման մշակٳյթի ձևավորٳմ ........................................................................................... 10
Միջազգային չափանիշներին համապատասխանող գործելակերպ .......................................... 10
Կորպորատիվ կառավարٳմ .................................................................................................... 11
Մեր շահագրգիռ կողﬔրը ....................................................................................................... 11
Մեր մոտեցٳմը՝ գործնականٳմ ............................................................................................................ 14
2016 Թ. ՄԵՐ ՑؤՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ......................................................................................................................... 15
Բնապահպանٳթյٳն ............................................................................................................................ 16
Կենսաբազմազանٳթյٳն ........................................................................................................ 18
Ջٳր ....................................................................................................................................... 21
Ցիանիդ ................................................................................................................................. 24
Օդի որակ, փոշի և աղմٳկ ..................................................................................................... 25
Մեր աշխատողներն  ٳմատակարարները ............................................................................................ 26
Աշխատանքի անվտանգٳթյٳն և առողջٳթյٳն ...................................................................... 28
Տեղական կադրերի նախապատրաստٳմ և հավաքագրٳմ, տեղական գնٳﬓեր ..................... 31
Աշխատողների և առաջնորդական հմտٳթյٳնների շարٳնակական զարգացٳմ .................... 33
Հասարակٳթյٳն և համայնքներ .......................................................................................................... 35
Համայնքների հետ հարաբերٳթյٳններ ................................................................................. 37
Հողի ձեռքբերման գործընթաց ................................................................................................ 41
Կենսաﬕջոցների վրա ազդեցٳթյٳններ ................................................................................ 43
Համայնքային զարգացٳմ և սոցիալական ներդրٳﬓեր .......................................................... 45
Համայնքային առողջապահٳթյٳն ......................................................................................... 48
Տնտեսական ազդեցٳթյٳն և կառավարٳմ .......................................................................................... 50
Համայնքային տնտեսական ազդեցٳթյٳններ ........................................................................ 52
Հայաստանի վրա ընդհանٳր տնտեսական ազդեցٳթյٳն ...................................................... 53
Գործարար էթիկա, թափանցիկٳթյٳն և հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյٳն .................... 54
2017Թ. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑؤՄ ......................................................................................... 55
ՀՂՈՒՄՆԵՐ ...................................................................................................................................................... 60

3

Գլխավոր գործադիր
տնօրենի ٳղերձը
Ուրախٳթյամբ ներկայացնٳմ ենք Լիդիանի առաջին
Կայٳն զարգացման զեկٳյցը, որը թٳյլ կտա շահագրգիռ կողﬔրին գնահատել ﬔր ստանձնած պարտավորٳթյٳնների կատարման ընթացքը:
Այս զեկٳյցը Հայաստանٳմ ﬕջազգային լավագٳյն չափանիշներին համապատասխանող հանքի կառٳցման
և շահագործման ճանապարհին ﬔր ձեռնարկած հերթական կարևոր քայլն է:
Կայٳն զարգացման նշանակٳթյٳնը ﬔր ընկերٳթյան
ընդհանٳր ռազմավարٳթյան համատեքստٳմ առաջնային է, և ﬔնք գործադրٳմ ենք հնարավոր բոլոր ջանքերն  ٳﬕջոցները ստանձնած պարտավորٳթյٳնների
կատարٳﬓ ապահովել ٳհամար: Մենք ٳնենք հիանալի, աշխատասեր և իր գործին նվիրված թիմ՝ Կայٳն զարգացման գծով փոխնախագահ Ռոբերտ Քարٳի ղեկավարٳթյամբ: Թիﬕ կազմٳմ աշխատٳմ են բնապահպանٳթյան, սոցիալական զարգացման և տեխնիկական անվտանգٳթյան գծով առաջատար տեղացի և ﬕջազգային մասնագետներ: Ստանձնած պարտավորٳթյٳնների կատարման գործٳմ ﬔզ սատարٳմ են ﬔր
ներդրողները, մասնավորապես՝ Վերակառٳցման և
զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ) և այլք:
Կայٳն զարգացման տեսանկյٳնից ﬔզ համար առաջնահերթ ٳղղٳթյٳններն են՝ աշխատանքային և համայնքների անվտանգٳթյٳնն  ٳառողջٳթյٳնը, բնա-
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պահպանական ազդեցٳթյٳնների կառավարٳմը, համայնքների ներգրավٳﬓ  ٳզարգացٳմը, տեղական
կադրերի հավաքագրٳﬓ  ٳընդհանٳր տնտեսական
ցٳցանիշների ապահովٳմը, թափանցիկٳթյٳնն ٳ
արդյٳնավետ կառավարٳմը:
2016թ. հանքարդյٳնաբերٳթյան համար գլոբալ անբարենպաստ կանխատեսٳﬓերի ֆոնին՝ Ամٳլսար ծրագրին հաջողվեց գրանցել որոշակի հաջողٳթյٳններ:
Մենք վերանայեցինք և ավարտٳն տեսքի բերեցինք
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյٳնների
գնահատման գործընթացը, որն իրականացվել է ﬕջազգային լավագٳյն չափանիշներով և առաջատար
փորձագետների  ٳշահագրգիռ կողﬔրի բազմակողմանի խորհրդատվական աջակցٳթյամբ: Ամٳլսարի տեղամասٳմ կազմակերպված արարողٳթյամբ ﬔկնարկեց հանքի շինարարٳթյٳնը, որի ավարտին կհաջորդի
2018թ. կեսերին նախատեսված հանքի շահագործման
փٳլը:
Ֆինանսավորման և ծրագրի առաջընթացի հետ ﬔկտեղ, ﬔնք կարևոր քայլեր ձեռնարկեցինք կայٳն զարգացման ցٳցանիշների բարելավման ٳղղٳթյամբ: Իրականացվող կենսաբազմազանٳթյան ծրագրերի շրջանակներٳմ ﬔնք շարٳնակեցինք վտանգված Մատնٳնի
ծիրանավոր բٳսատեսակի, ինչպես նաև Գորշ արջերի
տեղական պոպٳլյացիայի ٳսٳﬓասիրٳթյٳնները:
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«

Մենք հավատարիմ ենք շահագրգիռ կողﬔրի, և մասնավորապես, Ամٳլսարի շրջակա համայնքների
նկատմամբ ստանձնած համագործակցٳթյան և պատասխանատվٳթյան պարտավորٳթյٳնների
կատարման գործին: Իրականացվող կենսաﬕջոցների վերականգնման և սոցիալական ներդրٳﬓերի
ծրագրերն արդեն իսկ տվել են իրենց դրական արդյٳնքները: Միաժամանակ, կայٳն զարգացման այս
զեկٳյցը հանդիսանٳմ է շահագրգիռ կողﬔրի հետ կառٳցողական հարաբերٳթյٳններ
ձևավորել ٳկարևորագٳյն քայլերից ﬔկը:

»

Այս ծրագրերի շրջանակներٳմ, ﬔնք համագործակցٳմ
ենք առաջատար մասնագիտացված կազմակերպٳթյٳնների հետ, որոնցից են՝ ՀՀ Գիտٳթյٳնների ազգային ակադեﬕայի Բٳսաբանٳթյան ինստիտٳտը և
Կենսաբանٳթյան ինստիտٳտը, Քեմբրիջի համալսարանի Բٳսաբանական այգին և Կանադայի Վայրի բնٳթյան գենետիկայի համաշխարհային ինստիտٳտը: Մեր
ընկերٳթյան և ՀՀ Բնապահպանٳթյան նախարարٳթյան ﬕջև ստորագրվեց 25000 հեկտար տարածٳթյան
վրա Ջերմٳկի Ազգային պարկ ստեղծել ٳվերաբերյալ
փոխըմբռնման հٳշագիր:
Ինչպես բոլոր հանքարդյٳնաբերական ընկերٳթյٳնները, ﬔնք ևս առերեսվٳմ ենք որոշ մարտահրավերների:
Աշխատելով ﬕ երկրٳմ, որտեղ հանքարդյٳնաբերٳթյٳնը ստացել է բնապահպանٳթյան տեսանկյٳնից
վատ ժառանգٳթյٳն, լիովին հասկանալի է, որ ﬔր աշխատանքը ենթարկվٳմ է մանրակրկիտ զննٳթյան: Այդ
իսկ պատճառով ﬔզ համար առաջնային է վստահٳթյան մթնոլորտի ստեղծٳմը՝ դեռևս որոշ մտահոգٳթյٳններ ٳնեցող քաղաքացիական հասարակٳթյան և
տեղացիների հետ ﬔր հարաբերٳթյٳններٳմ։ Մեր ընկերٳթյٳնը ողջٳնٳմ է նաև կառավարٳթյան, քաղաքացիական հասարակٳթյան և բիզնեսի ﬕջև երկխոսٳթյան հարթակի՝ ճյٳղերի թափանցիկٳթյան նախաձեռնٳթյٳնը (ԱՃԹՆ/EITI), որի ակտիվ մասնակիցն ենք
հանդիսանٳմ:
Պայմանավորված շինարարٳթյան ընթացքի որոշ
ٳշացٳﬓերով, ٳնեցել ենք հետաձգٳﬓեր, ինչպես

օրինակ՝ տեղացիների համար վերապատրաստման
գործընթացի հետ կապված: Այնٳաﬔնայնիվ, ﬔնք
կշարٳնակենք ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ﬕջոցներն
 ٳջանքերը՝ ԲՍԱԳ-ٳմ ստանձնած ﬔր պարտավորٳթյٳնների կատարٳﬓ ապահովել ٳև վստահ լինել ٳհամար, որ ﬔր գործٳնեٳթյամբ դրական ազդեցٳթյٳն
ենք ٳնենٳմ երկրի վրա:
Մենք հպարտ ենք, որ կառٳցٳմ ենք Հայաստանի
խոշորագٳյն ոսկ ٳհանքը՝ ժամանակակից և ապահով
տեխնոլոգիաներով, և այն կհամապատասխանի լավագٳյն ﬕջազգային չափանիշներին և շահավետ կլինի
ինչպես տեղի համայնքների, այնպես էլ երկրի համար:
Նման ծրագիր ٳնենալը ենթադրٳմ է նաև պատասխանատվٳթյٳն, այն է՝ ապահովել շրջակա ﬕջավայրի
և ﬔր համայնքների պաշտպանٳթյٳնը: Մենք պարտավորվٳմ ենք անել դա լավագٳյնս՝ առաջնորդվելով
Հայաստանի, ﬔր բաժնետերերի և բոլոր շահագրգիռ
կողﬔրի շահերով: Մենք պարտավորվٳմ ենք կառٳցել
և շահագործել ﬕ հանք, որով ﬔնք՝ որպես ընկերٳթյٳն,
և ﬔր ներդրողներն  ٳՀայաստանի Հանրապետٳթյٳնը
կկարողանան հպարտանալ:
Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիﬕթիդ ընկերٳթյան
Նախագահ և Գլխավոր գործադիր տնօրեն՝

Հովարդ Սթիվենսոն

5

Զեկٳյցի մասին

Լիդիանի առաջին Կայٳն զարգացման զեկٳյցը ներկայացնٳմ է Ամٳլսարի ոսկ ٳծրագիրը, ընկերٳթյան մոտեցٳմը
կայٳն զարգացմանը և 2016 թ. ﬔր ցٳցանիշները ﬕ շարք ոլորտներٳմ.
Ÿ

Բնապահպանٳթյٳն (ներառյալ՝ կենսաբազմազանٳթյٳն, ջրի և ցիանիդի կառավարٳմ, օդ, փոշի և աղմٳկ)

Ÿ

Աշխատակիցներ և մատակարարներ (ներառյալ՝ աշխատանքի անվտանգٳթյٳն և առողջٳթյٳն, տեղական կադրերի հավաքագրٳմ և տեղական գնٳﬓեր, աշխատակազﬕ զարգացٳմ)

Ÿ

Հասարակٳթյٳն և համայնքներ (ներառյալ՝ համայնքների հետ հարաբերٳթյٳններ, հողի ձեռքբերٳմ, կենսաﬕջոցների վրա ազդեցٳթյٳն, սոցիալական ներդրٳﬓեր և համայնքային առողջապահٳթյٳն)

Ÿ

Տնտեսական ազդեցٳթյٳն և կառավարٳմ (ներառյալ՝ համայնքային և ընդհանٳր տնտեսական ազդեցٳթյٳն, գործարար էթիկա, թափանցիկٳթյٳն և հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյٳն):

Առաջին զեկٳյցٳմ ներառված թեմաները ընտրվել են արտաքին կողﬔրի (այդ թվٳմ՝ շրջակա համայնքների և կառավարٳթյան ներկայացٳցիչների) հետ շփٳﬓերի, անկախ փորձագետների խորհրդատվٳթյٳնների  ٳﬔր աշխատողների և ներդրողների արձագանքների հիման վրա: Հաշվի առնելով, որ Ծրագիրը դեռևս գտնվٳմ է նախաարտադրական փٳլٳմ, այս զեկٳյցٳմ հնարավոր չէր ներառել որոշ կարևոր հարցեր (այդ թվٳմ, օրինակ, արտադրական
գործընթացներٳմ ջրօգտագործٳմը կամ ծրագրի ընդհանٳր տնտեսական արժեքը): Նման դեպքերٳմ զեկٳյցն ٳնի
հատٳկ նշٳմ:
Ծրագրի զարգացմանն  ٳազդեցٳթյան գոտ ٳընդլայնմանը զٳգահեռ՝ ﬔնք կտրամադրենք ավելի համապարփակ
տեղեկատվٳթյٳն և ավելի հստակ ցٳցանիշներ: Հետագա հաշվետվٳթյٳններٳմ նախատեսٳմ ենք կատարել ավելի
լայնածավալ նյٳթական վերլٳծٳթյٳններ՝ ընդգրկելով շահագրգիռ կողﬔրի առավել լայն շրջանակ: Նախատեսٳմ ենք
նաև սահմանել ավելի չափելի և թվերով հիﬓավորված նպատակներ հետագա տարիների համար: 2017 թ. ﬔր զեկٳյցը
կներառի այս զեկٳյցի վերջٳմ նշված թիրախներով պայմանավորված ցٳցանիշները:
Զեկٳյցը նախատեսված է բոլոր շահագրգիռ կողﬔրի համար և այդ իսկ պատճառով կհրապարակվի տարին ﬔկ անգամ
երկլեզٳ՝ անգլերեն և հայերեն: Այն հասանելի կլինի էլեկտրոնային տարբերակով, ﬔր կայքերٳմ՝
(http://www.lydianarmenia.am և http://www.lydianinternational.co.uk), ինչպես նաև տպագիր տարբերակով ﬔր գրասենյակներٳմ և Գնդեվազի, Ջեմٳկի, Գորայքի և Սարավանի տեղեկատվական կենտրոններٳմ:
Զեկٳյցը պատրաստելիս առաջնորդվել ենք Հաշվետվողականٳթյան համաշխարհային նախաձեռնٳթյան (Global
Reporting Initiative (GRI)) ձևաչափով, սակայն ոչ ٳղեցٳյցներով, քանի որ Ծրագիրը դեռևս գտնվٳմ է նախաարտադրական փٳլٳմ, ինչը նշանակٳմ է, որ GRI-ով նախատեսված որոշ տվյալներ առայժմ պարզապես չկան: Տվյալ զեկٳյցը չի
ներկայացվել արտաքին կողﬔրի հաստատմանը, սակայն գնահատվել է ներքին մակարդակով և ստացել Տնօրենների
խորհրդի հավանٳթյٳնը 2017թ. հٳնիսին:
Մենք կարևորٳմ ենք բաց և թափանցիկ համագործակցٳթյٳնը և պատրաստ ենք լսել առաջարկներն  ٳﬔկնաբանٳթյٳնները զեկٳյցի կամ ﬔր կայٳն զարգացմանն ٳղղված աշխատանքի վերաբերյալ:
Խնդրٳմ ենք դիﬔլ ﬔզ info@lydianarmenia.am կամ moreinfo@lydianinternational.co.uk հասցեներով:
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Լիդիանի և Ամٳլսար ծրագրի մասին
Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիﬕթիդ ընկերٳթյٳնը (այսٳհետ՝ Լիդիանը) հանդիսանٳմ է ոսկ ٳհանք շահագործող ընկերٳթյٳն, որը ներկայٳմս իրականացնٳմ է ընկերٳթյանը պատկանող Ամٳլսարի ոսկ ٳհանքի շինարարٳթյٳնը:
Լիդիանը ցٳցակված է Տորոնտոյի բորսայٳմ (TSX: LYD), իսկ ընկերٳթյան բաժնետոմսերը պատկանٳմ են ինստիտٳցիոնալ և մասնավոր ներդրողներին: Բաժնետերերի կողﬕց ապահովված ֆինանսավորٳﬕց բացի, Լիդիանին հաջողվել է ապահովել Ամٳլսարٳմ շինարարٳթյٳնն իրականացնել ٳհամար անհրաժեշտ լրացٳցիչ վարկային ﬕջոցներ:
Լիդիանի հիﬓական բաժնետերերն են՝
Resource Capital
Fund VI L.P.

Orion Mine Finance
Management I
Limited

Franklin
Resources, Inc.

Վերակառٳցման
և զարգացման
եվրոպական բանկ

Ամٳլսարի ոսկ ٳհանքի ծրագիրն ամբողջովին պատկանٳմ է Լիդիանին: Ներկայٳմս ընդհանٳր հանքային ռեսٳրսները կազմٳմ են մոտ 5
ﬕլիոն ٳնցիա, իսկ պոտենցիալը բոլոր ٳղղٳթյٳններով բաց է:
Ամٳլսարը գտնվٳմ է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից մոտ 170կմ
դեպի հարավ-արևելք՝ Վայոց Ձորի և Սյٳնիքի մարզերի սահմանագլխին:
Առկա հանքային ռեսٳրսներ
AMC Consultants (ՄԹ) Limited, 27 փետրվարի 2017թ.
Դասակարգٳմ

Քանակ,
հզր.
տոննա

Չափված

51,500

1,370

4.7

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ

ՌؤՍԱՍՏԱՆ

Սևանա
լիճ

ԿԱՍՊԻՅԱՆ
ԾՈՎ

ՎՐԱՍՏԱՆ

ՍԵՎ ԾՈՎ

ԱԴՐԲԵՋԱՆ
ԼՂՀ

ԱՄؤԼՍԱՐ

ԹؤՐՔԻԱ
ԻՐԱՆ

ՍԻՐԻԱ

ԻՐԱՔ

Հանքային պաշարներ (0.24 գ/տ ոսկ ٳեզրային պարٳնակٳթյٳն)
Mine Development Associates, 27 փետրվարի 2017թ․

Ոսկ ٳպա- Ոսկ ٳպա- Արծաթի պա- Արծաթի
րٳնակٳշարներ
րٳնակٳ- պաշարներ
թյٳնը հան(հզր.
թյٳնը հան(հզր․
քաքարٳմ
ٳնցիա)
քաքարٳմ
ٳնցիա)
(գ/տ)
(գ/տ)

0.83

Amber Capital
U.K. LLP

Donald Smith
Value Fund
LP

7,700

Դասակարգٳմ

Քանակ,
հզր.
տոննա

Ոսկ ٳպարٳ- Ոսկ ٳպա- Արծաթի պաԱրծաթի
նակٳթյٳնը
շարներ
րٳնակٳպաշարներ
հանքաքարٳմ
(հզր.
թյٳնը հանքա(հզր․
(գ/տ)
ٳնցիա)
քարٳմ (գ/տ)
ٳնցիա)

Հաստատված
պաշար

44,709

0.84

1,202

4.58

6,587

Գնահատված

90,700

0.73

2,130

3.4

9,800

0.75

1,404

3.29

6,132

142,200

0.76

3,470

3.8

17,500

Հաշվարկված
պաշար

57,944

Ընդաﬔնը չափված և գնահատված

0.79

2,606

3.85

12,719

Ընդաﬔնը
կանխատեսված

72,200

7,600

102,653
Ընդաﬔնը հաստատված և հաշվարկված պաշար

0.55

1,280

3.3

Դատարկ
ապարներ

223,553

Ամٳլսարի ծրագիրը հնարավորٳթյٳն է ընձեռٳմ հանքը շահագործել բաց եղանակով, ցածր ինքնարժեքով և կٳյտային
տարրալվացման տեխնոլոգիայով։ Այս ﬔթոդը լայնորեն կիրառվٳմ է ողջ աշխարհի ժամանակակից հանքերٳմ: Ծրագրի
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյٳնների լայնածավալ քննարկٳﬓերից հետո, ընդերքօգտագործման իրավٳնքն առաջին անգամ շնորհվեց Ամٳլսարին 2014թ-ին: Այնٳհետ, 2016թ-ին տրվեց իրավٳնքի փոփոխված տարբերակը, որٳմ հաշվի էին առնված հանքի շահագործման նախագծի փոփոխٳթյٳնները: Հանքի շահագործٳմը նախատեսվٳմ է սկսել 2018թ. կեսերին՝ նախնական 10 տարիների համար, ﬕջինը՝ 225 000 ٳնցիա ոսկի տարեկան արտադրական
ծավալով: Հանքի փակմանը հաջորդող ռեկٳլտիվացիոն և վերականգնման աշխատանքները կտևեն մոտ հինգ տարի:

7

Ամٳլսարի շինարարٳթյան ﬔկնարկի արարողٳթյٳնը
19.08.2016
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ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՐ ՄՈՏԵՑؤՄԸ

9

Կայٳն զարգացման մշակٳյթի
ձևավորٳմ
Մեր բիզնես գործٳնեٳթյան հիմքٳմ են կայٳն զարգացման, մարդ ٳիրավٳնքների և առողջٳթյան պաշտպանٳթյան, բնական ռեսٳրսների ռացիոնալ օգտագործման, թափանցիկٳթյան և Ծրագրի ազդակիր համայնքների զարգացման սկզբٳնքները: Մենք պարտավորվել ենք առաջնորդվել տվյալ ոլորտներٳմ առկա
լավագٳյն ﬕջազգային չափանիշներով:
Ընկերٳթյան Վարվեցողٳթյան կանոնագիրքն¹  ٳՇահագրգիռ կողﬔրի ներգրավման պլանը սահմանٳմ են
այն կորպորատիվ արժեքները, որոնք ձևավորٳմ են ﬔր
ընկերٳթյան վարքագիծը աշխատավայրٳմ, ﬕջազգային շٳկայٳմ, համայնքներٳմ և ﬔր գործٳնեٳթյանն առնչվող ﬕջավայրٳմ:

Մեր աշխատողներից  ٳգործընկերներից ակնկալٳմ
ենք վերոնշյալ արժեքների պահպանٳմ և տարածٳմ:
Ստանձնած պարտավորٳթյٳնների կատարٳﬓ ապահովել ٳհամար ﬔնք մշակել ենք ռազմավարٳթյٳններ
և ընթացակարգեր, ինչպես նաև ٳղեկցող կառավարման համակարգեր: Մեր քաղաքականٳթյٳնները² վերաբերٳմ են հետևյալ ոլորտներին՝
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյٳն
Հրապարակման և գաղտնիٳթյան
քաղաքականٳթյٳն
Բնապահպանական քաղաքականٳթյٳն
Մարդկային ռեսٳրսների քաղաքականٳթյٳն
Ինսայդերական գործարքների քաղաքականٳթյٳն
Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան
քաղաքականٳթյٳն
Անվտանգٳթյան քաղաքականٳթյٳն
Սոցիալական քաղաքականٳթյٳն
Ոչ իրավաչափ գործողٳթյٳնների մասին
իրազեկման քաղաքականٳթյٳն։

Այդ արժեքներն են՝
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Ÿ

Մեր գործٳնեٳթյան բոլոր ոլորտներٳմ ազնիվ և
բարոյական վարքագիծը

Ÿ

Աշխատավայրٳմ բոլորի նկատմամբ հարգանքի և
արժանապատվٳթյան մթնոլորտի ձևավորٳմը՝
զերծ աﬔն տեսակի խտրականٳթյٳնից,
ոտնձգٳթյٳնից և բռնٳթյٳնից,

Ÿ

Գործող օրենքների, նորﬔրի և ընթացակարգերի
պահանջների կատարٳմը,

Ÿ

Շահերի բախման դեպքերի հնարավոր շրջանցٳմը
և դրանց պատշաճ լٳծٳմը,

Ÿ

Տեղեկատվٳթյան հրապարակٳմ՝ ժամանակին և
ըմբռնելի  ٳճշգրիտ ձևով,

Ÿ

Կայٳն զարգացման նպատակով, գործընկերային
հարաբերٳթյٳններٳմ փոխադարձ հարգանքի և
փոխըմբռնման դրսևորٳմը:

Միջազգային չափանիշներին
համապատասխանող գործելակերպ
Առաջնորդվելով ﬔր համայնքների հանդեպ ստանձնած
պարտավորٳթյٳններով, ինչպես նաև բնապահպանական, սոցիալական և էթիկական պատասխանատվٳթյամբ, ﬔնք կամավոր ﬕացել ենք որոշ արտաքին նախաձեռնٳթյٳնների, որոնք մշակվել են կառավարٳթյٳնների և ﬕջազգային հաստատٳթյٳնների, քաղաքացիական հասարակٳթյան, գիտական շրջանակների
և բիզնեսի ներկայացٳցիչների մասնակցային ջանքերով, և հանդիսանٳմ են պատշաճ գործելակերպը հավաստող ﬕջազգայնորեն ճանաչված չափանիշներ: Այդ
նախաձեռնٳթյٳններից են՝
Ÿ

Արդյٳնահանող ճյٳղերի թափանցիկٳթյան նախաձեռնٳթյٳնը (EITI)³, որին ﬔնք ակտիվորեն մասնակցٳմ ենք,

Ÿ

Անվտանգٳթյան և մարդ ٳիրավٳնքների վերաբեր-
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յալ կամավոր սկզբٳնքները⁴, որը ﬔնք նախատեսٳմ ենք ընդٳնել շٳտով,
Ÿ

Ցիանիդի կառավարման ﬕջազգային օրենսգիրքը⁵.
Մենք ստորագրել ենք այն 2016թ-ին, իսկ 2017թ-ին
նախատեսված է նախաարտադրական վկայագրման գործընթացը,

Ÿ

ISO 14001 բնապահպանական կառավարման համակարգի չափանիշը⁶. Մեր կառավարման համակարգերը մշակվել են այս չափանիշին համապատասխան,

Ÿ

OHSAS 18001 Աշխատանքի հիգիենայի և տեխնիկական անվտանգٳթյան կառավարման համակարգերի չափանիշը. Մեր կառավարման համակարգերը
մշակվել են այս չափանիշին համապատասխան,

Մենք պարտավորվել ենք նաև համապատասխանել Վերակառٳցման և զարգացման եվրոպական բանկի կատարողական պահանջներին (ՎԶԵԲ)⁷, ինչպես նաև
Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կատարողական չափանիշներին (ՄՖԿ)⁸: Վերոնշյալ պահանջների կատարٳմը ենթակա է վերահսկման՝ պարբերաբար
անցկացվող ստٳգٳﬓերի և ընթացիկ խիստ վերահսկողٳթյան եղանակով:

մարٳմ տարին չորս անգամ, իսկ տեղամաս այցելٳթյٳնները կատարٳմ է երկٳսից երեք անգամ: Կանոնադրٳթյան⁹ համաձայն, վերոնշյալ կոﬕտեն պարտավոր է պարբերաբար դիտարկել իր ռազմավարٳթյٳններն ٳ ٳսٳﬓական ծրագրերը և հետևել կառավարման համակարգերին՝ ըստ անհրաժեշտٳթյան ապահովելով խորհրդատվٳթյٳն և հանձնարարականներ: Կոﬕտեն զբաղվٳմ է նաև առողջապահٳթյանը, տեխնիկական անվտանգٳթյանը, բնապահպանٳթյանը, համայնքներին և անվտանգٳթյան հարցերին վերաբերող՝
ընկերٳթյանը հղված բողոքներով:

Մեր շահագրգիռ կողﬔրը
Մենք շահագրգիռ կողմ ենք համարٳմ այն անհատներին, խմբերին և կազմակերպٳթյٳններին, որոնց շահերը կամ իրավٳնքները կարող են ենթարկվել Ծրագրով պայմանավորված ազդեցٳթյٳնների, կամ որոնք
կարող են ազդել Ծրագրի նախագծմանը, շինարարٳթյանը կամ շահագործմանը վերաբերող որոշٳﬓերի
վրա: Մեր հիﬓական շահագրգիռ կողﬔրն են՝
Ÿ

Տեղական համայնքները, այդ թվٳմ՝ Ամٳլսարի
շրջակա գոտ ٳբնակիչները (Ջերմٳկ/Կեչٳտ, Գնդեվազ, Գորայք և Սարավան/Սարալանջ, Ուղեձոր),
ինչպես նաև սեզոնային և տեղացի հովիﬖերը,

Ÿ

Այլ քաղաքներն  ٳգյٳղերը, որտեղից գալիս են աշխատողներ կամ որոնց կենսաﬕջոցները ենթարկվٳմ են Ծրագրով պայմանավորված ազդեցٳթյٳնների,

Ÿ

Տեղական և տարածքային պետական մարﬕնները,

Ÿ

Մեր աշխատակիցները,

Կորպորատիվ կառավարٳմ
Մենք պարտավորվել ենք պահպանել ազնվٳթյան և հաշվետվողականٳթյան բարձր չափանիշներ և տրամադրել
համապատասխան հաղորդակցման ﬕջոցներ, որպեսզի ﬔր աշխատակիցները հնարավորٳթյٳն ٳնենան ֆինանսական կամ վարքականոնների խախտٳﬓերի հետ
կապված մտահոգٳթյٳնները ներակայացնել: Նախատեսված են հաղորդակցման ﬕ քանի ٳղիներ, այդ
թվٳմ՝ ահազանգման ընթացակարգ (տես «Էթիկական
վարքագիծ, թափանցիկٳթյٳն և կոռٳպցիայի դեմ պայքար» բաժինը):

Ÿ

Մեր բաժնետերերն  ٳվարկատٳները,

Ÿ

Կայٳն զարգացման հարցերի վերահսկողٳթյٳնն ٳ
ռիսկերի կառավարٳﬓ իրականացվٳմ է ﬔր ընկերٳթյան Տնօրենների խորհրդի կողﬕց՝ Կայٳն զարգացման կոﬕտեի աջակցٳթյամբ: Կոﬕտեն ժողոﬖեր է գٳ-

Քաղաքացիական հասարակٳթյٳնը, այդ թվٳմ՝ հասարակական կազմակերպٳթյٳնները, գիտական
շրջանակները, բիզնես ﬕավորٳﬓերը, առևտրային
ﬕٳթյٳնները, ԶԼՄ-երը և Հայաստանի սփյٳռքը,

Ÿ

Մատակարարները և կապալառٳները:
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Նկար 1. Ծրագրի
ﬔրձակայքٳմ գտնվող
համայնքներ

Մենք ﬕջոցներ և ջանքեր չենք խնայٳմ շահագրգիռ կողﬔրի հետ համագործակցել ٳև նրանց դիրքորոշٳմը
հասկանալ ٳ ٳհաշվի առնել ٳհամար: Շահագրգիռ կողﬔրի ներգրավման գործընթացը սկսել ենք դեռևս
2006թ.՝ ընդլայնելով այն տարեցտարի ծրագրի զարգացմանը զٳգընթաց (տես՝ «Հասարակٳթյٳն և համայնքներ» բաժինը): Համայնքների ներգրավման ընթացիկ
գործընթացը ներառٳմ է պարբերական հանդիպٳﬓեր
Համայնքների հետ կապերի կոﬕտեների (ՀԿԿ) և այլ
տեղացի բնակիչների հետ, յٳրաքանչյٳր աﬕս մոտ
1000 օրինակ համայնքային պարբերականների բաժանٳմ, ինչպես նաև Գնդեվազի և Ջերմٳկի ﬔր տեղեկատվական կենտրոնների ﬕջոցով ապահովվող համագոր-
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ծակցٳթյٳնը: 2016 թ. մայիսին ավարտված ԲՍԱԳ-ի և
ՇՄԱԳ-ի գործընթացի շրջանակներٳմ կազմակերպել
ենք 15 պաշտոնական հանրային լսٳմ և 16 քննարկٳմ և
կլոր սեղաններ՝ տեղի վեց համայնքներٳմ և Երևանٳմ
(ՇՄԱԳ-ը պատրաստվել էր հայաստանյան օրենսդրٳթյան համապատասխան, ﬕնչդեռ ԲՍԱԳ-ը ներառել է
ազդեցٳթյٳնների գնահատման ավելի լայն շրջանակ՝
ﬕջազգային պահանջներին համապատասխան): Շահագրգիռ կողﬔրի հետ անցկացվող ﬕջոցառٳﬓերն ٳ
բարձրացված հարցերն արձանագրվٳմ են հատٳկ
գրանցամատյանٳմ և տվյալների բազայٳմ:
Մենք կառٳցողական աշխատանքային հարաբերٳթյٳններ ٳնենք նաև Հայաստանի կառավարٳթյան
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հետ: 2012 և 2013թթ. իրականացված անսպասելի օրենսդրական փոփոխٳթյٳնների արդյٳնքٳմ ﬔնք ստիպված եղանք երկ ٳանգամ փոփոխել Ծրագրի նախագիծը
և կրկին դիﬔլ թٳյլտվٳթյٳնների համար: Այնٳաﬔնայնիվ, կառավարٳթյան հետ երկխոսٳթյٳնը կառٳցողական է, իսկ վերջին տարիներին ﬔնք զգալի աջակցٳթյٳն ենք տեսնٳմ կառավարٳթյան կողﬕց: Բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների այցելٳթյٳնները տեղամաս, ինչպես նաև նրանց մասնակցٳթյٳնը Ծրագրի
համար կարևոր ﬕջոցառٳﬓերٳմ կրٳմ է կանոնավոր
բնٳյթ: Դեկտեմբերին Լիդիանի և Բնապահպանٳթյան
նախարարٳթյան ﬕջև ստորագրվեց Ջերմٳկի ազգային պարկի ստեղծման վերաբերյալ Փոխըմբռնման հٳշագիր (տես «Կենսաբազմազանٳթյٳն» բաժինը):

Ծրագրի կողﬕց իրականացվող բնապահպանական կառավարման մասին:
Մեր կայքերը (http://www.lydianinternational.co.uk և
http://www.lydianarmenia.am) նٳյնպես հանդիսանٳմ են
տեղեկատվٳթյան կարևորագٳյն աղբյٳր:
Հպարտ ենք, որ շահագրգիռ կողﬔրի հետ ձևավորել ենք
կառٳցողական հարաբերٳթյٳններ և աշխատٳմ ենք
հասկանալ  ٳնկատի առնել նրանց մտահոգٳթյٳնները՝
զարգացնելով առկա հարաբերٳթյٳնները՝ թափանցիկٳթյան, հարգանքի, պատասխանատվٳթյան և համագործակցٳթյան մթնոլորտٳմ: Մինչ այժմ շահագրգիռ
կողﬔրին հٳզող հիﬓական հարցերը վերաբերٳմ էին
բնապահպանական, համայնքային առողջապահٳթյան
և կենսաﬕջոցների ապահովման ոլորտներին: Հավատացած ենք, որ շարٳնակական համագործակցٳթյան
և ներգրավման, ինչպես նաև պատշաճ կառավարման
պլանների օգնٳթյամբ կկարողանանք ավելի արդյٳնավետ և նպատակային արձագանքել առկա հարցերին:

Մեր կապալառٳները և
մատակարարները

Հայկ Ալոյան (Լիդիան Արﬔնիա ընկերٳթյան Գործադիր տնօրեն)
և Արծվիկ Մինասյան (Բնապահպանٳթյան նախարար)

Մենք ձգտٳմ ենք թափանցիկٳթյան լրատվաﬕջոցների հետ աշխատելիս և կառٳցողականٳթյան՝ քաղաքացիական հասարակٳթյան հետ հարաբերٳթյٳններٳմ:
2016թ. ընկերٳթյան ղեկավարٳթյٳնը մասնակցել է
ավելի քան 15 հարցազրٳյցների, խմբային ճեպազրٳյցների և կոնֆերանսների  ٳկլոր սեղանների ընթացքٳմ
կազմակերպված պրեզենտացիաների: Մենք կազմակերպٳմ ենք լրատվաﬕջոցների այցելٳթյٳններ տեղամաս և թողարկٳմ ենք պարբերական մամլո հաղորդագրٳթյٳններ՝ ապահովել ٳհամար շահագրգիռ կողﬔրի
տեղեկացվածٳթյٳնը Ծրագրի համար կարևոր իրադարձٳթյٳնների մասին: 2016թ. ﬔնք թողարկել ենք
ընդգրկٳն փաստագրական ֆիլմ, որը պատմٳմ է

Կապալառٳներից և մատակարարներից ﬔնք ակնկալٳմ ենք նٳյնպիսի կորպորատիվ պատասխանատվٳթյٳն, որին ձգտٳմ ենք ինքներս: Կապալառٳների, մատակարարների և բնապահպանական  ٳսոցիալական
ծրագրերի համար գործընկեր կազմակերպٳթյٳնների
ընտրٳթյٳնը կատարٳմ ենք համապարփակ և մանրակրկիտ ստٳգման ﬕջոցով՝ համոզվել ٳհամար, որ թեկնած ٳընկերٳթյٳնները նٳյնպես առաջնորդվٳմ են կայٳն զարգացման և պատասխանատվٳթյան սկզբٳնքներով: Կապալառٳներից և մատակարարներից պահանջٳմ ենք նաև ﬔր Ընկերٳթյան պարտավորٳթյٳններով, Վարվեցողٳթյան կանոնագրքով, ռազմավարٳթյٳններով, այդ թվٳմ՝ նաև Կայٳն զարգացման քաղաքականٳթյամբ սահմանված պահանջների կատարٳմ:
Մեր կապալառٳները պարտավորվٳմ են ներգրավել
տեղական աշխատٳժ և մատակարարներին, աշխատելով տեղի ընկերٳթյٳնների հետ կարողٳթյٳնների զարգացման ٳղղٳթյամբ:
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Մեր մոտեցٳմը՝ գործնականٳմ
Ամٳլսար հանքի ակտիվ շինարարٳթյան փٳլին անցնելիս, ﬔնք շարٳնակٳմ ենք հավատարիմ ﬓալ լավագٳյն
ﬕջազգային չափանիշներին: Գործողٳթյٳնների ակտիվացմանն  ٳներգործٳթյան տարածքի ընդլայնմանը
զٳգահեռ, ﬔնք ամրապնդٳմ ենք կայٳն զարգացմանն ٳղղված ﬔր մոտեցٳմը:
Այս գործընթացٳմ անչափ կարևորվٳմ է բնապահպանական, սոցիալական, տնտեսական և աշխատٳժին վերաբերող գործٳնեٳթյան թափանցիկٳթյٳնն  ٳհաշվետվողականٳթյٳնը: Մենք հٳսով ենք, որ այս և հաջորդող
զեկٳյցները կնպաստեն շահագրգիռ կողﬔրի հետ բաց և կառٳցողական երկխոսٳթյանը, կձևավորեն վստահٳթյան
մթնոլորտ և կօգնեն ﬔզ պատասխանատ ٳմոտեցٳմ դրսևորել աշխատանքի ընթացքٳմ:
Մենք ստեղծٳմ ենք Անկախ խորհրդատվական խٳմբ, որը կհետևի ﬔր աշխատանքին և կտրամադրի օբյեկտիվ և
հեղինակային խորհրդատվٳթյٳն կայٳն զարգացմանը վերաբերող ﬕ շարք հարցերի շٳրջ (Խմբի պաշտոնական
ձևավորٳմը՝ 2017թ. մայիսին): Խٳմբը բաղկացած է հայ և ﬕջազգային փորձագետներից, որոնք մասնագիտացած են
տարբեր ոլորտներٳմ, այդ թվٳմ՝ ջրի կառավարման, կենսաբազմազանٳթյան, հանրային առողջապահٳթյան և
սոցիալ-տնտեսական ոլորտներٳմ և ٳնեն ﬕջազգային փորձի կիրառմամբ արդյٳնահանող ընկերٳթյٳնների հետ
աշխատել ٳփորձ: Մենք նախատեսٳմ ենք սերտորեն համագործակցել այս խմբի հետ, որպեսզի ապահովենք ﬔր
աշխատանքի անկախ և մանրակրկիտ ٳսٳﬓասիրٳթյٳնն  ٳստանանք Խմբի փորձագետների խորհրդատվٳթյٳնը՝ ազդեցٳթյٳնների կրճատման  ٳﬔղմացման, ինչպես նաև ﬔր գործٳնեٳթյամբ ստեղծված հնարավորٳթյٳնների ընդլայնման նպատակով: Հաջորդ տարվա զեկٳյցٳմ ﬔնք կանդրադառնանք Խմբի աշխատանքներին
ավելի մանրամասնորեն:
Մեր աշխատանքի և պարտավորٳթյٳնների կատարման գործընթացի առաջնորդման և վերահսկման պարտականٳթյٳնը կրٳմ է Տնօրենների խորհٳրդն  ٳղեկավարٳթյٳնը՝ Լիդիանի հայաստանյան և այլ թիﬔրի աջակցٳթյամբ: Հետագա վերահսկողٳթյٳնը իրականացնٳմ են ﬔր վարկատ ٳև բաժնետեր ընկերٳթյٳնները և ﬔր
Անկախ բնապահպանական և սոցիալական խորհրդատ ٳKnight Piesolt ընկերٳթյٳնը:
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2016Թ. ՄԵՐ ՑؤՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
2016թ. հիﬓական ձեռքբերٳﬓերը.
Ÿ

Միացել ենք Ցիանիդի կառավարման
ﬕջազգային օրենսգրքին

Ÿ

Չենք ٳնեցել զեկٳցման ենթակա
բնապահպանական ﬕջադեպ

Ÿ

Բնապահպանٳթյան նախարարٳթյան
հետ ստորագրել ենք Ջերմٳկի ազգային
պարկի ստեղծման հٳշագիր

Ÿ

Հայաստանցի 306 աշխատակիցների
46%-ը տեղի համայնքներից էր

Ÿ

Տեղի գնٳﬓերի համար ծախսվել է 395
հազար ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ

Ÿ

Ակտիվ մասնակցել ենք ԱՃԹՆ
Բազմաշահառ ٳխմբի աշխատանքներին:
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«

Ընկերٳթյٳնն առաջնորդվٳմ է բնապահպանական պատշաճ կառավարման սկզբٳնքով և նախատեսٳմ է
իրականացնել ազդեցٳթյٳնների բացահայտման, նվազեցման և ﬔղմացման գործընթաց լավագٳյն
ﬕջազգային չափանիշներով: Բացի այդ, Ընկերٳթյٳնը պարտավորվٳմ է հանքի նախագծման, կառٳցման,
շահագործման և փակման ընթացքٳմ ապահովել բնապահպանական կառավարման պարտավորٳթյٳնների
կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր ﬕջոցները:
Լիդիանի Վարվեցողٳթյան կանոնագիրք

»

Հայաստանի տարածքٳմ գործٳնեٳթյٳն ծավալելիս,
ﬔնք առաջնորդվٳմ ենք պատասխանատ ٳբնօգտագործման սկզբٳնքով, ինչի համար մշակել ենք բնապահպանական ռազմավարٳթյٳններ և ընթացակարգեր, որոնք ապահովٳմ են ՀՀ օրենքների և ﬕջազգային
վարկատٳների կողﬕց սահմանված պահանջների կատարٳմը: Բնապահպանական կառավարման հիմքٳմ
ընկած են ընկերٳթյան Բնապահպանական քաղաքականٳթյٳնը¹⁰ և ﬕ շարք բնապահպանական պլաններ¹¹,
այդ թվٳմ նաև կենսաբազմազանٳթյան և ջրի կառավարման մասով: Բնապահպանական պահանջների
կատարման պատասխանատվٳթյٳնը կրٳմ է Կայٳն
զարգացման գծով փոխնախագահը, ٳմ աջակցٳմ են
Կայٳն զարգացման գծով ավագ ﬔնեջերն  ٳհանքի տեղամասٳմ աշխատող բնապահպանական  ٳսոցիալական թիﬔրը:
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Բնապահպանական լավագٳյն չափանիշների
ներդրման շրջանակներٳմ, 2015թ. իրականացվել է
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյٳնների
գնահատման (ԲՍԱԳ) գործընթաց: ԲՍԱԳ-ի գործընթացը ձևակերպվել է նախագծման և հանքարդյٳնաբերական խորհրդատվٳթյան ոլորտٳմ ﬔծ ճանաչٳմ ٳնեցող Wardell Armstrong International ընկերٳթյան կողﬕց՝
ընդգրկելով կենսաբազմազանٳթյան, ջրի և այլ հիմնական բնապահպանական գծով առաջատար մասնագետների եզրակացٳթյٳնները: ԲՍԱԳ–ի թարմացված տարբերակը¹² հրապարակվել է 2016թ.՝ արտացոլելով
ծրագրի նախագծի փոփոխٳթյٳնները:
Զեկٳցվող ժամանակահատվածٳմ հանքի տարածքٳմ
դեռևս չեն իրականացվٳմ լայնածավալ գործողٳթյٳններ, ٳստի ﬔնք կփորձենք ներկայացնել հնարավոր բոլոր տեղեկٳթյٳնները ընթացող բնապահպանական
գործողٳթյٳնների մասին: Աշխատանքների ակտիվացմանն  ٳզբաղեցրած տարածքի ընդլայնմանը զٳգահեռ,
ﬔնք կտրամադրենք ավելի մանրամասն տվյալներ բնապահպանական գործողٳթյٳնների վերաբերյալ:
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2017Թ. ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.

Ապահովել զեկٳցման ենթակա բնապահպանական
պատահարների զրոյական մակարդակ,

Jermuk
National
Park
Համագործակցել ՀՀ կառավարٳթյան հետ Ջերմٳկի ազգային
պարկի ստեղծման ծրագրի շրջանակներٳմ, ներգրավելով լրացٳցիչ
փորձագիտական ընկերٳթյٳններ, կատարել ընթացիկ ելակետային
հետազոտٳթյٳններ և ստեղծել Ծրագրի համակարգման գրասենյակ,

Կազմակերպել հանրային իրազեկման ﬕջոցառٳﬓեր կٳյտային
տարրալվացման տեխնոլոգիայի և ցիանիդի պատասխանատٳ
կառավարման վերաբերյալ,

Ապահովել համայնքների մասնակցٳթյٳնը բնապահպանական
մոնիթորինգային ﬕջոցառٳﬓերٳմ՝ ապահովելով բոլոր
ազդակիր համայնքների, այն է՝ Գնդեվազի, Գորայքի, Սարավանի
և Ջերմٳկի ներկայացٳցիչների ներգրավٳմը:
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ÎºÜê²´²¼Ø²¼²ÜàôÂÚàôÜ
հատٳցման ռազմավարٳթյամբ սահմանված կարգով (տես
Կենսաբազմազանٳթյան գործողٳթյٳնների պլանը¹⁵):
ԲՍԱԳ-ի շրջանակներٳմ իրականացված ելակետային հետազոտٳթյٳնների ընթացքٳմ հայտնաբերվել են Ծրագրի ընդհանٳր տարածքٳմ առկա կենսաﬕջավայրեր և
տեսակներ, որոնք կարևորٳթյٳն են ներկայացնٳմ
ազգային (Հայաստանի Կարﬕր գիրք¹⁶) և ﬕջազգային
բնապահպանական գործողٳթյٳնների տեսանկյٳնից:
Այդ տեսակների թվին են պատկանٳմ՝ «խիստ վտանգված» համարվող Մատնٳնի ծիրանավոր կոչվող հազվագյٳտ ալպիական բٳյսը և որպես «խոցելի»¹⁷ դասակարգված Գորշ արջը:

Ամٳլսար ծրագրի շրջանակներٳմ ﬔնք պարտավորվٳմ
ենք ապահովել կենսաբազմազանٳթյան «զրոյական կորٳստ»¹³ կամ անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ «բալանսի ավելացٳմ»: Մեր Կենսաբազմազանٳթյան կառավարման պլանի¹⁴ հիմքٳմ ընկած է հետևյալ սկզբٳնքը. առաջինը՝ խٳսափել կենսաբազմազանٳթյան վրա բացասական ազդեցٳթյٳններից, երկրորդը՝ եթե դա հնարավոր չէ,
նվազեցնել այդ ազդեցٳթյٳնների ծավալն  ٳչափը, և
երրորդը՝ կենսաբազմազանٳթյան կորٳստների բացառման անհնարինٳթյան դեպքٳմ, ﬔնք պարտավորվٳմ ենք
փոխհատٳցել դրանք՝ կենսաբազմազանٳթյան փոխԸնթացիկ մշտադիտարկٳմ.
2015թ. Գորշ արջերի
մշտադիտարկման
արդյٳնքٳմ ստացված
լٳսանկար
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Նշյալ տեսակների պաշտպանٳթյٳնն ապահովելٳ
նպատակով՝ ﬔնք, նախ և առաջ, հանքը նախագծել ենք
այնպես, որ բացառենք կամ նվազեցնենք հնարավոր
բացասական ազդեցٳթյٳնները: Օրինակ, պարտավորվել ենք Ծրագրի գոտ ٳտարածքٳմ սահմանել «անձեռնﬗելի տարածք»՝ Մատնٳնի ծիրանավոր բٳսատեսակի կենսٳնակ պոպٳլյացիան տեղٳմ պահպանելٳ
նպատակով, ինչպես նաև նախագծել ենք հիﬓական հանքատար ճանապարհն այնպես, որ հնարավոր լինի շրջանցել բٳյսի հիﬓական կٳտակٳﬓերը: Մենք անցկացրել
ենք նաև նոր էլեկտրահաղորդակցման գիծ, որի վրա
տեղադրված են թռչٳններին շեղող սարքեր, իսկ
փոխակրիչի երկայնքով նախատեսٳմ ենք ապահովել
ընտանի կենդանիների և Գորշ արջերի համար նախատեսված անցٳղիներ: Բացի այդ, նախապատրաստٳմ
ենք հատٳկ ﬔղմացման ﬕջոցառٳﬓեր, որոնք
կկանխեն ծրագրի տարածքٳմ դաշտափٳշ (Cirsium
Arvense) կոչվող ինվազիվ բٳսատեսակի տարածٳմը:

Մեր աշխատանքն ٳղեկցվٳմ է լայնածավալ ٳսٳﬓասիրٳթյٳններով, որոնք օգնٳմ
են ﬔզ հասկանալ ٳտեղավայրի կենսաբազմազանٳթյٳնը: Մենք համագործակցٳմ
ենք Քեմբրիջի համալսարանի Բٳսաբանական այգٳ, Հայաստանի Գիտٳթյٳնների
ազգային ակադեﬕայի Բٳսաբանٳթյան ինստիտٳտի և «Թրեٳիք բնապահպանական
խորհրդատٳներ» կազմակերպٳթյան հետ՝ Մատնٳնի ծիրանավորի պոպٳլյացիայի
ٳսٳﬓասիրման նպատակով (տես՝ հաջորդ էջٳմ): Իսկ Գորշ արջի պոպٳլյացիայի
ٳսٳﬓասիրٳթյան ընթացքٳմ ﬔնք համագործակցٳմ ենք ՀՀ Գիտٳթյٳնների
ազգային ակադեﬕայի Կենսաբանٳթյան ինստիտٳտի, «Թրեٳիք բնապահպանական
խորհրդատٳների» և Alberta Innovates Corporations ընկերٳթյան հետ:
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Մատնٳնի ծիրանավորը հանդիսանٳմ է բազմամյա
բٳյս, որն աճٳմ է ﬔծ բարձրٳթյٳններٳմ գտնվող ժայռոտ թեքٳթյٳնների վրա: Այն համարվٳմ է Հայաստանի և Հյٳսիսային Իրանի էնդեﬕկ բٳյս և աճٳմ է, Ամٳլսարից բացի, տարածաշրջանի ևս չորս այլ վայրերٳմ:
Մեր ընկերٳթյան կողﬕց ֆինանսավորվող համագործակցٳթյٳնը՝ Քեմբրիջի համալսարանի և Հայաստանի
Բٳսաբանٳթյան ինստիտٳտի ﬕջև, ٳղղված է ապահովել« ٳզրոյական կորٳստ» կամ «բալանսի ավելացٳմ» տվյալ բٳսատեսակի պոպٳլյացիայի համար: Այս
բٳսատեսակի պահպանٳթյան ﬕջոցառٳﬓերի համար Ընկերٳթյٳնը ներդրել է $680000:
Բٳսատեսակի պահպանման ﬕջոցառٳﬓերի շրջանակٳմ իրականացվել է 1295 առանձնյակի տեղափոխٳմ
Ամٳլսարի Հյٳսիսային Էրատոյի հատٳկ ռոկարներ և
Սևանի բٳսաբանական այգի, որը Խորհրդային Միٳթյան փլٳզٳﬕց հետո բարձիթողի վիճակٳմ էր, իսկ
այս ծրագրի շնորհիվ ստանٳմ է նոր ֆինանսավորٳմ:
Սա արվٳմ է Մատնٳնի ծիրանավոր բٳսատեսակի տարածման և պահպանման նպատակով: Արդեն իսկ
ավարտվել է հանքի շահագործման ընթացքٳմ բٳսատեսակի պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմոցների
կառٳցվածքային վերականգման  ٳնոր ռոկարների կառٳցման գործընթացը: Հանքի շահագործման ավարտից հետո նախատեսվٳմ է վերականգնել Ամٳլսար լեռան պոպٳլյացիան՝ թողնելով Սևանի բٳսաբանական
այգٳմ կառٳցված շինٳթյٳնները որպես մշտական ակտիվ:

Կենսաբազմազանٳթյան
մասով համագործակցٳթյٳն
Քեմբրիջի համալսարանի հետ

Մենք նախատեսել ենք իրականացնել բٳսատեսակի
վերականգնٳմ այն դեպքերٳմ, երբ հնարավոր չէ խٳսափել Ծրագրով պայմանավորված ազդեցٳթյٳններից:
Մշակել ենք նաև կենսաբազմազանٳթյան փոխհատٳցման ռազմավարٳթյٳն, որը թٳյլ կտա փոխհատٳցել
կենսաբազմազանٳթյանը պատճառված այն ﬖասները,
որոնք հնարավոր չէ վերացնել ﬔղմացման ﬕջոցառٳﬓերով: Այս աﬔնի հիմքٳմ ընկած է Ջերմٳկի ազգային պարկի ստեղծման գաղափարը (տես հաջորդ էջը):
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Ջերմٳկի ազգային պարկ
2016 դեկտեմբերի 12-ին Լիդիանի և ՀՀ Բնապահպանٳթյան նախարար Արծվիկ Մինասյանի ﬕջև ստորագրվեց
Ջերմٳկի ազգային պարկի (ՋԱՊ) ստեղծման վերաբերյալ փոխըմբռնման հٳշագիր: Ընկերٳթյٳնը հինգ տարվա ընթացքٳմ նախատեսٳմ է կատարել $5,75մլն. ԱՄՆ
դոլարի ներդրٳմ՝ ՋԱՊ ստեղծման և կառավարման
նպատակով:
Ջերմٳկի ազգային պարկի նպատակն է ստեղծել նոր և
կայٳն պաշտպանված տարածք, նպաստել Հայաստանٳմ վայրի բնٳթյան պահպանٳթյանը և բարելավել տեղական համայնքների տնտեսական զարգացման հնարավորٳթյٳնները: Ստեղծվող Պարկի շրջանակներٳմ
նախատեսվٳմ է 25000-30000 հեկտար տարածٳթյան
վրա ապահովել տեղի բٳսական և կենդանական կենսաﬕջավայրերի պաշտպանٳթյٳն, ﬕևնٳյն ժամանակ, հնարավորٳթյٳն ընձեռելով՝ իրականացնել ﬔր
Կենսաբազմազանٳթյան կառավարման պլանով սահմանված պահպանման և փոխհատٳցման կոնկրետ ﬕջոցառٳﬓեր: Բնապահպանական գործառٳյթից բացի,
Ջերմٳկի ազգային պարկը տեղի տٳրիստական ոլորտի
զարգացման հնարավորٳթյٳն է ստեղծٳմ՝ նպաստելով
էկոտٳրիզﬕ զարգացմանը: Մեր նպատակն է խٳսափել տٳրիզﬕ զարգացմամբ պայմանավորված բացասական ազդեցٳթյٳններից, որոնք կարող են սպառնալ
Պարկի ﬔրձակա համայնքների ավանդական գյٳղատնտեսական կենսակերպին: Հնարավոր լٳծٳﬓերից
ﬔկն է՝ վերահսկել Պարկի այցելٳների թիվը:

Մեր հաշվարկներով, ՋԱՊ գոտ ٳհամայնքներٳմ առկա
մոտ 70% տնային տնտեսٳթյٳններ կօգտվեն ՋԱՊ
շրջանակներٳմ իրականացվող սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ﬕջոցառٳﬓերից: Նախատեսվٳմ է
ներդնել մոտ 1,38մլն ԱՄՆ դոլար Պարկի ենթակառٳցվածքներٳմ՝ շինարարٳթյան փٳլٳմ ներգրավելով տեղական կադրեր և տեղական ռեսٳրսներ: Իսկ տٳրիզﬕ
և գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտների բիզնես հնարավորٳթյٳնների զարգացմանն աջակցել ٳնպատակով հարակից համայնքներٳմ կներդրվի ևս 1,38 մլն. ԱՄՆ դոլար:
ՋԱՊ-ի սպասարկման համար կստեղծվի մոտ 15 աշխատատեղ տեղացիների համար, կլինեն նաև սեզոնային
աշխատանքներ, որոնք, օրինակ, կապված կլինեն Պարկի ենթակառٳցվածքների սպասարկման, ինչպես նաև
տٳրիստական ծառայٳթյٳնների, մասնավորապես՝ կացարանի, հասարակական սննդի և ժամանցի այլ ﬕջոցառٳﬓերի հետ:

Թռչٳնների մոնիթորինգ
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Ամٳլսարի Ծրագրի տեղամասը գտնվٳմ է Արփա, Որոտան և Դարբ գետերի ջրհավաք ավազանի տարածքٳմ
(տես Նկար 2): Գիտակցելով այս ջրային ռեսٳրսների
կարևորٳթյٳնը՝ հանքի նախագծման ընթացքٳմ ﬔնք
բացառել ենք բոլոր հնարավոր ռիսկերը:
Ջրի կառավարման ռազմավարٳթյան (տես Մակերևٳթային ջրերի կառավարման պլան¹⁸) ﬔր հիﬓական

սկզբٳնքն այն է, որ Ծրագրի ենթակառٳցվածքներին
անﬕջականորեն առնչվող ջրերը բաց չեն թողնվի շրջակա ﬕջավայր` քանի դեռ չեն անցել համապատասխան
մշակٳմ և/կամ փորձարկٳմ: Հանքը նախագծվել է ոլորտٳմ առկա ﬕջազգային լավագٳյն տեխնոլոգիայի կիրառմամբ` ﬔր այս պարտավորٳթյան կատարٳﬓ
ապահովել ٳհամար:
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ԲՍԱԳ-ի շրջանակներٳմ, հավաքված ելակետային
տվյալները փաստٳմ են, որ տեղի որոշ մակերևٳթային
ջրերին բնորոշ են թթվային հատկٳթյٳններ և ﬔտաղի
բարձր կոնցենտրացիաներ, ինչը պայմանավորված է տեղական բնապայմաններով:
Ձեռնարկվելիք ﬔղմացման ﬕջոցառٳﬓերից բացի,
ԲՍԱԳ-ն ապացٳցٳմ է, որ Ծրագրի ենթակառٳցվածքներից առաջացող ջրերը, որոնք հեռացվելٳց առաջ կեն-

թարկվեն մաքրման, որևէ կերպ կապ չեն ٳնենա կարևոր ջրաղբյٳրների հետ առավել ընդարձակ գոտիներٳմ¹⁹: Մասնավորապես՝ աղբյٳրների և ջրի քիﬕական
կազﬕ վերլٳծٳթյٳնը ցٳյց է տալիս, որ Ծրագրի շրջակայքի մակերևٳթային ջրերն  ٳծրագրի զբաղեցրած
տարածքի տակով հոսող ստորգետնյա ջրերը որևէ կերպ
չեն առնչվٳմ Ջերմٳկի հայտնի հանքային աղբյٳրներին:

Նկար 2. Մակերևٳթային ջրեր և
հիﬓական ջրհավաք ավազանի
սահմաններ
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Հանքի գոյٳթյան բոլոր փٳլերի ընթացքٳմ նախատեսվٳմ է իրականացնել ջրի լայնածավալ մոնիթորինգ, ինչը
ենթադրٳմ է ստորգետնյա ջրերի դիտահորերի մշտադիտարկٳմ՝ ապահովելով հանքի հանգٳյցներից դեպի
ներքև հոսող ջրերի որակի մշտական ստٳգٳմ: 2016թ.
ﬔնք իրականացրել ենք եռամսյակային մոնիթորինգներ՝ ապահովելով նմٳշառٳﬓեր և լաբորատոր ստٳգٳմներ, որոնք կատարվել են Չեխիայի Հանրապետٳթյան Պրահա քաղաքٳմ գործող ALS Life Sciences լաբորատորիայٳմ: 2016թ. հٳլիսից սկսած ստٳգٳﬓերը կատարվٳմ են յٳրաքանչյٳր աﬕս, իսկ դաշտային չափٳմները՝ ավելի հաճախ:
Մենք գիտակցٳմ ենք հասարակٳթյան վստահٳթյան
կարևորٳթյٳնը ջրային ոլորտին առնչվող հարցերի մա-

սով, ինչի համար ներդրել ենք մասնակցային սկզբٳնքով գործող մոնիթորինգային ծրագիր, որը թٳյլ է տալիս
համայնքի բնակիչներին իրականացնել ազդեցٳթյٳնների անկախ մշտադիտարկٳմ: Նախնական դրական
արձագանքից հետո մասնակցٳթյٳնն ավելի պասիվ էր,
քան ﬔնք ակնկալٳմ էինք: 2017թ. հիﬓական նպատակներից է ընդլայնել ծրագիրն  ٳխրախٳսել համայնքների
առավել ակտիվ մասնակցٳթյٳնը՝ պատասխանատٳ
ջրի կառավարման գործընթացի թափանցիկٳթյٳնն ٳ
հաշվետվողականٳթյٳնն ապահովել ٳնպատակով:
Այս նպատակով ﬔնք խորհրդակցել ենք IFC-ի հետ և
դիտարկٳմ ենք 2017թ. կեսերից մասնակցային մոնիթորինգային պլանի վերականգնման հնարավորٳթյٳնը:

Ջրի մոնիթորինգ
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Աշխարհٳմ գործող ոսկ ٳհանքերի մոտ 80%-ի պես,
Ամٳլսարٳմ ևս նախատեսվٳմ է ոսկ ٳկորզٳﬓ իրականացնել ցիանիդի ﬕջոցով: Նախապատրաստական
աշխատանքների շրջանակٳմ, 2016թ. սեպտեմբերին
ﬔնք ստորագրել ենք Ցիանիդի ﬕջազգային կառավարման օրենսգիրքը, որը հանդիսանٳմ է կամավոր հիմٳնքներով գործող և ցիանիդի անվտանգ կառավարٳﬓ
ապահովող Միացյալ Ազգերի Բնապահպանական ծրագրի շրջանակներٳմ մշակված ﬕջազգային չափանիշ:
Պատասխանատ ٳբնապահպանական կառավարٳﬓ
ապահովել ٳպարտավորٳթյան համաձայն, նախատեսٳմ ենք 2017թ. հٳլիսին սկսել նախաարտադրական
վկայագրման գործընթաց:
Ցիանիդի կառավարման և օգտագործման ﬔր համակարգերը ٳղղված են մարդ ٳառողջٳթյան  ٳշրջակա ﬕջավայրի պաշտպանվածٳթյանը, այդ թվٳմ նաև՝ չնախատեսված դեպքերի պլանավորման, ստٳգٳﬓերի և
կանխարգելիչ ﬕջոցառٳﬓերի անցկացման եղանակով:
Նախատեսٳմ ենք իրականացնել վայրի բնٳթյան և ջրի
որակի մշտադիտարկٳմ՝ ցիանիդով պայմանավորված
ազդեցٳթյٳնները բացառել ٳհամար: Ցիանիդի կառավարման ﬕջազգային օրենսգիրքը նախատեսٳմ է, որ
ցիանիդի փոխադրٳﬓ իրականացնող ընկերٳթյٳնը ևս
պարտավոր է առաջնորդվել այդ Օրենսգրքի պահանջներով: Մենք, ինչպես նաև փոխադրող ընկերٳթյٳնը, կենթարկվենք անկախ կազմակերպٳթյٳնների ստٳգٳմների՝ սահմանված պահանջների կատարման մասով:
Ցիանիդը ենթադրٳմ է զգٳշավոր վերաբերմٳնք, հակառակ դեպքٳմ հնարավոր են բնապահպանական պատահարներ, ինչպիսիք նախկինٳմ տեղի են ٳնեցել որոշ
ոսկ ٳհանքերٳմ։ Սակայն ճիշտ օգտագործման դեպքٳմ, այն որպես կանոն անվտանգ է, և որևէ բացասական
բնապահպանական հետևանք չի առաջացնٳմ: Ցիանիդի
օգտագործٳմը Ամٳլսարի հանքٳմ առաջացրել է տեղի
որոշ բնակիչների անհանգստٳթյٳնը, և ﬔնք պարտավոր ենք ապահովել մարդկանց տվյալ հարցի լիարժեք և
ամբողջական ընկալٳմ: Հանրային լսٳմների, խորհրդակցٳթյٳնների և համայնքային հանդիպٳմների ժամանակ ﬔնք պարզաբանել ենք ցիանիդի օգտագործման
և կառավարման հետ կապված հարցերը: Համայնքների
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ղեկավարներին ԱՄՆ-ٳմ գործող օրինակելի հանքեր այցելել ٳհնարավորٳթյٳն ենք ընձեռել՝ ցիանիդի կառավարման լավ օրինակներ գործնականٳմ տեսնել ٳնպատակով: Թարմացրել ենք ցիանիդի մասին տեղեկատվական բٳկլետը, որն առկա է էլեկտրոնային²⁰ և տպագիր
տարբերակներով ﬔր տեղեկատվական կենտրոններٳմ:
2017թ. ﬔր նպատակներից է ավելացնել հանրային տեղեկատվական ﬕջոցառٳﬓերի թիվը, ապահովել ցիանիդի
պատասխանատ ٳկառավարման մասին ավելի շատ տեղեկատվٳթյٳն և ներկայացնել Ամٳլսարٳմ ցիանիդի
ﬕջազգային չափանիշներին համապատասխան օգտագործման ﬔթոդները:

Ցիանիդ և Ցիանիդի կառավարման
ﬕջազգային օրենսգիրք
Ցիանիդը վտանգ է ներկայացնٳմ ﬕայն ոչ պատշաճ օգտագործման դեպքٳմ: Այն լայնորեն և անվտանգ ձևով կիրառվٳմ է ոսկ ٳհանքերٳմ, այդ թվٳմ՝ ԱՄՆ-ٳմ, Կանադայٳմ և Ավստրալիայٳմ: Ցիանիդն օգտագործվٳմ է նաև
շատ այլ արդյٳնաբերٳթյٳններٳմ, իրականٳմ աշխարհٳմ արտադրված ցիանիդի ﬕայն 6% է բաժին ընկնٳմ
հանքարդյٳնաբերٳթյանը, ﬓացածն օգտագործվٳմ է կոսﬔտիկայի, պլաստմասսայի արտադրٳթյٳններٳմ, սննդի
վերամշակման և դեղագործٳթյան ﬔջ: Ցիանիդի աննշան
քանակٳթյٳն առկա է բնٳթյան ﬔջ, օրինակ՝ սեղանի աղի
և նٳշի ﬔջ: Ոչ մահաց ٳչափաբաժինները դետոքսիկացվٳմ են նյٳթափոխանակٳթյան ընթացքٳմ: Արդյٳնաբերական պայմաններٳմ, այն դٳրս չի գալիս ծրագրի տարածքից, իսկ բնական ﬕջավայրٳմ արագ քայքայվٳմ է՝
բաժանվելով պակաս թٳնավոր բաղադրիչների:
Ցիանիդի կառավարման ﬕջազգային օրենսգիրքը մշակվել է ՄԱԿ-ի Բնապահպանական ծրագրի հովան ٳներքո
գործող բազմակողմ համակարգող խորհրդի կողﬕց, որպես ոսկ ٳհանքարդյٳնաբերٳթյան համար սահմանված
չափանիշ: Օրենսգրքի համաձայն, մասնակից կողﬔրը
պարտավոր են ցիանիդի ձեռքբերման, փոխադրման, պահեստավորման և օգտագործման գործընթացներն իրականացնել պատասխանատ ٳեղանակով: Պահանջների
կատարման ընթքացքը վերահսկվٳմ է անկախ ստٳգողների կողﬕց: Ավելի մանրամասն տեղեկատվٳթյٳնն առկա է www.cyanidecode.org:
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ú¸Æ àð²Î, öàÞÆ ºì ²ÔØàôÎ
Օդի որակի, աղմٳկի և վիբրացիաների կառավարման
պլանով²¹ սահմանված են օդի որակի և աղմٳկի հստակ
չափանիշներ, որոնց հիմքٳմ ընկած են Միջազգային
ֆինանսական կորպորացիայի Բնապահպանական,
առողջապահական և տեխնիկական անվտանգٳթյան
ٳղեցٳյցներով (2007թ.), ԵՄ Հրահանգներով
2008/50/ԵԿ և Հայաստանի օրենսդրٳթյամբ սահմանված չափանիշներ: Մենք որդեգրել ենք վերոնշյալների
հավաքական չափորոշիչներ և պարտավորվٳմ ենք գործողٳթյٳնների ակտիվացման ընթացքٳմ ապահովել
այդ չափանիշները: Սա առանձնապես կարևորվٳմ է
2017 թվականի ընթացքٳմ, երբ շինարարական գործողٳթյٳնները կհասնեն աﬔնաակտիվ փٳլին:
Նախատեսված ﬔղմացման ﬕջոցառٳﬓերից են՝
Ÿ

Ճանապարհների և աշխատանքային տեղամասերի
ջրցանٳմը և փոշ ٳնստեցٳմը անվտանգ այլ նյٳթերով,

Ÿ

Ավտոﬔքենաների երթևեկٳթյան արագٳթյան սահմանափակٳմը,

Ÿ

Սարքավորٳﬓերի և ավտոﬔքենաների կանոնավոր տեխսպասարկٳմը այրման (օրինակ՝ դիզելային
վառելիքով աշխատող գեներատորներից առաջացող) Co2 և Nox պես գազերի և փոքր մասնիկների արտանետٳﬓերի վերահսկման նպատակով,

Ÿ

Աղմկոտ գործողٳթյٳնների իրականացٳմը, հիմնականٳմ ցերեկային ժաﬔրին, բնակիչներին նախապես ծանٳցելով շինարարական պայթյٳնների
ժամանակացٳյցի վերաբերյալ:

Վերոնշյալ ﬕջոցառٳﬓերի շնորհիվ նախատեսվٳմ է
կանխարգելել արդյٳնաբերական փոշ ٳտարածٳմը համայնքներٳմ: Կառավարման պլաններٳմ և փոխհատٳցման հաշվարկներٳմ, հաշվի ենք առել անﬕջական
տարածքٳմ տեղի կենսաբազմազանٳթյան վրա փոշٳ
առկայٳթյամբ պայմանավորված ազդեցٳթյٳնների հավանականٳթյٳնը՝ նախատեսելով այդ վայրերի համար
վերականգնման ﬕջոցառٳﬓեր՝ ծրագրի ավարտից
հետո:

2016թ. ﬔր գործողٳթյٳններով պայմանավորված
արտանետٳﬓերը կազﬔլ են 1,1տ, այդ թվٳմ՝
2016թ. օդի արտանետٳﬓեր
0.578տ

0.234տ 0.217տ

0.042տ
Sulfuric Carbon Nitrogen Hydrooxide
carbon
anhydride oxide

0.033տ
Ash

0.0034տ
Benzole

Իրականացվٳմ է աղմٳկի, տատանٳﬓերի և օդի որակի, ինչպես նաև ջրի չափٳﬓեր, և ﬔնք ձգտٳմ ենք ակտիվացնել տեղի բնակիչների մասնակցٳթյٳնը այդ
գործընթացներին:
2016 թվականի փորձն օգնեց բարելավել տվյալ բնագավառٳմ ﬔր աշխատանքները: Օրինակ՝ օգոստոսին ﬔքենաների երթևեկٳթյամբ պայմանավորված հիմնական ճանապարհի շٳրջ արձանագրվել է փոշեգոյացٳմ,
ինչն առաջացրել է Գնդեվազ գյٳղի բնակիչների մտահոգٳթյٳնը: Խնդիրը լٳծել ٳհամար ﬔնք ապահովեցինք
լրացٳցիչ ջրցան ﬔքենաներ՝ փոշ ٳնստեցման գործընթացը բարելավել ٳնպաԱղմٳկի
տակով, և նախատեսٳմ
մոնիթորինգ
ենք ակտիվ շինարարٳթյան փٳլٳմ շարٳնակաբար վերահսկել
շրջակա ﬕջավայրի վիճակը՝ անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ ձեռնարկելով լրացٳցիչ ﬕջոցներ՝ համայնքների մտահոգٳթյٳնները փարատել ٳնպատակով:
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«

Մենք դիտարկٳմ ենք ﬔր աշխատողներին որպես արժեքավոր ռեսٳրս, ﬕաժամանակ գիտակցելով,
որ նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ և եկամٳտների ավելացմամբ ٳղեկցվող տնտեսական աճը ենթադրٳմ է
աշխատողների հիﬓարար իրավٳնքների պաշտպանٳթյٳն: Ընկերٳթյٳնը ձգտٳմ է ապահովելանվտանգ և
առողջ աշխատանքային ﬕջավայր, որտեղ բոլոր աշխատողները վայելٳմ են հարգանք և արժանապատվٳթյٳն,
և որը զերծ է հարկադրանքից, խտրականٳթյٳնից, ոտնձգٳթյٳններից և բռնٳթյٳնից:

»

Լիդիանի Վարվեցողٳթյան կանոնագիրք

Ընկերٳթյան կայٳն զարգացման տեսանկյٳնից անչափ կարևորվٳմ են աշխատողների և ղեկավարٳթյան ﬕջև լավ փոխհարաբերٳթյٳնները: Մենք հարգٳմ
ենք ﬔր աշխատողների հիﬓարար իրավٳնքները և ակնկալٳմ ենք ﬔր աշխատողներից և կապալառٳներից ազնիվ և բարոյական վարքագծի դրսևորٳմ:
Մենք պարտավորվել ենք նաև հնարավորինն անել ապահովել ٳհամար տեղական բնակչٳթյան զբաղվածٳթյٳնն  ٳտեղական ռեսٳրսներից օգտվելٳ
հնարավորٳթյٳնը, ինչը համարٳմ ենք համայնքների տնտեսական զարգացման և ներٳժի ընդլայնման լավագٳյն ﬕջոց:
Վարվեցողٳթյան կանոնագրքով սահմանված ﬔր պարտավորٳթյٳնների մասով աշխատողների և մատակարարների հետ Ընկերٳթյան հարաբերٳթյٳնները
կարգավորվٳմ են ընկերٳթյան Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան
քաղաքականٳթյամբ²² և Մարդկային ռեսٳրսների քաղաքականٳթյամբ²³, որոնք
սահմանٳմ են ընդհանٳր ٳղեցٳյցներ առողջապահٳթյան և տեխնիկական ան-
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2017Թ. ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.

վտանգٳթյան, խտրականٳթյան
բացառման, գանգատարկման ﬔխանիզﬓերի և աշխատողների
իրավٳնքների մասով: Դրանք
ٳղղորդվٳմ են նաև ﬔր սահմանած պրակտիկ Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան
քաղաքականٳթյամբ²⁴ և Կապալառٳների կառավարման պլանով²⁵: Մենք փորձٳմ ենք մարդկային ռեսٳրսների և հավաքագրման ընթացակարգերի ٳ
կայٳն զարգացման թիﬕ ﬕջև
ապահովել սերտ կապ՝ համայնքների ներգրավման և տեղի բնակչٳթյան զբաղվածٳթյան մասով:
Ընկերٳթյٳնը կատարٳմ է աշխատողների հավաքագրման և
զբաղվածٳթյան վերաբերյալ ՀՀ
բոլոր օրենքների պահանջները՝
ﬕևնٳյն ժամանակ հետևելով
ՎԶԵԲ-ի  ٳՄիջազգային աշխատանքային կազմակերպٳթյան և
ՄԱԿ-ի չափանիշներին:

0%

ԱՎԸԳ

Ապահովել աշխատավայրٳմ
մահվան դեպքերի
զրոյական մակարդակ,

50%-ով նվազեցնել արձանագրվող
ﬖասվածքների ընդհանٳր
գործակիցը, որը կազմٳմ է 1.96,

Լիդիանի բոլոր նոր
աշխատողների համար
կազմակերպել աշխատանքի
անվտանգٳթյան և առողջٳթյան
դասընթացներ,

Շինարարٳթյան փٳլٳմ
ապահովել տեղի բնակչٳթյան
առնվազն 40% զբաղվածٳթյٳն,

2016թ. 4-րդ եռամսյակի հաﬔմատ՝
ավելացնել տեղական ռեսٳրսների
ներգրավման մակարդակը,
այդ թվٳմ՝ նաև կապալառٳների
շրջանٳմ,

Ակտիվացնել շահագործման
աշխատանքների համար
տեղացիների նախապատրաստման
դասընթացների մակարդակը,

Ավելացնել Լիդիանի անձնակազﬕ
համար կազմակերպվող
ٳսٳցման ժաﬔրը, այդ թվٳմ՝
նաև ղեկավար պաշտոնների համար,

Մշակել ﬕջազգային չափանիշներին
համապատասխանող աշխատանքի
ղեկավարման ռազմավարٳթյٳն:
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Դիﬔլ վերադասին՝ անվտանգٳթյան
պահանջների վերաբերյալ ցանկացած
անվստահٳթյան դեպքٳմ

Չդիﬔլ ռիսկերի, որոնք
կարող են ﬖասել ձեր
կամ այլոց առողջٳթյٳնը
կամ բարեկեցٳթյٳնը

Հետևել սահմանված ստանդարտ
աշխատանքային ընթացակարգերին,
ٳղեցٳյցներին և հրահանգներին

ՄԵՐ
ԱՆԿՆԱԼԻՔՆԵՐԸ
ՄԵՐ ԲՈԼՈՐ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՑ՝
ԱՊՄ

Աշխատանքները կատարել
ﬕայն առողջապահական և
տեխնիկական անվտանգٳթյան
գործոնները հաշվի առնելٳց հետո

Բոլոր աշխատողները, կապալառٳները և մատակարարները տեղեկացվٳմ են Ընկերٳթյան որդեգրած Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան քաղաքականٳթյան մասին՝ Ընկերٳթյան և իրենց սեփական
պարտականٳթյٳններին իրազեկվել ٳնպատակով: Սա
արվٳմ է բոլոր նոր աշխատողների ներածական հրահանգավորման շրջանակներٳմ և այնٳհետ կրկնվٳմ է
գործող աշխատողների համար պարբերաբար կազմակերպվող առողջապահٳթյան և տեխնիկական անվտանգٳթյան թեմաներով ٳսٳցման ընթացքٳմ: Պայմանավորվածٳթյան համաձայն, կապալառٳները պարտավոր են սեփական աշխատողներին ծանոթացնել Ընկերٳթյٳնٳմ գործող Աշխատանքի անվտանգٳթյան և
առողջٳթյան քաղաքականٳթյանը:
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Աշխատանքային ժաﬔրին
մշտապես կրել պահանջվող
անհատական պաշտպանٳթյան
ﬕջոցները (ԱՊՄ)

Ընկերٳթյան ընթացակարգով սահմանված
կարգով և ժամանակին զեկٳցել բոլոր
պատահարների, վթարների և վտանգների
մասին՝ անկախ դրանց լրջٳթյան աստիճանից
Վերջին տարիների ընթացքٳմ Ընկերٳթյٳնը մշակٳմ է
Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան կառավարման համակարգ, որը նախագծվել է ՎԶԵԲ-ի կատարողական պահանջներով և ԱԱԱԿՀ 18001: 2007-ով սահմանված կարգով: Ղեկավար թիﬔրը խրախٳսٳմ են աշխատողների մասնակցٳթյٳնը՝ ապահովելով ﬔնեջերների և վերահսկիչների տեսանելի օրինակը, որպեսզի
տեխնիկական անվտանգٳթյٳնն  ٳաշխատանքի հիգիենան դառնան աշխատանքի անբաժանելի մաս:
Որպես անվտանգٳթյան և առողջٳթյան խիստ չափանիշների մշակٳյթի կրող, ﬔնք պատրաստել ենք Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածٳթյան և թափվածքների արձագանքման պլան²⁶: Սա ներառٳմ է ար-
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տակարգ իրավիճակների արձագանքման ﬕջոցների
մշտական առկայٳթյٳն տեղանքٳմ (օր՝. Առաջին բٳժօգնٳթյան և արտահոսքերի հեռացման պարագաներ) և
աշխատակիցների համար արտակարգ իրավիճակների
դասընթացների կազմակերպٳմ: 2016թ. Ընկերٳթյٳնٳմ արձանագրվել է ժամանակավոր անաշխատٳնակٳթյան հանգեցնող ﬔկ պատահար և բժշկական օգնٳթյٳն պահանջող երկ ٳպատահար, ինչի հետևանքով
ժամանակավոր անաշխատٳնակٳթյան հանգեցնող
ﬖասվածքների գործակիցը կազﬔլ է 0.65, իսկ արձանագրվող ընդհանٳր ﬖասվածքների գործակիցը՝ 1.96:
Վերոնշյալ պատահարների հետ կապված կատարվել է
մանրակրկիտ հետաքննٳթյٳն՝ դրանց կրկնٳթյٳնը
կանխարգելող պատշաճ վերահսկման ﬕջոցներ ձեռնարկել ٳնպատակով: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ
այժմ մտնٳմ ենք ավելի ﬔծ վտանգներ ենթադրող շինարարٳթյան փٳլ, նախատեսվٳմ է խստացնել ձեռնարկվող անվտանգٳթյան ﬕջոցառٳﬓերը՝ ակտիվ շինարարٳթյան ընթացքٳմ տեղի ٳնեցող վթարների ռիսկը նվազեցնել ٳնպատակով:
Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան ապահովման պարտավորٳթյٳնների շրջանակٳմ, ﬔնք հետևٳմ ենք Ընկերٳթյան աշխատողների բարեկեցٳթյանը: 2016թ. կատարել ենք տեղի առողջապահական հաստատٳթյան գնահատٳմ և բարեկարգٳմ՝ արդյٳնավետ բժշկական օգնٳթյٳն ապահովել ٳհամար անհրաժեշտ առողջապահական չափանիշներին համապատասխանել ٳնպատակով: Աշխատողների առողջապահٳթյան կազմակերպման նպատակով, ստորագրել ենք
բժշկական օժանդակٳթյան պայմանագիր բժշկական
ծառայٳթյٳններ տրամադրող հայ-կանադական ընկերٳթյան հետ, որը պարտավորվել է ապահովել Ծրագրի
տեղամասի աշխատողների շٳրջօրյա բժշկական սպասարկٳմը: 2017թ. նախատեսٳմ ենք աշխատողների համար կազմակերպել առողջ ապրելակերպի իրազեկման
դասընթացներ՝ այդ թվٳմ նաև ապահովելով աշխատողների մասնակցٳթյٳնը առողջապահٳթյան և
բժշկական ծրագրերٳմ: Բացի այդ, նախատեսٳմ ենք
համագործակցել Երևանի սպորտային ակٳմբների հետ
և խրախٳսել ﬔր աշխատակիցներին մասնակցել
Երևանի աﬔնամյա վազքի 5, 10 կամ 21 կմ մարաթոնին:

Լեռնային գոտի/
Անվտանգ երթևեկٳթյան դասընթաց
2016թ-ին, ﬔր կողﬕց հրավիրված X-Drive արտաճանապարհային երթևեկٳթյան մասնագետների կողﬕց անցկացվել են անվտանգ երթևեկٳթյան և լեռնային պայմաններٳմ արտաճանապարհային երթևեկٳթյան դասընթացներ: Նպատակն էր՝ ցٳյց տալ վարորդներին տարբեր տեսակի (առջևի քարշակով, հետևի քարշակով և
չորս քարշակով) ﬔքենաների վարքագիծը տարբեր պայմաններٳմ: Մասնակիցները ծանոթացել են նաև տարբեր եղանակային պայմաններٳմ երթևեկել ٳնրբٳթյٳններին՝ ինչպես Ամٳլսարի ոսկ ٳհանքի տարածքٳմ, այնպես էլ դրանից դٳրս:
2016թ. ընթացքٳմ դասընթացին մասնակցել է 64 մարդ:
Տվյալ դասընթացից բացի, սահմանված է տեղանքին
հարմարվել ٳպարտադիր ժամկետներ այն աշխատակիցների համար, ովքեր պարտավոր են Ծրագրի շրջանակներٳմ ٳնենալ համապատասխան վարորդական
իրավٳնք: Վարել ٳիրավٳնք տրամադրելٳց առաջ,
ստٳգվٳմ են ճանապարհային անվտանգٳթյան գիտելիքներն  ٳվարորդի հմտٳթյٳնները:
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Տեղական, տարածաշրջանային և
ազգային եզրٳյթների սահմանٳﬓեր
Հավաքագրման գործընթացի համատեքստٳմ, «տեղական» եզրٳյթը
ներառٳմ է Գնդեվազ, Սարավան, Գորայք
գյٳղերٳմ և Կեչٳտ/Ջերմٳկ համայնքներٳմ բնակվող անձանց, ինչպես նաև
նրանց, ովքեր ծնվել և ապրել են այդ
համայնքներٳմ, բայց աշխատանք գտնելٳ
նպատակով տեղափոխվել են այլ
տարածքներ կամ երկրներ:
«Տարածաշրջանային» եզրٳյթը ներառٳմ է
մարդկանց, ովքեր բնակվٳմ են Սյٳնիքի
կամ Վայոց Ձորի մարզերٳմ:
«Ազգային» ասելով՝ ﬔնք նկատի ٳնենք
Հայաստանٳմ բնակվող բոլոր մարդկանց:
Ամٳլսարի ﬔրձակայքٳմ գտնվող համայնքներٳմ աշխատանքի հնարավորٳթյٳնները սահմանափակ են,
ինչի պատճառով տարածաշրջանին բնորոշ է բնակիչների երկարաժամկետ արտագաղթը: Հետևաբար,այս
առٳմով, ակնկալվٳմ է, որ Ամٳլսարի ծրագրով ստեղծվող աշխատատեղերը կٳնենան զգալի դրական ազդեցٳթյٳն: Մենք պարտավորվել ենք հնարավորٳթյան
դեպքٳմ հավաքագրել հնարավորինս շատ տեղացի մասնագետների և օգտվել ծառայٳթյٳնների տեղական շٳկայից, ինչի համար մշակել ենք Տեղական զբաղվածٳթյան և գնٳﬓերի պլաններ: 2016թ. դեկտեմբերին ներդրվել է գործողٳթյٳնների պլան և ստեղծվել է տեղական
զբաղվածٳթյան հարցերի հատٳկ կոﬕտե:
Աշխատողների և մատակարարների ընտրٳթյٳնը կկատարվի՝ ելնելով հավակնորդների կատարողականից,
մասնագիտական վարքից, էթիկայից և տեխնիկական
անվտանգٳթյան նկատմամբ ٳնեցած մոտեցٳﬕց՝
առաջնահերթٳթյٳնը տալով տեղացի կադրերին: Տե-

ղական շٳկայٳմ համապատասխան հմտٳթյٳնների
կամ ծառայٳթյٳնների բացակայٳթյան դեպքٳմ (տես
կողքի սյٳնակը) կդիտարկվեն տարածաշրջանային կադրերը, այնٳհետ՝ Հայաստանի քաղաքացիները և ﬕայն
դրանից հետո կդիտարկվեն արտասահմանցի հավակնորդները:
Երկ ٳտարի տևող շինարարٳթյան աﬔնաակտիվ փٳլٳմ նախատեսվٳմ է ստեղծել մոտ 1300 աշխատատեղ,
ինչից հետո հանքը շահագործման 10 տարիների ընթացքٳմ կապահովի մոտ 770 մշտական ٳղղակի աշխատատեղ: Մենք նախատեսٳմ ենք հատٳկ մասնագիտացٳմ
չպահանջող աշխատանքների 95% տրամադրել Հայաստանի քաղաքացիներին և ընդհանٳր աշխատատեղերի
40% համալրել տեղացի բնակիչներով, այսպիսով ակնկալٳմ ենք շինարարٳթյան փٳլի ընթացքٳմ ներգրավել մոտ 520 տեղացիների: Ընկերٳթյան սոցիալական
հարցերով ﬔնեջերը հետևٳմ է այս վիճակագրٳթյանը,
այն է՝ Ընկերٳթյան և կապալառٳների կողﬕց ապահովվող տեղացիների զբաղվածٳթյանը 2016թ. հոկտեմբերից՝ գնահատել ٳհամար իրական թվերն  ٳսահմանված նպատակները: Նախատեսٳմ ենք շինարարٳթյան ողջ ընթացքٳմ ամսական կտրվածքով հետևել այս
ցٳցանիշներին:
2016թ. վերջի դրٳթյամբ, Ընկերٳթյٳնٳմ և կապալառٳների մոտ աշխատող տեղացիների թիվը կազմٳմ էր
Հայաստանի 306 քաղաքացի, որոնցից մոտ կեսը (150)
տեղական համայնքների բնակիչներ էին: Ստորև ներկայացված ինֆոգրաֆիկայٳմ պատկերված են զբաղվածٳթյան ցٳցանիշները՝ ըստ տարածաշրջանի և սեռի:
Գնդեվազ համայնքի 42 աշխատողներից 33-ը հանդիսանٳմ են ազդակիր հողատերեր: 2017 թ. ընթացքٳմ՝ շինարարٳթյան ակտիվացմանը զٳգահեռ, ﬔնք ակնկալٳմ ենք տեղացի աշխատողների թվի արագ աճ: Զբաղվածٳթյանը նպաստել ٳնպատակով ստեղծվել է տեղի և
մոտակա համայնքներից աշխատանք փնտրողների
տվյալների բազա, որը պարբերաբար թարմացվٳմ է և
հավաքագրման գործընթացների ընթացքٳմ տեղական
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ՏԵՂ
ԱԿ
ԱՆ

Գնդեվազ
Գորայք

Սարավան

42
21
8

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ

16

Տղամարդ/Կին հատկանիշով
զբաղվածٳթյան պատկերը
Ջերմٳկ/Կեչٳտ

Աշխատողների
ընդհանٳր թիվը
2016թ դեկտեմբերի
դրٳթյամբ

73
Երևան

83%

67
Այլ

Նկար3: Զբաղվածٳթյան
թվերի բաշխٳմ ըստ տարածաշրջանի
ռեսٳրսները մշտադիտարկել ٳհնարավորٳթյٳն է
տալիս: Մենք տրամադրել ենք այս տվյալների բազան
նաև ﬔր կապալառٳներին՝ տեղացիների զբաղվածٳթյٳնն ապահովել ٳնպատակով:
Խոշոր կապալառٳների ﬔծամասնٳթյٳնը հայկական
ընկերٳթյٳններ են, այդ թվٳմ՝ «Արփա-Սևան», «Ճանապարհ» և «Ազٳրիտ» ընկերٳթյٳնները: Մշակման փٳլٳմ է գտնվٳմ տեղական բիզնեսի զարգացման ծրագիրը, որի նպատակն է շինարարٳթյան փٳլٳմ՝ պահանջարկի աճի պայմաններٳմ, հնարավորինս խթանել
տեղական շٳկայի զարգացٳմը:
Նախատեսվٳմ է Տեղական աշխատٳժի և ծառայٳթյٳնների շٳկան խթանել՝ տեղացի դիմորդների վերապատրաստման և մրցٳյթներին մասնակցող տեղական ընկերٳթյٳնների համար հրահանգավորման դասընթացներ կազմակերպել ٳﬕջոցով: Համայնքներٳմ առկա է
մասնագետների պակաս, և ﬔնք կփորձենք, վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնել ٳﬕջոցով, լրացնել այդ բացը, որպեսզի հնարավորինս արագ ապահո-
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17%

Տղամարդ

79

306
Վայք,
Սիսիան
և այլն

Կին

վենք աշխատանքների համար պահանջվող որակավորٳմը: Մենք համագործակցٳմ ենք հիﬓական մատակարար հանդիսացող «Ցեպպելին Արﬔնիա» («Կատերպիլլարի» պաշտոնական ներկայացٳցիչը) ընկերٳթյան
հետ, որը շինարարական ﬔքենաներն  ٳծանր վերամբարձ սարքավորٳﬓերը վարել ٳև կառավարել ٳինտերակտիվ վերապատրաստման դասընթացներ է կազմակերպٳմ: Նախատեսٳմ ենք նաև, շահագործման փٳլի համար անհրաժեշտ հմտٳթյٳնների ձևավորման նպատակով, համագործակցել տարածաշրջանի կրթական
հաստատٳթյٳնների, մասնավորապես՝ Եղեգնաձորի արհեստագործական ٳսٳմնարանի հետ:
Շինարարٳթյան փٳլٳմ նախատեսվٳմ է անցկացնել
պրակտիկ վերապատրաստٳմ, որպեսզի շահագործման
ﬔկնարկի դրٳթյամբ ٳնենանք տեղացի վերապատրաստված մասնագետներ, մասնավորապես՝ ﬔքենավարներ, հորատման և պայթեցٳﬓերի գծով օգնականներ, մարկշեյդերի օգնական, սպասարկող անձնակազմ:
Այնٳաﬔնայնիվ, հաշվի առնելով հանքի շրջակայքٳմ
արդյٳնահանման ոլորտի փորձի բացակայٳթյٳնը, ակնկալվٳմ է, որ բարձր որակավորٳմ ٳնեցող աշխատողների ﬔծամասնٳթյٳնը, մասնավորապես՝ ինժեներները, երկրաբանները, ﬔտալٳրգները, ﬔխանիկական և
էլեկտրականٳթյան գծով մասնագետները, կհրավիրվեն
Երևանից և այլ տարածաշրջաններից: Հայաստանցի
մասնագետների բացակայٳթյան դեպքٳմ համապատասխան որակավորٳմ  ٳփորձ ٳնեցող մասնագետները ժամանակավոր կհրավիրվեն դրսից՝ տեղացի կադրերին տվյալ պաշտոնի համար նախապատրաստել ٳպայմանով: Արտասահմանցի աշխատողների թիվը նախապես կկազﬕ 10%-ից ավելի, որը, տեղացի մասնագետների վերապատրաստմանը զٳգահեռ, կնվազի:

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ
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Աշխատողների նկատմամբ ստանձնած պարտավորٳթյٳնների համաձայն, ﬔնք ապահովٳմ ենք նրանց շարٳնակական վերապատրաստման և ٳղղորդման հնարավորٳթյٳններ: Մինչ այժմ կազմակերպված ծրագրերը հիﬓականٳմ վերաբերٳմ էին բնապահպանական և
սոցիալական հարցերին, ինչպես նաև կազմակերպչական և ղեկավարման ոլորտներին: Դասընթացներն իրականացվٳմ են տեղական և ﬕջազգային ٳսٳﬓական
հաստատٳթյٳնների հետ համագործակցٳթյամբ:
Մեր աշխատակիցներին ընձեռվել է նաև արտասահմանٳմ անցկացվող ٳսٳﬓական ծրագրերին մասնակցել ٳհնարավորٳթյٳն, այդ թվٳմ առողջապահٳթյան և

անվտանգٳթյան կառավարման, բնապահպանական
կառավարման, համայնքային զարգացման և կենսակերպի վերականգնման ոլորտներٳմ:
Հաշվի առնելով այն, որ Ծրագիրը գտնվٳմ է ﬔկնարկային փٳլٳմ, գործող աշխատողների համար նախատեսված վերապատրաստման ծրագրերի ﬔծամասնٳթյٳնը գտնվٳմ է դեռևս նախնական կամ մշակման փٳլٳմ: Մենք նախատեսٳմ ենք զգալիորեն ընդլայնել այս
ծրագրերը շինարարٳթյան փٳլٳմ՝ կոնկրետ աշխատանքների համար պահանջվող գիտելիքների և հմտٳթյٳնների մակարդակը ապահովել ٳհամար:
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«

Որպես կայٳն զարգացման սկզբٳքներին
հավատարիմ ընկերٳթյٳն, ﬔնք աշխատٳմ ենք
ձևավորել երկարատև հարաբերٳթյٳններ
շահագրգիռ կողﬔրի, մասնավորապես՝ Ծրագրի
շրջակայքٳմ գտնվող համայնքների հետ:
Այս գործٳմ Ընկերٳթյٳնն առաջնորդվٳմ է
հարգանքի, լիակատար թափանցիկٳթյան և բաց
հաղորդակցման սկզբٳնքներով: Ընկերٳթյٳնն
աջակցٳմ է ծրագրի շրջանակներٳմ
իրականացվող այն նախագծերին, որոնք
ապահովٳմ են կայٳն զարգացٳմ՝ ﬕևնٳյն
ժամանակ չձևավորելով որևէ կախվածٳթյٳն:

»

Լիդիանի Վարվեցողٳթյան կանոնագիրք
Մենք գիտակցٳմ եք Ամٳլսարի ծրագրի ﬔրձակայքٳմ
գտնվող համայնքների նկատմամբ հարգալից և պատասխանատ ٳվարքագիծ դրսևորել ٳկարևորٳթյٳնը
և ձգտٳմ ենք ձևավորել կայٳն, փոխշահավետ և երկարատև հարաբերٳթյٳններ տեղացի շահագրգիռ կողﬔրի հետ՝ փորձելով ներդրٳﬓերի և կենսաﬕջոցների վերականգնման ծրագրերի ﬕջոցով համայնքների համար
ապահովել Ծրագրի ներկայٳթյամբ պայմանավորված
առավելագٳյն դրական ազդեցٳթյٳն:

Համայնքների հետ աշխատանքٳմ առաջնորդվٳմ ենք
ընկերٳթյան Սոցիալական քաղաքականٳթյամբ²⁷, Համայնքներٳմ ներդրٳմային ռազմավարٳթյամբ և Կենսաﬕջոցների վերականգնման պլանով²⁸: Այս բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնٳմ են Ընկերٳթյան կողﬕց որդեգրված՝ շահագրգիռ կողﬔրի ներգրավման, մշակٳթային ժառանգٳթյան, մարդ ٳիրավٳնքների, սոցիալական ներդրٳﬓերի և համայնքային զարգացման
սկզբٳնքները, պարտականٳթյٳնները և վարքագիծը:
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Սահմանվել են նաև շահագրգիռ կողﬔրի ներգրավման
և համայնքներٳմ առողջապահական և իրազեկման գործողٳթյٳններն ٳղղորդող պլաններ²⁹: Համայնքների
հետ ﬔր աշխատանքի պատասխանատվٳթյٳնը կրٳմ
է Կայٳն զարգացման գծով փոխնախագահը, ٳմ աջակցٳմ են Սոցիալական գծով ﬔնեջերը, Համայնքների
հետ կապերի պատասխանատٳն և տեղٳմ աշխատող
համայնքային թիﬔրը:

Մեր տեղական համայնքները
Ծրագրի ենթակառٳցվածքներին աﬔնամոտը
գտնվող համայնքը Գնդեվազն է, որը տեղակայված է կٳյտային տարրալվացման հարթակից
մոտ 1,2 կմ հեռավորٳթյան վրա: Գորայք համայնքը աﬔնամոտն է բացահանքերին, իսկ Սարավան համայնքը (որը բաղկացած է Սարավան,
Սարալանջ և Ուղեձոր գյٳղերից) գտնվٳմ է
Ամٳլսարից 6 կմ հեռավորٳթյան վրա: Այս համայնքներٳմ ապրող բնակչٳթյան ընդհանٳր
թիվը կազմٳմ է 1800 մարդ: 2010, 2014 և 2015թ.
անցկացված կենսաﬕջոցների և կարիքների վերլٳծٳթյամբ պարզվել է, որ տեղի բնակչٳթյան
եկամտի հիﬓական աղբյٳրը գյٳղատնտեսٳթյٳնն  ٳանասնապահٳթյٳնն է, որոնց հաջորդٳմ են պետական սոցիալական նպաստները:
Կեչٳտը ներառող Ջերմٳկ քաղաքը, որի բնակչٳթյٳնը կազմٳմ է մոտ 5.200 մարդ, գտնվٳմ է Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո բացահանքերի
նախատեսվող տարածքից մոտ 10 կմ հեռավորٳթյան վրա: Քաղաքի բնակիչներից շատերի հիմնական եկամտի աղբյٳրը զբոսաշրջٳթյٳնն է:
Բացի այդ, տարածաշրջանٳմ առկա են նաև տատանվող թվով սեզոնային հովիﬖեր, որոնց թիվը՝
2015թ. ٳսٳﬓասիրٳթյան համաձայն, տարվա
համապատասխան սեզոնին կազﬔլ է 45 մարդ:
Բոլոր ազդակիր համայնքներٳմ ընդٳնված է սեզոնային արտագնա աշխատանքների նպատակով Ռٳսաստան ﬔկնել ٳպրակտիկան:
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2017Թ. ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.

Ընկերٳթյան կողﬕց իրականացվող
համայնքային ներդրٳﬓերի և կենսաﬕջոցների
վերականգնման պլանների ազդեցٳթյան և
արդյٳնքների մշտադիտարկٳմ, գնահատٳմ և զեկٳցٳմ,

Մոտ 8-10 հանրային առողջապահٳթյան և այլ հարցերի
վերաբերյալ տեղական համայնքների համար իրազեկման
ﬕջոցառٳﬓերի կազմակերպٳմ,

Ծրագրի զարգացման և ընթացքի
վերաբերյալ համայնքների իրազեկٳմ,

Ոռոգման ջրանցքի վերանորոգٳմ՝ տեղացի
ֆերﬔրների համար նոր այգիներ հիﬓելٳ
հնարավորٳթյٳն ստեղծել ٳնպատակով,

Գնդեվազի անասնաբٳծٳթյան ծրագրի մասնակիցների
թվի ավելացٳմ՝ 2016թ. վերապատրաստٳմ
անցած 45 տեղացի հովիﬖերի հաﬔմատ:
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Տեղական համայնքների հետ հարաբերٳթյٳններ ձևավորելիս, ﬔնք առաջնորդվٳմ ենք հարգանքի, թափանցիկٳթյան և բաց հաղորդակցٳթյան սկզբٳնքներով:
Մշակվել է Շահագրգիռ կողﬔրի ներգրավման պլան³⁰,
որը թարմացվٳմ է աﬔն տարի և օգնٳմ է ծրագրի ընթացքٳմ համայնքների հետ իրականացվող խորհրդակցٳթյٳններٳմ և հարաբերٳթյٳններٳմ: Տեղական համայնքների հետ երկկողմանի երկխոսٳթյٳնն էլ ավելի
դյٳրին դարձնել ٳհամար ﬔնք սահմանել ենք ﬕ շարք
հստակ ﬔխանիզﬓեր:

Համայնքային հանդիպٳﬓերի արձանագրٳթյٳնները
գրանցվٳմ են սոցիալական կառավարման համակարգٳմ, որը ներառٳմ է նաև գանգատարկման  ٳԱմٳլսարի տեղեկատվական կենտրոնի այցելٳների գրանցամատյանները: Համայնքների հետ կապերի կոﬕտեները
հանդիսանٳմ են Լիդիանի և Գորայքի, Սարավանի,
Գնդեվազի  ٳՋերմٳկի (տես հաջորդ էջٳմ) բնակիչների
ﬕջև հաղորդակցման հիﬓական շարժիչ ٳժը՝ հնարավորٳթյٳն տալով լսել համայնքների կարծիքները, հետաքրքրٳթյٳններն  ٳմտահոգٳթյٳնները, ապահովելով՝ շարٳնակական և բաց հաղորդակցման գործընթաց:
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Համայնքների հետ
կապերի կոﬕտեներ (ՀԿԿ)
Ներկայٳմս ﬔնք ٳնենք համայնքների հետ կապերի համար պատասխանատ ٳչորս կոﬕտե, որոնցից երեքը՝
Գորայքٳմ, Սարավանٳմ և Գնդեվազٳմ, ստեղծվել են
2010թ., իսկ Ջերմٳկինը՝ ստեղծվել է 2011թ.: Բոլոր կոﬕտեներն ٳնեն կամավոր սկզբٳնքով աշխատող հինգից
ٳթ համայնքային ներկայացٳցիչ, այդ թվٳմ՝ ٳսٳցիչներ, բٳժքٳյրեր, գյٳղապետարանի աշխատակիցներ,
տեղի բիզնեսի ներկայացٳցիչներ, քահանա և համայնքի այլ բնակիչներ:
Համայնքների հետ կապի պատասխանատٳն և սոցիալական գծով ﬔնեջերը յٳրաքանչյٳր աﬕս հանդիպٳմներ են անցկացնٳմ բոլոր համայնքների կոﬕտեների
հետ: Այս հանդիպٳﬓերը հնարավորٳթյٳն են տալիս
ապահովել հետադարձ կապ համայնքների հետ, լսել
նրանց մտահոգٳթյٳններն  ٳհարցերը, պատասխանել
մարդկանց հարցերին և, ըստ անհրաժեշտٳթյան, իրազեկել և նյٳթեր տրամադրել Ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ: Կոﬕտեների անդաﬓերը պարտավոր են
ստացված տեղեկٳթյٳններն  ٳնյٳթերը հաղորդել համայնքներին: Կոﬕտեների ժողոﬖերը բաց են բոլորի համար, ինչը նպաստٳմ է հասարակٳթյան ավելի ակտիվ
մասնակցٳթյանը:
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ՀԿԿ ամսական ժողոﬖերից բացի, համայնքների հետ
կապերի պատասխանատٳն պարբերաբար այցելٳմ է
բոլոր մոտակա համայնքները՝ բարձրացված խնդիրների
վերաբերյալ հետևողական լինելٳ, հանրային ﬕջոցառٳմներ կազմակերպելٳ, գյٳղապետերի և համայնքների բնակիչների հետ հանդիպել ٳնպատակով: Մենք
օգտվٳմ ենք նաև համագործակցٳթյան այլ ﬕջոցներից, որոնցից են՝ բաժնետերերի և Տնօրենների խորհրդի
անդաﬓերի այցելٳթյٳնները և գործընկեր կազմակերպٳթյٳնների հետ կազմակեպվող ժողոﬖերը:
2016թ. վերջի դրٳթյամբ, սոցիալական թիմٳմ աշխատٳմ են տասը համայնքային օգնականներ և թիﬕ երեք
այլ անդաﬓեր, ովքեր աշխատٳմ են որպես տեղացի
պատասխանատٳներ՝ հանդիպٳﬓերի և ﬕջոցառٳմների համակարգման, հետազոտٳթյٳնների իրականացման, համայնքային համագործակցٳթյան դյٳրացման և համայնքային զարգացման ծրագրերի մշտադիտարկման մասով: Համայնքներٳմ տեղադրված ցٳցանակները, երկ ٳհամայնքային տեղեկատվական կենտրոնները և ամսական տեղեկագրերը նٳյնպես ապահովٳմ են ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ թարմ տեղեկատվٳթյٳն (տես հաջորդ էջٳմ):
Մեր համագործակցٳթյٳնը տեղի բնակիչների հետ ընթանٳմ է տարբեր եղանակներով. տեղի համայնքներٳմ
2007 թվականից ի վեր անցկացրել ենք ավելի քան 230
հանրային խորհրդակցٳթյٳն և իրազեկման ﬕջոցառٳմներ  ٳհանդիպٳմներ: 2016թ-ին, Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյٳնների գնահատման
հայտի շրջանակٳմ, Ընկերٳթյٳնն ٳնեցել է երեք պաշտոնական հանրային լսٳմ և չորս հանրային խորհրդակցٳթյٳն՝ ԲՍԱԳ-ի շրջանակներٳմ: Համայնքների ընթացիկ ներգրավման գործընթացի շրջանակներٳմ, անցած
տարի ﬔնք անցկացրել ենք ավելի քան 75 համայնքային
ներգրավման ﬕջոցառٳﬓեր և հանդիպٳմներ, այդ
թվٳմ՝ տեղամասի մշտադիտարկման այցելٳթյٳնների,
սոցիալական ծրագրերով գործընկեր կազմակերպٳթյٳնների հետ հանդիպٳﬓերի և տեղական համայնքների համար վերապատրաստման դասընթացների
շրջանակներٳմ: 2016թ-ին Ամٳլսարի երկ ٳտեղեկատվական կենտրոններ (Գնդեվազٳմ և Ջերմٳկٳմ) այցելողների թիվը կազﬔլ է 1027՝ 2015թ-ի 1070-ի հաﬔմատ:
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Մեր համայնքների համար նախատեսված
պարբերականներ
Մեր համայնքային պարբերականների նպատակն
է տեղեկացնել և իրազեկել համայնքներին Ամٳլսարի ծրագրի շրջանակներٳմ իրականացվող
բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի ընթացքի մասին: Դրանք ներառٳմ են կարևոր հայտարարٳթյٳններ, օրինակ՝ թափٳր աշխատատեղերի, ակնկալվող լսٳﬓերի և ﬕջոցառٳմների
մասին՝ անդրադառնալով նախորդ ժողովների
հարցերին և այլ համայնքային հանդիպٳմներին:
Պարբերականներٳմ ներկայացվٳմ են նաև համայնքային պատմٳթյٳններ, հոդվածներ և բնապահպանական  ٳսոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ արձագանքներ:
Պարբերականները տպագրվٳմ են յٳրաքանչյٳր
աﬕս, իսկ տպագիր մոտ 1000 օրինակ առաքվٳմ
է գյٳղական համայնքներٳմ ապրող բոլոր ընտանիքներին: Մոտ 400 օրինակ բաժանվٳմ է Ջերմٳկٳմ, իսկ ﬓացածը՝ Գնդեվազٳմ, Սարավանٳմ և
Գորայքٳմ: Պարբերականները հասանելի են նաև
էլեկտրոնային տարբերակով՝
http://www.lydianarmenia.am/am/news/category/cat2
կայքٳմ:

Ամٳլսարի տեղեկատվական կենտրոններ

Ամٳլսարի առաջին տեղեկատվական կենտրոնը
ստեղծվել է Գնդեվազٳմ 2013թ. ապրիլին, իսկ
երկրորդը բացվել է Ջերմٳկٳմ 2016թ. ապրիլին:
Տեղեկատվական կենտրոնները շահագրգիռ կողﬔրին տեղեկٳթյٳն ներկայացնել ٳև նրանց արձագանքը ստանալ ٳհնարավորٳթյٳն են ընձեռٳմ: Կենտրոններٳմ առկա են տարբեր նյٳթեր,
այդ թվٳմ՝ տեսաձայնագրٳթյٳններ, նմٳշներ,
պլակատներ, բٳկլետներ և այլ էլեկտրոնային
նյٳթեր՝ կոնկրետ հարցերի, օրինակ՝ ցիանիդի կառավարման վերաբերյալ, ինչպես նաև Հաճախ
տրվող հարցերի ձևաթերթիկներ: Կենտրոններٳմ
առկա նյٳթերը պարբերաբար թարմացվٳմ են
հանրային կապերի համար պատասխանատٳ
բաժնի կողﬕց՝ համայնքների կողﬕց բարձրացրած մտահոգٳթյٳններին և առաջ եկած նոր հարցերին պատասխան տալ ٳհնարավորٳթյٳն ընձեռել ٳնպատակով: Կենտրոնٳմ առկա է անվճար
ինտերնետ կապ բոլոր այն անձանց համար, ովքեր
ցանկանٳմ են ավելին իմանալ Ծրագրի մասին:
Կենտրոնٳմ աշխատٳմ են տեղի բնակիչներ, և վարٳմ են բարձրացված հարցերի, մտահոգٳթյٳնների և էլ-հաղորդագրٳթյٳնների հաշվառٳմ:
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Թափանցիկ և կառٳցողական հաղորդակցٳթյٳն ապահովել ٳնպատակով, Ընկերٳթյٳնը Ջերմٳկٳմ, Գնդեվազٳմ,
Սարավանٳւմ, Գորայքٳմ, շինարարٳթյան հրապարակٳմ և կացարանային վայրերٳմ տեղադրել է բողոքների համար
նախատեսված արկղիկներ՝ պաշտոնապես կամ ցանկٳթյան դեպքٳմ՝ մտահոգٳթյٳններն  ٳբողոքները անանٳն ներկայացնել ٳնպատակով:

Գանգատարկման ﬔխանիզմ
Միջազգային չափանիշներով իրականացվող սոցիալական կառավարման կարևորագٳյն
մաս են հանդիսանٳմ բողոքարկման ﬔխանիզﬓերը:
Սոցիալական կառավարման համակարգով ստացված բոլոր բողոքները հաշվառվٳմ են սոցիալական գծով ﬔնեջերի կողﬕց, այնٳհետ քննարկվٳմ համայնքների հետ կապերի պատասխանատٳի և համապատասխան բաժնի ղեկավարի (օրինակ՝բնապահպանٳթյան կամ
առողջապահٳթյան գծով ﬔնեջերի) հետ: Գրավոր ներկայացված բոլոր բողոքներին տրվٳմ է
գրավոր պատասխան տասնօրյա ժամկետٳմ: Վերջնական պատասխանٳմ ներկայացվٳմ է
խնդրի լٳծման ٳղին, օրինակ՝ տրամադրելով տեղեկատվٳթյٳն կամ սահմանելով խնդրի
լٳծման ﬕջոցները:
Լիդիանը ձգտٳմ է բոլոր բողոքները լٳծել բանակցային եղանակով: Եթե խնդրի լٳծٳմը
գտնվٳմ է ﬔր լիազորٳթյٳններից դٳրս, ﬔնք փորձٳմ ենք ներգրավել արտաքին կողﬔրի,
դրսի մասնագետների և, ըստ անհրաժեշտٳթյան, նաև տեղական կամ տարածաշրջանային
պետական մարﬕնների:
2016թ. ﬔնք թարմացրել ենք բողոքարկման ﬔխանիզմը՝ ներառելով աշխատակիցներին և
տեխնիկական անվտանգٳթյանը վերաբերող բաժիններ: Մեր բոլոր կապալառٳները պարտավոր են կիրառել սեփական կամ Լիդիանի գանգատարկման ﬔխանիզﬓերը:
2016թ., բողոքարկման ﬔխանիզﬓերով ստացել ենք 27 ահազանգ, որոնցից յոթը եղել է իրական բողոք (ոչ թե աջակցման խնդրանք):
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Ÿ

Երկٳսը վերաբերել է ﬔր կապալառٳների ծանր տեխնիկայով մասնավոր հողերին պատճառված ﬖասին, երկ ٳդեպքٳմ էր հողատերերին տրվել է հատٳցٳմ:

Ÿ

Բողոքներից 5-ը վերաբերել է տեղٳմ թափٳր աշխատատեղերի անբավարար քանակին:
Այժմ ﬔր թիﬔրն աշխատٳմ են իրազեկ պահել տեղացիներին՝ Ընկերٳթյան և կապալառٳների կողﬕց իրականացվող զբաղվածٳթյան պլաններին, ﬕջոցներին և գործողٳթյٳններին:

Ÿ

Մնացած 20 ահազանգը անձնական կամ ընտանիքի առողջական խնդիրները լٳծելٳ
խնդրանքներ էին կամ համայնքային հարցեր: Բոլոր վերոգրյալ ահազանգերը դիտարկվել
են և հնարավորٳթյան դեպքٳմ ստացել լٳծٳմ: Օրինակ՝ Ջերմٳկٳմ անցկացվել է փողոցային լٳսավորٳթյٳն և տեղադրվել են նշաններ, ﬔնք մասնակցել ենք նաև Լոր համայնքի խﬔլ ٳջրի համակարգի նորացման աշխատանքների ֆինանսավորմանը, ինչպես նաև
ամբողջٳթյամբ ֆինանսավորել ենք Կեչٳտի երաժշտական դպրոցի վերանորոգٳմը:
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Մեր համագործակցٳթյٳնը տեղական համայնքների
հետ, ընդհանٳր առմամբ, կարելի է բնٳթագրել դրական: 2016թ., ՄՖԿ-ի կողﬕց տեղի շահագրգիռ կողﬔրի
հետ ٳնեցած խորհրդակցٳթյٳններից պարզ է դարձել,
որ Ամٳլսարի ծրագիրը ٳնի «Համայնքների ընդհանٳր
վստահٳթյٳնը»: Իհարկե, դեռևս առկա են որոշ չլٳծված մարտահրավերներ, օրինակ՝ որոշ համայնքների
բնակիչներ ակտիվորեն չեն մասնակցٳմ ՀԿԿ ժողովներին, ինչը խոչընդոտٳմ է բովանդակալից երկխոսٳթյանը: Ամսվա կտրվածքով անցկացվող հաճախակի հանդիպٳﬓերը երբեﬓ հոգնեցٳցիչ են լինٳմ, ինչի պատճառով ﬔնք այժմ դիտարկٳմ ենք համայնքներին իրազեկ պահել ٳև նրանց կարծիքներին տեղեկանալ ٳայլ
ٳղիներ: Մենք ընդٳնٳմ ենք նաև տեղացի շատ բնակիչների այն կարծիքը, որ ներկայիս փٳլին հասնելٳ
համար հանքարդյٳնաբերական ծրագրից պահանջվել է
սպասվածից ավելի երկար ժամանակ:

Շինարարٳթյան փٳլին անցնել ٳընթացքٳմ, անչափ
կարևորվٳմ է համայնքների իրազեկվածٳթյٳնը ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ, ինչպես նաև
բաց հաղորդակցման ٳղի ապահովել ٳանհրաժեշտٳթյٳնը: Չնայած, ﬔնք արդեն իսկ նոր դեմքեր ենք տեսնٳմ ﬔր ՀԿԿ ժողոﬖերին, այնٳաﬔնայնիվ, ﬔր նպատակն է մյٳս տարվա ընթացքٳմ ներգրավել հնարավորինս ավելի շատ համայնքային ներկայացٳցիչների: Բացի այդ, ﬔնք նախատեսٳմ ենք նաև հանդիպٳﬓեր՝
փոքր խմբերով, որտեղ կքննարկվեն ծրագրին վերաբերող կոնկրետ հարցեր: Մենք հٳսով ենք նաև, որ տեղական համայնքների ներգրավման նպատակով՝ մասնակցային սկզբٳնքով աշխատող մոնիթորինգային համակարգի ամրապնդմամբ, կստեղծենք ﬔկ այլ կարևոր
հարթակ:

ÐàÔÆ Òºèø´ºðØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²ò

Ամٳլսարի հանքի շինարարٳթյան և շահագործման համար
անհրաժեշտ են հողեր՝ գրանցված Գնդեվազ, Սարավան և Գորայք
համայնքների հաշվեկշռٳմ, որոնցից աﬔնաﬔծ
ազդեցٳթյٳնը կրել է Գնդեվազը:

Հողի ձեռքբերման գործընթացը ﬔկնարկել է 2014թ. և իրականացվել է ՀՀ օրենքներով սահմանված կարգով ٳ
հողի ձեռքբերման և հատٳցման համար նախատեսված IFC և ՎԶԵԲ-ի խիստ չափանիշներով: Հողի ձեռքբերման
ողջ ընթացքٳմ ﬔնք համագործակցել ենք ազդակիր հողատերերի հետ և հանդիպել Գորայքի, Սարավանի և
Գնդեվազի գյٳղացիների, գյٳղապետերի և համայնքի ներկայացٳցիչների հետ՝ նրանց իրազեկելով ծրագրի
ընթացքին, ներկայացնելով ծրագրի քարտեզներն  ٳփոխհատٳցման դրٳյքաչափերը, ստանալով նրանց
արձագանքը Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ:
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2016թ. աշնան դրٳթյամբ, 150 ազդակիր հողատերերից
ձեռք էր բերվել ծրագրի տարածքի համար անհրաժեշտ
278 մասնավոր հողակտոր: Այդ հողակտորները՝ մոտ
139 հեկտար մշակահող, այգիների և խոտհարքի տարածքներ էին: 13 հեկտար մակերեսով լրացٳցիչ 34 մասնավոր հողակտորներ ձեռք էին բերվել փոխակրիչի համար: Հարկադիր օտարման տարբերակը կիրառվել է
ﬕայն ծայրահեղ դեպքٳմ և չորս հողատերերի նկատմամբ, որոնցից երեքը համաձայն էին կատարել առٳվաճառք, սակայն, փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների պատճառով, գործը պետք է քննվեր դատարանٳմ:
Չորրորդի դեպքٳմ՝ վաճառողը դեմ էր ի սկզբանե, սակայն ի վերջո՝ համաձայնել էր վաճառել հողակտորը: Հողատերերից ﬕայն ﬔկի դեպքٳմ դիտարկվեց վերաբնակեցման տարբերակը, ինչը պայմանավորված էր ինչպես տեսանելիٳթյան ազդեցٳթյٳններով, այնպես էլ՝
ծրագրի ապագա ենթակառٳցվածքի համար հողակտորը ձեռքբերել ٳանհրաժեշտٳթյամբ:
Հողի և կենսաﬕջոցների վրա ազդեցٳթյٳնների դիմաց
հատٳցٳﬓերն առաջարկվեցին բոլոր ազդակիր հողատերերին, հող՝ հողի դիմաց (որն ակտիվորեն խրախٳսվٳմ էր) կամ կանխիկ հատٳցման տարբերակով: Հողատերերից ﬕայն ﬔկն օգտվեց հող՝ հողի դիմաց տարբերակից, ﬓացածը՝ ﬕ շարք պատճառներով, ինչպես
օրինակ՝ գյٳղական համայնքներٳմ դրամական ﬕջոցների սակավٳթյٳնը, ընկերٳթյան կողﬕց ժամանակին
և պատշաճ կատարվող վճարٳﬓերի փաստը, ինչպես
նաև ազդակիր հողերի և բերքի համար առաջարկված
փոխհատٳցման բարձր սակագները, նախընտրեցին
կանխիկ հատٳցման տարբերակը: Հողերի ձեռքբերٳﬓ,
ընդհանٳր առմամբ, արժեցել է 295895 ԱՄՆ դոլար
2016թ-ին: Տեղի բնակիչներին տրամադրվել է նաև կանխիկ գٳմարին վերաբերող հարցերի շٳրջ խորհրդատվٳթյٳն:
Ազդակիր 45 սեզոնային հովիﬖերին նٳյնպես առաջարկվել են հատٳցման տարբերակներ, այդ թվٳմ՝ ջրով
ապահովված և հասանելի այլընտրանքային տարածքներ (վարձակալական համարժեք արժեքներով), նոր
ճամբարների կառٳցٳմ կամ առկա ճամբարների տեղափոխٳթյٳն, ինչպես նաև կենսաﬕջոցների վերա-
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կանգման ծրագրեր (տես հաջորդ բաժինը): Մենք նախատեսٳմ ենք շարٳնակել կենսաﬕջոցների վրա ազդեցٳթյٳնների մոնիթորինգը, անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ, լրացٳցիչ՝ ﬔղմացման ﬕջոցներ ձեռնարկելٳ
նպատակով:
Չնայած՝ համայնքների և քաղաքացիական հասարակٳթյան որոշ անդաﬓերի մտահոգٳթյٳններին՝ կապված
Լիդիանի հատٳցման ծրագրերի հետ, հողի ձեռքբերման գործընթացն, ընդհանٳր առմամբ, ընթացավ հարթ
և ընդٳնվեց դրական: Այն փաստը, որ 150 հողատերերից ﬕայն ﬔկն էր դեմ արտահայտվել հողը վաճառելٳն
(որն, ի վերջո, նٳյնպես համաձայնել էր) նշանակٳմ է,
որ գործընթացը կատարվել է հաﬔմատաբար արագ և
հարթ:
Անկախ աﬔն ինչից, ﬔնք գիտակցٳմ ենք շարٳնակական մոնիթորինգի անհրաժեշտٳթյٳնը՝ հաշվի առնելով
կանխիկ հատٳցٳմ նախընտրած հողատերերի գերակշռող թիվը: Համայնքների բնակիչներն ակտիվորեն
չմասնակցեցին ֆինանսական խորհրդատվական հանդիպٳﬓերին, և ﬔնք մտավախٳթյٳն ٳնենք, որ որոշ
հողատերեր չեն ներդրել ստացված գٳմարները երկարաժամկետ և կայٳն կենսաﬕջոցներ ապահովող ծրագրերٳմ, ինչը կարող է խնդիրներ առաջացնել իրենց
տնտեսական ապահովٳթյան տեսանկյٳնից: Տվյալ ռիսկը հնարավորինս նվազեցնել ٳնպատակով, ﬔնք կշարٳնակենք հետևել հողատերերի մասնակցٳթյանը սոցիալական և կենսաﬕջոցների վերականգնման ծրագրերին և նրանց զբաղվածٳթյան կարգավիճակին: Օրինակ, զբաղվածٳթյան ﬔր աﬔնավերջին վիճակագրٳթյան համաձայն, ﬔր աշխատակիցների գրեթե կեսը
հանդիսանٳմ է Գնդեվազ համայնքի ազդակիր հողատեր: 2017թ. վերջٳմ նախատեսٳմ ենք կրկնել կենսաﬕջոցների ﬔր ٳսٳﬓասիրٳթյٳնը՝ շարٳնակելով ներդրٳմներ անել կենսաﬕջոցների վերականգնման ծրագրերٳմ (տես հաջորդ բաժինը):

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ
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Օրինակ, ԿՎՊ-ի շրջանակներٳմ և հաշվի առնելով՝
ծրագրի գոտٳմ առկա որոշ այգիների կորٳստը, Գնդեվազից հյٳսիս գտնվող ոռոգման հին ջրագծի վերանորոգման աշխատանքներ ենք կատարٳմ:
Ծրագիրը տևٳմ է նախատեսվածից ավելի երկար, քանի
որ ենթակառٳցվածքը գտնվٳմ էր շատ ավելի վատ վիճակٳմ, քան գնահատվել էր ի սկզբանե: 2017թ. վերանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո ջրանցքը
կծառայի մոտ 150 հեկտար հողի ոռոգման համար, որտեղ դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանٳմ ծիրան էր
աճٳմ և, որը կարող են օգտագործել տեղացի ֆերﬔրները որպես այգեգործական տարածք:

Ընդٳնելով այն փաստը, որ հողի ձեռքբերման
գործընթացը և Ծրագրով պայմանավորված՝
ավելի ﬔծ ազդեցٳթյٳնները կարող են
բացասաբար ազդել տեղացիների կենսակերպի
վրա, ﬔնք պարտավորվել ենք վերականգնել
և այլընտրանքային կենսաﬕջոցներ
առաջարկել ազդակիր հողատերերին:
Այդ քայլերն իրականացնելիս, ﬔնք
առաջնորդվٳմ ենք Կենսաﬕջոցների
վերականգնման պլանով (ԿՎՊ)³¹ և ԿՎՊ
ծրագրերով, որոնք ٳղղված են տեղացիների
հմտٳթյٳնների և ներٳժի զարգացմանը,
մասնագիտական գիտելիքների խորացմանը,
տեղական բիզնեսների զարգացմանն  ٳայլ
կենսաﬕջոցների ապահովմանը:

Մեր ֆինանսավորած հաջորդ կարևոր նախագիծն իրականացվٳմ է այգեգործٳթյան և հողի կառավարման
ոլորտٳմ: Բարձր բերքատվٳթյٳն ապահովել ٳհամար
ﬔնք կիրառٳմ ենք նոր տեխնոլոգիաներ և ջերմոցներ՝
ապահովելով տեղացի ֆերﬔրների և գյٳղատնտեսների վերապատրաստٳմը: Մինչ այժմ ծրագրից օգտվել է
ավելի քան 40 տնային տնտեսٳթյٳն՝ ապահովելով
իրենց համար եկամտի աղբյٳրներ և մասնագիտական
գիտելիքներ  ٳնոր հմտٳթյٳններ:
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Գնդեվազٳմ իրականացվող
անասնաբٳծական ծրագիր
Տեղացի հովիﬖերի կենսաﬕջոցների պաշտպանٳթյան
շրջանակٳմ, Գնդեվազٳմ իրականացվٳմ է անասնաբٳծٳթյան ծրագիր, որի նպատակն է բարելավել տեխնիկական հնարավորٳթյٳններն  ٳկաթնարտադրٳթյան ավելացմանն ٳղղված գիտելիքների բազան:
Ծրագիրն օգնٳմ է նաև տեղացի հովիﬖերին, մասնավորապես՝ տրամադրելով սարքավորٳﬓեր և նյٳթեր,
ներդնելով արհեստական սերﬓավորման պրակտիկա,
անասնաբٳժٳթյան ոլորտի համար կրթելով հրահանգիչներ, հովիﬖերի համար կազմակերպելով կենդանիների առողջապահٳթյանն  ٳսնٳցմանը վերաբերող
իրազեկման դասընթացներ:
Անասնապահٳթյٳնը Գնդեվազٳմ ավանդական կարևոր ճյٳղ է, և այս ոլորտին աջակցٳթյٳնը կարող է
տնային տնտեսٳթյٳնների համար եկամٳտի զգալի աղբյٳր դառնալ:
Ընդհանٳր թվով մոտ 45 տեղացի հովիվ՝ 2016 թվականի ընթացքٳմ, անցել են անասնաբٳծٳթյան և անասնաբٳժٳթյան  ٳկենդանիների հիգիենային վերաբերող
վերապատրաստման դասընթացներ: Չնայած համայնքների ﬕ մասի թերահավատٳթյանը, ծրագրին մասնակցել ٳցանկٳթյٳն հայտնողների թիﬖ ավելանٳմ է:
Ծրագիրն արդեն իսկ հաջողٳթյٳններ է գրանցել Գնդեվազٳմ՝ առաջին տարٳմ կովերի բեղﬓավորման մակարդակը հասցնելով ﬕնչև 75-80%:
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Կենսաﬕջոցների վերականգնման ծրագրի շրջանակներٳմ, ﬔնք աջակցٳմ ենք նաև հիﬓականٳմ Գնդեվազի
ազդակիր հողատեր հանդիսացող տեղացիներին՝ այլընտրանքային կայٳն կենսաﬕջոցներ ապահովող
փոքր բիզնեսներ ստեղծել ٳգործٳմ: Այս ծրագիրը Կենսաﬕջոցների վերականգնման ծրագրի մաս է և իրականացվٳմ է՝ համագործակցելով տեղական կազմակերպٳթյան հետ: Այժմ Գնդեվազٳմ ﬔնք աջակցٳմ ենք կանանց ղեկավարٳթյամբ գործող 14 բիզնեսների, որոնք
ներառٳմ են հացաբٳլկեղենի և մսագործական արտադրٳթյٳններ, վարսավիրանոց, սննդի վերամշակման և ﬕ շարք այլ ծառայٳթյٳններ:
Ծրագրով հետաքրքված անձինք անցել են բիզնես
սկսել ٳվերաբերյալ շաբաթական վերապատրաստման
ﬕ շարք դասընթացներ, ինչից հետո ներկայացրել են սեփական բիզնես պլանները: Առաջարկٳթյٳնների ընտրٳթյٳնը կատարվել է ներկայացված առաջարկների
տնտեսական իրագործելիٳթյան, ռիսկերի գնահատման, մարքեթինգային պլանների և այլ չափորոշիչներով,
որոնք կապահովեն այդ բիզնեսների երկարաժամկետ
տնտեսական կայٳնٳթյٳնը: Այս Ծրագիրն օգնեց
Գնդեվազٳմ բնակվող կանանց ընդլայնել հմտٳթյٳն-
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ներն  ٳհնարավորٳթյٳնները և համայնքներٳմ հաճախ ընտանիքի համար ﬕջոցներ հայթայթողի իրենց
համար նոր դերակատարٳմ ստանձնել:
2016թ. վերջի դրٳթյամբ, ջրագծի նորոգման նպատակով, ﬔր ներդրٳﬓերը կազﬔլ են 500000 ԱՄՆ դոլար,
իսկ Գնդեվազٳմ կենսաﬕջոցների վերականգնման
ծրագրٳմ կատարած ներդրٳﬓերը՝ 125000 ԱՄՆ
դոլար:
Ջերմٳկٳմ դեռևս առկա են որոշակի մտահոգٳթյٳններ՝ քաղաքի հիﬓական եկամٳտի աղբյٳրն ապահովող զբոսաշրջٳթյան ոլորտի վրա Ծրագրի հնարավոր
ազդեցٳթյան հետ կապված: Ջերմٳկը, որպես առողջարանային քաղաք, ٳնի ձևավորված զբոսաշրջٳթյան
ոլորտ: Տեղի բնակիչները երբեﬓ մտահոգٳթյٳն են
հայտնٳմ, որ Ամٳլսարի հանքի շահագործٳմը կարող է
բացասաբար ազդել անշարժ գٳյքի գների, ինչպես նաև
քաղաքի և ջրերի վարկանիշի վրա: Ընդٳնելով այդ
մտահոգٳթյٳնները՝ ﬔնք, ﬕևնٳյն ժամանակ, համոզված ենք, որ Ամٳլսարի ծրագիրն  ٳՋերմٳկի զբոսաշրջային ոլորտը կարող են հաջողٳթյամբ համատեղվել
և զարգանալ: Մենք պարտավորվել ենք ապահովել նվազագٳյն ազդեցٳթյٳնը քաղաքի բնակելի ֆոնդի և շինٳթյٳնների վրա և, ﬕևնٳյն ժամանակ, հետևել տٳրիզﬕ ﬕտٳﬓերին, որպեսզի կարողանանք արագորեն արձագանքել հնարավոր խնդիրներին: Մենք նախատեսٳմ ենք սերտորեն համագործակցել համապատասխան մարﬕնների և Ջերմٳկի տեղական բիզնեսների հետ՝ ապահովելով քաղաքի զբոսաշրջٳթյան ոլորտի շարٳնակական զարգացٳմը:
Մենք հավատացած ենք, որ իրականացվող նախաձեռնٳթյٳնները, այդ թվٳմ՝ Ջերմٳկի ազգային պարկի
ստեղծٳմը, կնպաստեն Ջերմٳկի ﬕջազգային համբավին (տես՝ Կենսաբազմազանٳթյٳն բաժինը): Բիզնեսի
զարգացման ծրագրի շրջանակներٳմ, ﬔնք նախատեսٳմ ենք զարգացնել զբոսաշրջٳթյանն առնչվող բիզնեսներ, այդ թվٳմ շարٳնակելով սատարել Ջերմٳկٳմ
կազմակերպվող շախմատի ﬕջազգային մրցաշարերի
անցկացմանը, որին աջակցٳմ ենք 2011թ.-ից:
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Կենսաﬕջոցների վերականգնման ծրագրի շրջանակներٳմ իրականացվող աշխատանքից բացի, ﬔնք նախատեսٳմ ենք ստեղծել մարդկային և ինստիտٳցիոնալ
հնարավորٳթյٳններ՝ մշակելով և իրականացնելով կայٳն զարգացման երկարաժամկետ նախաձեռնٳթյٳններ՝ տեղի համայնքներին աջակցել ٳնպատակով:
Ուղղորդվելով ﬔր ընկերٳթյան Համայնքային զարգացման պլանով³² և Համայնքներٳմ ներդրٳﬓեր կատարել ٳռազմավարٳթյամբ, նախատեսٳմ ենք տեղի համայնքների համար նվազեցնել և ﬔղմացնել Ծրագրի գործٳնեٳթյամբ պայմանավորված բոլոր բացասական սոցիալական ազդեցٳթյٳնները և ապահովել, ընդհանٳր
առմամբ, դրական սոցիալական ազդեցٳթյٳն:
2007 թվականից ի վեր, ﬔնք նախաձեռնել ենք ավելի
քան 120 համայնքային զարգացման ծրագրեր Ջերմٳկٳմ, Գորայքٳմ, Գնդեվազٳմ և Սարավանٳմ և տեղի
շահագրգիռ կողﬔրի հետ համատեղ ընտրված առանջնահերթ ոլորտներٳմ, որոնք ներառٳմ են՝ տեղական
ենթակառٳցվածքներ, գյٳղատնտեսٳթյٳն, այգեգործٳթյٳն, անասնաբٳծٳթյٳն, առողջապահٳթյٳն,
կրթٳթյٳն և փոքր բիզնեսի զարգացٳմ, ներդրել ենք
մոտ 3 մլն ԱՄՆ դոլար: 2016թ. ԲՍԱԳ-ն ավարտելٳց հետո, համայնքային զարգացման նախաձեռնٳթյٳնների
ٳղղվածٳթյٳնը կրել է որոշակի փոփոխٳթյٳն, այն է՝
այդ նախաձեռնٳթյٳնները համապատասխանեցվել են
Ծրագրով պայմանավորված հիﬓական ռիսկերին, ինչպես նաև մշակվել են համապատասխան ﬔղմացման
ծրագրերի շրջանակներٳմ: Համայնքային ներդրٳﬓերի
ﬔծ մասը ﬔնք կենտրոնացրել ենք ավանդական և նոր
կենսաﬕջոցների զարգացման ոլորտٳմ (այս առٳմով
սոցիալական ներդրٳմներին առնչվող ﬔր ծրագրերը
մասամբ կապված են Կենսաﬕջոցների վերականգնման
պլանին): Ծրագրերն իրականացվٳմ են տեղացի ﬕ
շարք գործընկերների, այդ թվٳմ՝ տեղական հասարակական կազմակերպٳթյٳնների, համայնքների ղեկավարների, տեղի դպրոցների և եկեղեց ٳներկայացٳցիչների հետ:
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սեզոնային
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փաթեթավորման ﬔքենայով, գրասենյակային կահٳյof small businesses. Since completing our ESIA in
քով և համակարգչով:
2016, community development initiatives have been

Այս ծրագիրը հնարավորٳթյٳն է տալիս տեղացի ֆերrefocused to better align with key project risks and build
ﬔրներին` չորացնել, պահեստավորել և այնٳհետ
on our mitigation
programmes.
particular,մրգերը,
we haveայս
վաճառել
բերքահավաքից
հետոInավելացած
concentrated much
of our community
investment
կարևորագٳյն
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կենսաﬕջոցի
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our social
work is linkedէ՝toհասնելով
our LRP 1200 կգ:
Նորակառٳյց գործարանը բավարարٳմ է նաև Ծրագրի
programmes). Our programmes have been conducted
ազդեցٳթյան գոտٳց դٳրս աշխատող այգեգործների
in partnership with a range of local partners, including
կարիքները:

local NGOs, community mayors, local schools and
Church representatives.
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Շինարարٳթյան փٳլին անցնելٳն զٳգահեռ, ﬔնք աշխատٳմ ենք տեղի համայնքների և արտաքին փորձագետների հետ՝ սոցիալական ներդրٳﬓեր պահանջող
հիﬓական չորս ոլորտները բացահայտելٳ ٳղղٳթյամբ,
որոնցից են՝
Ÿ

Գյٳղական ﬕջավայրի բարելավٳմը,

Ÿ

Տեղական կարողٳթյٳնների զարգացٳմը,

Ÿ

Տնտեսական զարգացٳմը,

Ÿ

Կրթٳթյٳնը և առաջնային առողջապահٳթյٳնը,
այդ թվٳմ՝ համայնքային առողջապահٳթյٳնը, թափոնների կառավարٳմը և բնապահպանական իրազեկٳմը:

Մեր ընկերٳթյան իրականացրած համայնքային զարգացման և սոցիալական ներդրٳﬓերի նախաձեռնٳթյٳնները խթանٳմ են տեղի բնակչٳթյան եկամٳտների ավելացٳմը, ստեղծٳմ են լրացٳցիչ հնարավորٳթյٳններ և հմտٳթյٳններ  ٳբարելավٳմ են տեղական
ենթակառٳցվածքային համակարգը: Այս ընթացքٳմ
իհարկե, եղել են որոշակի մարտահրավերներ, օրինակ՝
տեղացիներից ոմանք թերահավատորեն էին մոտենٳմ
Ընկերٳթյան սոցիալական ներդրٳﬓերի ծրագրերին,
գոնե՝ սկզբٳմ: Սակայն, տեղի համայնքները, ընդհանٳր
առմամբ, ընդٳնٳմ են ﬔր սոցիալական ներդրٳմային
ծրագրերով ապահովվող զգալի ներդրման փաստը, և
ﬔնք շարٳնակٳմ ենք ստանալ դրական արձագանք
ծրագրերի արդյٳնքների վերաբերյալ:

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ

ìºðæºðê Æð²Î²Ü²òìàÔ Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ ¼²ð¶²òØ²Ü ºì
ÎºÜê²ØÆæàòÜºðÆ ìºð²Î²Ü¶ÜØ²Ü Ìð²¶ðºðÆ
úðÆÜ²ÎÜºð՝ Àêî àÈàðîÜºðÆ

2015/2016

Անասնաբٳծٳթյٳն. Արհեստական սերﬓավորٳմ, տեղացի
ֆերﬔրների ներٳժի զարգացٳմ, անասնաբٳժٳթյան հմտٳթյٳնների
ձևավորման համար հրահանգիչների պատրաստٳմ

Գորայք, Գնդեվազ

2016

Համաշխարհային բանկի աջակցٳթյամբ իրականացվող խﬔլ ٳջրի
ցանցի բարելավման ծրագրի համաֆինանսավորٳմ

Գորայք

2015/2016

Կենսաﬕջոցների բարելավٳմ և եկամٳտների ավելացٳմ,
ապահովելով՝ բարձր բերքատվٳթյամբ այգեգործٳթյٳն, ջերմոցներ,
տեխնիկական աջակցٳթյٳն և կարողٳթյٳնների ընդլայնٳմ

Գորայք, Գնդեվազ,
Սարավան

2016

Հովիﬖերին աջակցٳթյٳն, ինչը ներառٳմ է՝ ենթակառٳցվածքների
բարելավٳմ, արոտավայրերի կառավարման վերաբերյալ իրազեկման
դասընթացներ, հերթափոխային արածեցٳմ և այլն

Գնդեվազ, Խնձորեսկ

2016

Թափոնների հավաքման գործընթացի շաբաթական կազմակերպٳմ

Սարավանի
խոշորացված համայնք

2016

Ավանդական կենսաﬕջոցների զարգացմանն ٳղղված փոքր
բիզնեսների աջակցման ծրագիր

Գորայք, Գնդեվազ

2015/2016

Մրգերի չորանոցներին աջակցٳթյٳն, այդ թվٳմ՝ տեղական
կոոպերատիﬖերի հիﬓադրٳմ (տես նախորդ էջٳմ)

Գնդեվազ

2015/2016

Դպրոցի ջերմապահովման ծրագիր. դպրոցի շենքի 54 պատٳհանների
փոխարինٳմ

Գնդեվազ

2016

Համայնքային ենթակառٳցվածքի արդիականացٳմ՝ ոռոգման
ջրանցքի բարելավٳմ, երաժշտական դպրոցի նորոգٳմ

Ջերմٳկ, Կեչٳտ,
Գնդեվազ
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Հանրٳթյան առողջապահٳթյան տեսանկյٳնից,
Ամٳլսարի հանքի շահագործման համար ձեռնարկվել
են աﬔնախիստ ٳ, տվյալ ոլորտٳմ գործող, աﬔնաառաջատար ﬕջոցները: Հանքի նախագծٳմը ապահովٳմ է տեղի բնակիչների առողջٳթյանը ﬖասող աﬔն
տեսակի ազդեցٳթյٳնների բացառٳմը, որոնցից են՝
ջրի, հողի և օդի աղտոտٳմը: Այս նպատակով ﬔնք կատարել ենք բազմաթիվ հետազոտٳթյٳններ, այդ
թվٳմ՝ 2012թ. ٳղեցٳյցների հիմքով մշակված, Առողջٳթյան վրա ազդեցٳթյٳնների գնահատٳմ³³, որն
այնٳհետ փոխարինվեց ԲՍԱԳ-ի «Համայնքների առողջապահٳթյٳն, տեխնիկական անվտանգٳթյٳն և անվտանգٳթյٳն» բաժնով (Բաժին 6)³⁴: Ռիսկերի պատշաճ ﬔղմացման նպատակով, ﬔնք մշակել ենք նաև
Համայնքային առողջապահٳթյան և անվտանգٳթյան
պլանը³⁵:
Աﬔն դեպքٳմ, դեռևս առկա են որոշ մտահոգٳթյٳններ առողջٳթյան վրա Ծրագրի հնարավոր ազդեցٳթյٳնների վերաբերյալ: Մասնավորապես, որոշ բնակիչներ անհանգստացած են փոշեգոյացման հնարավոր մակարդակներով և լեռան տարածքٳմ ٳրանի
հնարավոր առկայٳթյանը վերաբերող խոսակցٳթյٳններով: Մենք ﬕանշանակ պնդٳմ ենք, որ Ամٳլսարٳմ
չկան ٳրանի հանքավայրեր: Բացի այդ, դեռևս շարٳնակվٳմ են լրատվական ﬕջոցներٳմ և ակտիվիստների խմբերٳմ շրջանառվող խոսակցٳթյٳններն այն
մասին, որ ըստ ԲՍԱԳ-ի առկա է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդٳթյٳնների տարածման
վտանգ, որը պայմանավորված է հանքի շինարարٳթյան համար ﬔծաքանակ բանվորների ներհոսքով: Այս
ռիսկը բնորոշ է ցանկացած խոշոր ենթակառٳցվածքի
կառٳցմանը: Ամٳլսարի դեպքٳմ այս ռիսկը ﬔծ չէ,
այդٳհանդերձ, նման ռիսկի նվազեցման ﬕջոցներ նախատեսվٳմ են ԲՍԱԳ-ի աշխատողներին կացարանով
ապահովել ٳծրագրٳմ:
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ԲՍԱԳ-ٳմ մանրամասն ներկայացված են հանրային
առողջٳթյան հետ կապված ռիսկերի նվազեցման և
կառավարման ﬕջոցները: Կազմակերպվٳմ են նաև
հանրային իրազեկման դասընթացներ՝ համայնքներին
ներգրավել ٳև առկա ﬔղմացման ﬕջոցառٳﬓերի վերաբերյալ տեղյակ պահել ٳնպատակով:
Ծրագիրն իր հետ բերٳմ է նաև ﬕ շարք բարելավٳմներ առողջապահական ոլորտٳմ: Մենք փորձٳմ ենք
բարելավել բազմաոլորտ առողջապահական ծառայٳթյٳնների հասանելիٳթյٳնը: Կառٳցվածքային առٳմով, բարելավել ենք թափոնների կառավարման և խﬔլ ٳջրի համակարգերը:
Մենք նպաստٳմ ենք նաև տեղٳմ հասարակٳթյան
իրազեկմանը, այդ թվٳմ նաև «Համայնքների առողջապահական հարցերով իրազեկման ծրագրի» ﬕջոցով:
Այս եղանակով, ﬔնք իրազեկٳմ ենք մարդկանց առողջ
ապրելակերպի մասին և տեղեկացնٳմ նրանց ծխել ٳև
տներٳմ գոմաղբ վառել( ٳգործողٳթյٳններ, որոնց
ﬔնք անդրադարձել ենք համայնքային առողջٳթյանը
վերաբերող ﬔր ելակետային ٳսٳնասիրٳթյٳններٳմ) ﬖասակարٳթյան մասին: Ծրագրի շրջանակներٳմ, նախատեսվٳմ է պատրաստել տեղացի յոթ բٳժքٳյր կամ բժիշկ՝ չորս համայնքٳմ բնակվող մոտ 600
տեղացիներին սպասարկել ٳնպատակով: Մեր սոցիալական ներդրٳմային ծրագրերٳմ դիտարկվٳմ են նաև
կանանց և երեխաների առողջٳթյան խնդիրները, մասնավորապես, այն վայրերٳմ, որտեղ տեղական բժշկական ծառայٳթյٳնները սահմանափակ են կամ բացակայٳմ են:
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Լիդիանի կոﬕց հովանավորվող Ջերմٳկի մանկական երգչախٳմբ
49

îÜîºê²Î²Ü
²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚàôÜ
ºì Î²è²ì²ðàôØ

«

Ընկերٳթյٳնն իր գործٳնեٳթյան ընթացքٳմ
պարտավորվٳմ է խٳսափել աﬔն տեսակի
բախٳﬓերից, ձևավորել մրցակցային դաշտ և
ապահովել թափանցիկٳթյٳն հանրային իրազեկման
գործընթացներٳմ, ինչպես նաև հետևել բոլոր գործող
օրենքներին, ընթացակարգերին և չափանիշներին:

»

Լիդիանի Վարվեցողٳթյան կանոնագիրք
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2017Թ. ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ.

Շարٳնակել ակտիվ դերակատարٳթյٳնը
Հայաստանի ԱճԹՆ-ٳմ,

Ակնկալվٳմ է, որ Ամٳլսարի ծրագիրը կարևոր խթան կհանդիսանա տեղական համայնքների և,
ընդհանٳր առմամբ, Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար: Մեր նպատակն է՝ Ծրագրի
իրականացման արդյٳնքٳմ, Հայաստանի համար ապահովել երկարաժամկետ և կայٳն տնտեսական զարգացման համար հասանելի բոլոր հնարավորٳթյٳնները: Մենք հավատٳմ ենք, որ
եկամտաբեր և պատասխանատ ٳհանքարդյٳնաբերٳթյٳնն
ամٳր տնտեսական հիմքեր
կստեղծի երկրի կայٳն զարգացման համար:
Մեր գործողٳթյٳնները կանոնակարգվٳմ են պատասխանատ ٳև
թափանցիկ գործելակերպ ապահովող ռազմավարٳթյٳններով,
այդ թվٳմ՝ Հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյամբ³⁶, Գաղտնի տեղեկատվٳթյան օգտագործման
քաղաքականٳթյամբ³⁷  ٳԱհազանգման քաղաքականٳթյամբ³⁸:

Շարٳնակել ներկայացնել Հայաստանի
փորձը ﬕջազգային ֆորٳﬓերٳմ՝ դրանով իսկ
բարձրացնելով երկրի ներդրٳմային վարկանիշը,

Շինարարٳթյան ակտիվացմանը զٳգահեռ,
ապահովել տեղական գնٳﬓերի և զբաղվածٳթյան
ռազմավարական պլանավորٳﬓ  ٳավելի ﬔծ
տնտեսական ազդեցٳթյٳնը տարածաշրջանի վրա:
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Տեղական տնտեսական ազդեցٳթյٳններ.
Գորայքի վերանորոգված գրադարանը

îºÔ²Î²Ü îÜîºê²Î²Ü
²¼¸ºòàôÂÚàôÜÜºð
Մեր գործողٳթյٳնների զգալի դրական արդյٳնքները
արդեն իսկ տեսանելի են տեղական մակարդակով:
2016թ. ընթացքٳմ ﬔր Ընկերٳթյٳնը տեղացի աշխատողներին վճարել է 1,1 մլն ԱՄՆ դոլար աշխատավարձի
տեսքով, ինչպես նաև ծախսել է մոտ 395000 ԱՄՆ
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դոլար՝ տեղական գնٳﬓերի, այդ թվٳմ՝ սարքավորٳմների վարձակալٳթյան, հյٳրանոցային ծառայٳթյٳնների և այլ մատակարարٳﬓերի վրա: Բացի այդ, այս
տարվա ընթացքٳմ ﬔնք ծախսել ենք մոտ 870000 ԱՄՆ
դոլար համայնքային ներդրٳﬓերի վրա (այդ թվٳմ՝ կենսաﬕջոցների վերականգնման ծրագրերի համար): Տեղական բիզնեսների աջակցման ﬕջոցով, ﬔնք համայնքների համար ստեղծٳմ ենք նոր և կայٳն տնտեսա-
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կան զարգացման հնարավորٳթյٳններ (տես՝ «Համայնքային զարգացٳմ և սոցիալական ներդրٳﬓեր» բաժինը):
Բացի այդ, տեղացի հողատերերին՝ 2016թ. ընթացքٳմ
իրականացված, հողի ձեռքբերման գործընթացի շրջանակներٳմ (տես՝ ձեռքբերٳմ» բաժինը), վճարել ենք
295895 ԱՄՆ դոլար։ Լիդիանը աﬔն տարի զգալի վարձավճարներ է վճարٳմ ﬔրձակա գյٳղերի համայնքային
բյٳջեներին, օրինակ՝ 2016թ. վարձավճարների ընդհանٳր գٳմարը կազﬔլ է 614000 ԱՄՆ դոլար: Այս գٳմարները ներդրվٳմ են համայնքների հայեցողٳթյամբ՝ տեղական ենթակառٳցվածքների, դպրոցների, ճանապարհների, ջրատարների և գազատարների բարեկարգման նպատակով:
Տեղական խորհٳրդների հնարավորٳթյٳնների և ﬕջոցների բարելավմանն ٳղղված տեղական կառավարման մարﬕնների օպտիմալացման պլանի շրջանակներٳմ, 2016թ. ՀՀ կառավարٳթյան կողﬕց նախաձեռնվել
է Ջերմٳկի, Գնդեվազի և ևս երկ ٳհամայնքների (ինչպես նաև Գորայքի և Սարավանի) խոշորացման գործընթացը: Մտահոգٳթյٳն կար, որ գործընթացի արդյٳնքٳմ կարող են խնդիրներ առաջանալ կապված հողի
վարձավճարների բաշխման հետ, մասնավորապես՝
Գնդեվազ համայնքٳմ, քանի որ Գնդեվազի վարձավճարներից ստացվող եկամտի զգալի մասը կհայտնվի
Ջերմٳկի կառավարման մարﬓի իրավասٳթյան տակ:
Մենք գիտակցٳմ ենք, որ տեղական ծառայٳթյٳնները
բարելավել ٳհնարավորٳթյٳն ընձեռող այս եկամٳտը
որոշիչ դեր է խաղացել համայնքների կողﬕց ﬔր Ծրագիրը ողջٳնել ٳգործٳմ: Մենք շահագրգիռ ենք, որ բոլոր ազդակիր համայնքները ստանան արդարացի փոխհատٳցٳմ և աջակցٳմ ենք (USAID և GIZ-ի պես կազմակեպٳթյٳնների կողﬕց ֆինանսավորվող) ընթացիկ
ծրագրերին, որոնք ٳղղված են տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների հզորացմանը՝ օպտիմալացման
գործընթացի շրջանակներٳմ:

Ð²Ú²êî²ÜÆ ìð² ÀÜ¸Ð²Üàôð
îÜîºêÎ²Ü ²¼¶ºòàôÂÚàôÜ
Երկրի վրա ընդհանٳր տնտեսական ազդեցٳթյան տեսանկյٳնից, Ծրագիրը գտնվٳմ է դեռևս վաղ փٳլٳմ,
չնայած որ արդյٳնքներն արդեն իսկ զգալի են: 2016թին, Ընկերٳթյٳնը ՀՀ կառավարٳթյանը վճարել է
1558000 ԱՄՆ դոլար՝ հարկերի տեսքով (հողի վարձավճարներից բացի), 1842000 ԱՄՆ դոլար վճարվել է աշխատողների աշխատավարձերի, իսկ մոտ 18035395
ԱՄՆ դոլար՝ տեղի մատակարարներից գնٳﬓեր կատարել ٳհամար: Շինարարٳթյան ընթացքٳմ կկատարվի
370մլն ԱՄՆ դոլարի կապիտալ ներդրٳմ:
Ծրագրի առաջընթացին զٳգահեռ, ենթադրվٳմ է, որ
ﬔնք կլինենք Հայաստանի խոշորագٳյն հարկ վճարող 5
ընկերٳթյٳնների ցանկٳմ: Լիդիանի կողﬕց կատարված 2015թ. անկախ սոցիալ-տնտեսական գնահատման³⁹ համաձայն, շահագործման 10 տարիների ընթացքٳմ ընկերٳթյٳնը կվճարի մոտ 488մլն. ԱՄՆ դոլար՝
հարկերի և ռոյալթիների (այդ թվٳմ՝ աշխատակիցների
եկամտահարկի) տեսքով: Մեր ընթացիկ և կապիտալ
ծախսերի ﬔծ մասը նٳյնպես կլինի Հայաստանٳմ:
Ծրագիրը կապահովի մոտ 1300 աշխատատեղ շինարարٳթյան ընթացքٳմ և 770 աշխատատեղ շահագործման
փٳլٳմ՝ Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքٳմ վճարելով, ընդհանٳր առմամբ, մոտ 230մլն ԱՄՆ դոլարի աշխատավարձ:
Հանքի շահագործման 10 տարիների ընթացքٳմ, Ծրագրի ٳղղակի հատկացٳﬓերը ՀՆԱ-ին տարեկան կկազﬔն մոտ 120մլն ԱՄՆ դոլար, ինչն այս պահի դրٳթյամբ
համարժեք է Հայաստանի տարեկան ՀՆԱ-ի ավելի քան
1%-ին: Տարեկան լրացٳցիչ 65մլն ԱՄՆ դոլար կապահովվի տնտեսٳթյան այլ բնագավառներٳմ՝ անٳղղակի
և հարակից ներդրٳﬓերի ﬕջոցով:
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¶àðÌ²ð²ð ¾ÂÆÎ²,
Â²ö²ÜòÆÎàôÂÚàôÜ
ºì Ð²Î²ÎàèàôäòÆàÜ
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Մեր Ընկերٳթյան Վարվեցողٳթյան կանոնագրքով սահմանված են բոլոր աշխատողներից ակնկալվող վարքագծի նորﬔրը, ինչպես նաև կաշառակերٳթյան և կոռٳպցիայի դեմ պայքարի և մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանٳթյանն ٳղղված ﬔր պարտավորٳթյٳնները:
Մեր ընկերٳթյան Հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյան հիմքٳմ ընկած են ինչպես Հայաստանի օրենքները,
այնպես էլ Կանադայٳմ գործող Արտասահմանյան պաշտոնյաներին կաշառել ٳդեմ ٳղղված ակտը: Այն սահմանٳմ է արգելված գործողٳթյٳնների և ակնկալվող
վարքագծի ցանկը: Ընկերٳթյան բոլոր աշխատակիցները, այդ թվٳմ՝ ղեկավարٳթյٳնը, պարտավոր են մասնակցել հակակոռٳպցիոն դասընթացներին: Բացի այդ,
Ընկերٳթյٳնٳմ գործٳմ է Ահազանգման քաղաքականٳթյٳն, որն օգնٳմ է բիզնես գործարքներٳմ կիրառել
բարոյական խիստ չափանիշներ: Այս քաղաքականٳթյան շնորհիվ ընկերٳթյան աշխատակիցներն  ٳգործընկերները հնարավորٳթյٳն են ստանٳմ՝ պատշաճ և
հաղորդողի համար առանց որևէ վտանգի հայտնել
իրենց մտահոգٳթյٳնները ֆինանսական հարցերի կամ
Վարվեցողٳթյան կանոնագրքի խախտٳﬓերի վերաբերյալ: Այն սահմանٳմ է էլ.փոստով կամ նամակով զեկٳյցներ ներկայացնել ٳկարգը, ինչպես նաև զեկٳյցները՝ Վերստٳգող կոﬕտեի ﬔկ կամ ﬕ քանի անդաﬕ
կամ ընկերٳթյան իրավական խորհրդի կողﬕց, հետաքննել ٳկարգը:
Հայաստանի համար երկարաժամկետ և կայٳն տնտեսական արդյٳնքներ ապահովել ٳﬔր պարտավորٳթյٳնը բխٳմ է Գործարար էթիկայի նորﬔրից: Մենք
կարծٳմ ենք, որ Ամٳլսարի ծրագրից ստացված եկամٳտների արդյٳնավետ, ռազմավարական և թափանցիկ կառավարման համար անհրաժեշտ են բոլոր կողﬔրի, այդ թվٳմ՝ համայնքների, քաղաքացիական հասա-
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րակٳթյան, կառավարٳթյան և բիզնեսի համատեղ ջանքերը: Այդ իսկ պատճառով, ﬔնք` ﬔր պաշտոնական
էջٳմ, հրապարակٳմ ենք ՀՀ կառավարٳթյանը տարեկան կտրվածքով կատարվող բոլոր վճարٳﬓերի ցանկը
և առաջատար դեր ենք ստանձնել Հայաստանի Արտահանող ճյٳղերի թափանցիկٳթյան նախաձեռնٳթյٳնը
ղեկավարող բազմաշահառ ٳխմբٳմ: Մենք կողմ ենք
հանդես գալիս ԱՃԹՆ այն որոշմանը, համաձայն որի,
2020 թվականի դրٳթյամբ նավթի, գազի և հանքարդյٳնաբերական ընկերٳթյٳնները պարտավոր են հրապարակել փաստացի սեփականատերերի անٳնները: Եվ
ﬔնք պարտավորվٳմ ենք հետագա զեկٳյցներٳմ հետևել այս պահանջին:
Մենք նախատեսٳմ ենք որդեգրել Անվտանգٳթյանը և
մարդ ٳիրավٳնքներին վերաբերող կամավոր սկզբٳնքներ (VPSHR)⁴⁰, որոնց համաձայն՝ արդյٳնահանող ընկերٳթյٳնները պարտավոր են համապատասխանեցնել
իրենց գործٳնեٳթյٳնից բխող անվտանգٳթյան կարիքները՝ մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանٳթյանը, այն
մասով, որն, օրինակ, վերաբերٳմ է Ընկերٳթյան կամ
համապատասխան պետական անվտանգٳթյան մարﬕնների կողﬕց դրսևորվող կամայական վարքագծին:

Լիդիանի մասնակցٳթյٳնը ԱՃԹՆ-ին
Մենք հիﬓական դերակատարٳմ ենք ստանձնٳմ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ին ﬕանալ ٳգործٳմ: Կայٳն զարգացման գծով, ﬔր ավագ ﬔնեջեր Արﬔն Ստեփանյանը
գործընթացի հենց սկզբից ակտիվորեն մասնակցٳմ է
երկիրը ներկայացնող Բազմաշահառ ٳխմբի աշխատանքներին և հանդես է գալիս կառավարٳթյան և քաղաքացիական հասարակٳթյան ներկայացٳցիչների ٳ
ոլորտի այլ ներկայացٳցիչների խմբի կազմٳմ:
Նա մասնակցել է ﬕնչ այժմ անցկացված բոլոր հանդիպٳմներին, Շվեդիա կատարած ٳսٳցողական գործٳղմանն  ٳ2016թ. Ղազախստանٳմ անցկացված ԱՃԹՆ
խորհրդի նիստին: (Չնայած, սա չի վերաբերٳմ հաշվետ ٳժամանակաշրջանին, այնٳաﬔնայնիվ, ﬔնք ողջٳնٳմ ենք 2017 թ. մարտին Հայաստանի թեկնածٳթյան
վերաբերյալ ԱՃԹՆ խորհրդի դրական որոշٳմը):

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ

2017Թ. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑؤՄ
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Խնդիր

2016 թ. ձեռքբերٳմ

2017թ. նպատակ

Բնապահպանական
ազդեցٳթյٳնների կառավարٳմ

Զեկٳցելի բնապահպանական ոչ
ﬕ պատահար

Ապահովել զեկٳցելի
բնապահպանական
պատահարների զրոյական
մակարդակ

Ջերմٳկի ազգային պարկ (ՋԱՊ)

2016թ. դեկտեմբերին
Բնապահպանٳթյան
նախարարٳթյան հետ
ստորագրվել է փոխըմբռնման
հٳշագիր, որով 2017թ-ից
ﬔկնարկٳմ են հնգամյա Պլանի
իրականացման աշխատանքները

Համագործակցել ՀՀ
կառավարٳթյան հետ ՋԱՊ
ծրագրի իրականացման հարցٳմ,
այդ թվٳմ՝ ներգրավելով լրացٳցիչ
մասնագիտացված
կազմակերպٳթյٳններ,
ավարտելով ելակետային
ٳսٳﬓասիրٳթյٳններն ٳ
ստեղծելով Ծրագրի
համակարգման գրասենյակ

Բնապահպանական հարցերի շٳրջ
հասարակٳթյան ներգրավٳմ

ԲՍԱԳ-ի շրջանակներٳմ
կազմակերպվել են հանրٳթյան
ներգրավման և խորհրդատվական
ﬕջոցառٳﬓեր

Կազմակերպել հանրٳթյան
իրազեկման ﬕջոցառٳﬓեր
կٳյտային տարրալվացման
տեխնոլոգիաների և ցիանիդի
պատասխանատ ٳկառավարման
թեմաներով

Մասնակցային հիմٳնքներով
բնապահպանական մոնիթորինգ

Մեկնարկել է, սակայն համայնքի
մասնակցٳթյٳնն ընդհատվել է
բերքահավաքի ընթացքٳմ և չի
վերսկսվել

Խրախٳսել մասնակցային
բնապահպանական
մշտադիտարկմանը համայնքների
ներգրավٳմը՝ ապահովելով ավելի
ակտիվ մասնակցٳթյٳն

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ
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Խնդիր

2016 թ. ձեռքբերٳմ

2017թ. նպատակ

Անվտանգ աշխատավայր՝
մահվան դեպքեր

Աշխատավայրٳմ զրոյական մահվան
ելքով դեպքեր

Ապահովել զրոյական մահվան ելքով
դեպքեր աշխատավայրٳմ

Անվտանգ աշխատավայր՝ Ընդհանٳր արձանագրվող ﬖասվածքների հաճախականٳթյան գործակից
(ԸԱՎՀԳ)

ԸԱՎՀԳ ցٳցանիշ՝ 1.96

50% նվազեցնել 1.96 ԸԱՎՀԳ
ցٳցանիշը

Աշխատանքի անվտանգٳթյٳն և
առողջٳթյٳն

Լիդիանի բոլոր նոր աշխատակիցների հետ անցկացվել են աշխատանքի
անվտանգٳթյան և առողջٳթյան
դասընթացներ

Լիդիանի բոլոր նոր աշխատակիցների համար կազմակերպել
աշխատանքի անվտանգٳթյան և
առողջٳթյան դասընթացներ

Տեղական զբաղվածٳթյٳն

2016թ. դեկտեմբերի դրٳթյամբ ընկերٳթյٳնٳմ աշխատող Հայաստանի
306 քաղաքացիներից 150-ը (49%)
եղել են տեղի համայնքի բնակիչներ

Շինարարٳթյան փٳլٳմ ապահովել
առնվազն 40% տեղական
զբաղվածٳթյٳն

Տեղական գնٳﬓեր

Տեղական գնٳﬓերի վրա ծախսվել է
մոտ 395,000 ԱՄՆ դոլար

Բարձրացնել տեղական գնٳﬓերի
մակարդակը, այդ թվٳմ՝
կապալառٳների շրջանٳմ, 2016թ.
4-րդ եռամսյակի հաﬔմատ

Տեղացիների վերապատրաստٳմ
հատٳկ մասնագիտացٳմ չպահանջող աշխատանքների համար

Կիրառելի չէր

Բարձրացնել տեղացիների համար
նախատեսված ﬕնչ աշխատանքային վերապատրաստման
մակարդակը

Լիդիանի անձնակազﬕ համար
վերապատրաստման ժաﬔր

Համապարփակ տվյալները
բացակայٳմ են

Ավելացնել Լիդիանի անձնակազﬕ
համար նախատեսված ընդհանٳր
վերապատրաստման ժաﬔրի
քանակը, այդ թվٳմ նաև ղեկավար
անձնակազﬕ համար
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Խնդիր

2016 թ. ձեռքբերٳմ

2017թ. նպատակ

Համայնքային ներդրٳﬓերի և
ԿՎՊ մշտադիտարկٳմ

2016թ. մշակվել են քանակապես
չափելի մոնիթորինգային պլաններ

Ներդնել ﬔր համայնքային
ներդրٳմային և կենսաﬕջոցների
վերականգնման ծրագրերի
ազդեցٳթյٳնների պաշտոնական
մշտադիտարկման, գնահատման և
զեկٳցման պլաններ

Համայնքների ներգրավٳմ
հանրային առողջապահական
գործընթացներٳմ

2017թ-ի համար մշակվել են
տեղական համայնքների
իրազեկման ﬕջոցառٳﬓերի
պլաններ

Կազմակերպել տեղական
համայնքների իրազեկման ﬕ շարք
դասընթացներ հանրային
առողջապահٳթյան խնդիրների և
թեմաների վերաբերյալ

Համայնքների ներգրավٳմը
Ծրագրի իրականացման
ընթացքٳմ

Կազմակերպվել են ՀԿԿ
պարբերական ժողոﬖեր

Ապահովել համայնքների
շարٳնակական
տեղեկացվածٳթյٳնը ծրագրի
զարգացման վերաբերյալ

ԿՎՊ՝ ոռոգման ջրատար

Ծրագիրն ավարտին չի հասցվել,
քանի որ ջրատարը գտնվٳմ էր
ավելի վատ վիճակٳմ, քան
ակնկալվٳմ էր: 2017թ. համար
մշավել են ինժեներական
լٳծٳﬓեր

Ավարտել ոռոգման ջրատարի
վերանորոգման աշխատանքները,
որպեսզի գյٳղացիները նոր
այգիներ հիﬓելٳ
հնարավորٳթյٳններ ٳնենան

ԿՎՊ՝ Անասնաբٳծٳթյան ծրագիր

Տեղացի 45 հովիվ մասնակցել է
ٳսٳցողական դասընթացների

Ավելացնել Գնդեվազٳմ
անցկացվող անասնաբٳծٳթյան
ծրագրի մասնակիցների թիվը
2016թ-ին մասնակցած տեղացի 45
հովիﬖերի հաﬔմատ
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Խնդիր

2016 թ. ձեռքբերٳմ

2017թ. նպատակ

Արդյٳնահանող ճյٳղերի
թափանցիկٳթյան
նախաձեռնٳթյٳն (ԱՃԹՆ)

ԱՃԹՆ բազմակողմ խմբի
աշխատանքներին ակտիվ
մասնակցٳթյٳն

Շարٳնակել ակտիվ
մասնակցٳթյٳնը Հայաստանի
ԱՃԹՆ-ٳմ

Հայաստանٳմ ներդրٳﬓերին
ٳղղված ﬕջազգային
համագործակցٳթյٳն

Ներկայացվել է ﬕջազգային
համաժողոﬖերին

Շարٳնակել ներկայացնել
Հայաստանٳմ ներդրٳﬓեր
կատարել ٳսեփական փորձը
ﬕջազգային հարթակներٳմ,
այդպիսով, ավելացնելով երկրի
ներդրٳմային գրավչٳթյٳնը

Համայնքային տնտեսական
ազդեցٳթյٳն

Ծախսվել է ավելի քան 1,1 մլն ԱՄՆ
դոլար՝ տեղացի աշխատողների
աշխատավարձերի և մոտ 395000
ԱՄՆ դոլար՝ տեղական
ծառայٳթյٳնների վրա

Շինարարٳթյան ակտիվացմանը
զٳգահեռ, շարٳնակել
ծառայٳթյٳնների և աշխատանքի
տեղական շٳկայի
ռազմավարական պլանավորٳմը՝
ապահովելով դրական տնտեսական
ազդեցٳթյٳն տարածաշրջանի
մակարդակով
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ՀՂؤՄՆԵՐ *
¹ Ընկերٳթյան Վարվեցողٳթյան կանոնագրքի համար տես՝
http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Code_of_Conduct_2016_arm.pdf
² Կորպորատիվ քաղաքականٳթյٳն՝ http://www.lydianarmenia.am/corporate-governance/corporate-policies.html
³ Արդյٳնահանող ճյٳղերի թափանցիկٳթյան նախաձեռնٳթյան կայքն է՝ https://eiti.org/
⁴ Անվտանգٳթյան և մարդ ٳիրավٳնքների կամավոր սկզբٳնքերի կայքն է՝ http://www.voluntaryprinciples.org/
⁵ Ցիանիդի կառավարման ﬕջազգային օրենսգրքի կայքն է՝ https://www.cyanidecode.org/
⁶ ISO 14001 բնապահպանական կառավարման համակարգերի չափանիշի կայքն է՝ https://www.iso.org/iso-14001environmental-management.html
⁷ ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջների համար տես ՝
http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR01_Eng.pdf
⁸ Բնապահպանական և սոցիալական կայٳնٳթյան վերաբերյալ ՄՖԿ 2012 Կատարողական չափանիշը տես՝
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
⁹ Կայٳն զարգացման կոﬕտեի օրենսգիրքը տես՝
http://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/charters/2016/Sustainability_Committee_Charter_v_9_1_17Cln.v2.pdf
¹⁰ Ընկերٳթյան բնապահպանական քաղաքականٳթյٳնը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Environment_Policy_2016_arm.pdf
¹¹ Ընկերٳթյան բնապահպանական կառավարման պլանները տես՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/87c4a0f0d8a7336a0664aa20208dee7a.pdf
¹² Ընկերٳթյան ամբողջական ԲՍԱԳ-ը հասանելի է՝ http://www.lydianarmenia.am/publications.html. ԲՍԱԳ-ի
վերանայված տարբերակը հրապարակվել է 2016թ. արտացոլելով՝ օպտիմալացման նպատակով կատարված Ծրագրի
նախագծի փոփոխٳթյٳնները, մասնավորապես՝ կրճատելով փոխարկիչի երկարٳթյٳնը և անհրաժեշտ ջարդիչների
քանակը: Արդյٳնքٳմ տեղի է ٳնեցել Ծրագրով պայմանավորված բնապահպանական ազդեցٳթյան տարածքի
կրճատٳմ:
¹³ «Հաշվեկշռի զրոյական կորٳստ» պարտավորٳթյٳնը ենթադրٳմ է ծրագրով պայմանավորված ցանկացած
բացասական ազդեցٳթյան փոխհատٳցٳմ, իսկ «Հաշվեկշռի զրոյական կորٳստ» եզրٳյթը նշանակٳմ է, որ
ծրագրի իրականացման արդյٳնքٳմ կենսաբազմազանٳթյանը պատճառված ազդեցٳթյٳնները հավասարակշռվٳմ
են ծրագրի ազդեցٳթյٳնների նվազեցմանն  ٳկանխարգելմանն ٳղղված ﬕջոցառٳﬓերով, որոնց նպատակն է

* հղٳﬓերի ﬕ մասը հասանելի են ﬕայն անգլերեն
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համապատասխան աշխարհրագրական մակարդակով (օր.՝ տեղական, լանդշաֆտային, ազգային,
տարածաշրջանային և այլն) ապահովել տեղամասի վերականգնٳﬓ  ٳզգալի ﬓացորդային ազդեցٳթյٳնների
վերջնական փոխհատٳցٳմը։
¹⁴ Ընկերٳթյան կենսաբազմազանٳթյան գործողٳթյٳնների պլանը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/1df8910b1e9df943edbe92e055e542f0.pdf
¹⁵ Ընկերٳթյան Կենսաբազմազանٳթյան փոխհատٳցման ռազմավարٳթյٳնը տես՝ Կենսաբազմազանٳթյան
գործողٳթյٳնների պլանի Հավելված 3-ٳմ, որն առկա է՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/1df8910b1e9http://www.lydianarmenia.am/images/new_website/Cyanide_a
rm.pdfdf943edbe92e055e542f0.pdf
¹⁶ Հայաստանի Կարﬕր գրքի էլեկտրոնային տարբերակը տես՝ http://www.mnp.am/red_book_fauna/
¹⁷ Ավելի շատ մանրամասներ առկա են ԲՍԱԳ-ի գլٳխ 4.10-ٳմ և գլٳխ 6.11-ٳմ՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/2a0e01352b5df40cf880874a56744547.pdf և
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/f38ae6eb1b42d4198f060f276a9b9f95.pdf
¹⁸ Մակերևٳթային ջրերի կառավարման պլանը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/e747eeb626f6c5d2e3853892985b3089.pdf
¹⁹ Տես ընկերٳթյան ԲՍԱԳ-ի գլٳխ 4.9-ٳմ՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/8cde9244a3f366c34ac9456a81b43250.pdf
²⁰ Ցիանիդի վերաբերյալ ﬔր բٳկլետն առկա է՝ http://www.lydianarmenia.am/images/new_website/Cyanide_arm.pdf
²¹ Ընկերٳթյան կողﬕց սահմանված Օդի որակի, աղմٳկի և վիբրացիաների կառավարման պլանը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/5ae1e0b57df20fec12d6c49652e52976.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/f8e91b9f1ec0b609d7ae097aabf112ae.pdf
²² Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան քաղաքականٳթյٳնը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Occupational_Health__Safety_Policy_2016_arm.pdf
²³ Ընկերٳթյան կողﬕց սահմանված Մարդկային ռեսٳրսների քաղաքականٳթյٳնը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/images/2014/Human_Resources_Policy_ARM.pdf
²⁴ Աշխատանքի հիգիենայի և տեխնիկական անվտանգٳթյան պլանը կարելի է գտնել այստեղ՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/f6786acb6293e7e5d658b2422dc774d7.pdf
²⁵ Ընկերٳթյան՝ Կապալառٳների կառավարման պլանը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/d61c68d87ea2d5799422e3b6ceaa7adf.pdf
²⁶ Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածٳթյան և արտահոսքերի վերացման պլան՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/33a6d1bf61c8636d084e4e824000c327.pdf'
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²⁷ Ընկերٳթյան Սոցիալական քաղաքականٳթյٳնը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Social_Policy_2016_arm.pdf
²⁸ Կենսաﬕջոցների վերականգնման պլանը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/images/new_website/ct_15_2016_LRP_brief_FINAL_for_disclosure.pdf
²⁹ Այս պլանները հասանելի են՝ http://www.lydianarmenia.am/en/publications.html
³⁰ Շահագրգիռ կողﬔրի ներգրավման պլանը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/0a34f27d9408c8102da2ecca96f06641.pdf
³¹ (տես՝ վերևٳմ)
³² Համայնքային զարգացման պլանը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/dc42782a879bc95ca8ce059afa7d22bd.pdf
³³ 2012թ. Առողջٳթյան վրա ազդեցٳթյٳնների գնահատման զեկٳյցը տես՝
https://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/ae663d00d1aebe1e8785401799d82b1a.pdf
³⁴ ԲՍԱԳ-ի Գլٳխ 6-ը (Համայնքների առողջապահٳթյٳնը, տեխնիկական անվտանգٳթյٳնն  ٳապահովٳթյٳնը)
տես՝ http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/209a04149e58e8e221afb7635ed9531c.pdf
³⁵ Համայքների առողջապահٳթյٳնն  ٳտեխնիկական անվտանգٳթյան պլանը տես՝
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/6e45427ce0c74938b11a1e88e2824495.pdf
³⁶ Ընկերٳթյան կողﬕց սահմանված Հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյٳնը տես՝
http://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/policies/2016/Anti-Corruption-policy-2016.pdf
³⁷ Ներքին տեղեկատվٳթյան օգտագործմամբ գործարքների քաղաքականٳթյٳնը տես՝
http://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/policies/2016/Insider-Trading-Policy_2016.pdf
³⁸ Ահազանգման քաղաքականٳթյٳնը տես՝
http://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/policies/2016/WHISTLEBLOWER_POLICY.pdf
³⁹ «Ամٳլսար ոսկ ٳհանքի ծրագրի սոցիալ-տնտեսական ազդեցٳթյٳնը» զեկٳյցը պատրաստվել է 2015թ. մայիսին,
Լիդիանի համար, AVAG Solutions ընկերٳթյան կողﬕց, որը հանդիսանٳմ է Հայաստանի անկախ խորհրդատվական
ընկերٳթյٳն: Զեկٳյցի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է՝
http://www.lydianinternational.co.uk/images/General_PDFS/Social-economic-Contribution-Report-March-2015.pdf
⁴⁰ 2000թ. ստեղծված անվտանգٳթյան և մարդ ٳիրավٳնքների կամավոր սկզբٳնքները կարելի է գտնել հետևյալ
կայքٳմ՝ http://www.voluntaryprinciples.org/
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