²ÙáõÉë³ñáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÁ
Զր յց Ամ լսարի ծրագրի անկախ փորձագետ, գիտ թյ նների թեկնած Կառլ Նիքոլասի և Կայ ն զարգացման գծով «Գեոթիﬕ» ավագ ﬔնեջեր, տեխնիկական
գիտ թյ նների թեկնած Արﬔն Ստեփանյանի հետ:
Հայաստան մ շատերը վստահ են, որ հանքարդյ նաբեր թյ նը ակտիվ է ﬕայն երրորդ աշխարհի երկրներ մ: Բայց հանքեր կան նաև ԱՄՆ- մ, Կանադայ մ և
այլն: Հնարավո՞ր է արդյոք պատասխանատ հանքարդյ նաբեր թյ ն:
Ձեր նշած երկրներին կավելացնեի նաև Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Նորվեգիան, Իսպանիան, որ նեն զարգացած
հանքարդյ նաբեր թյ ն, կենտրոնական Եվրոպայի
փոքր երկրները, Չեխիան կամ Բ լղարիան, որ կայացած հանքային ոլորտ նեն: Ինչ վերաբեր մ է «պատասխանատ » եզր յթին, այն կիրառելի է ոչ ﬕայն
հանքային, այլև ցանկացած ոլորտի դեպք մ՝ քիﬕական, ﬔքենաշինական, շինարարական և ն յնիսկ
գյ ղատնտեսական: Պատկերացրեք այն ﬖասը, որ
կարող է հասցնել արտահոսքը վատ կառավարվող քիﬕական կամ ﬔքենաշինական գործարանից: Ն յնիսկ
սխալ կառավարվող գյ ղատնտես թյ նը կարող է
անշրջելի ﬖասներ հասցնել՝ հողի էրոզիայից ﬕնչև վայրի բն թյան ոչնչաց մը, ազդեց թյ նը էկոհամակարգի և մարդկանց առողջ թյան վրա:
Ժամանակի ընթացք մ բնապահպանական գիտ թյ նը, հաշվի առնելով բացասական ազդեց թյ նները, մշակեց շրջակա ﬕջավավայրի վրա տնտեսական
զարգացման ազդեց թյան ողջաﬕտ վերահսկող թյան ﬔխանիզﬓեր:
Արդյ նավետ վերահսկող թյ նը
կարող է իրականացվել արդյ նաբերական ընկեր թյ նների հետ
համագործակցելով: Ակնհայտ է, որ
ժամանակակից ավտոﬔքենաշինական գործարանը այսօր նվազ ազդեց թյ ն նի շրջակա ﬕջավայրի
վրա քան 30 տարի առաջ:
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Ն յն կերպ ժամանակակից հանքարդյ նաբեր թյան
ﬔջ ռիսկերը և ազդեց թյ ններն ավելի լավ են գնահատվ մ և կառավարվ մ, քան 15 տարի առաջ: Սա
գնալով բարելավվ մ է, քանի որ զարգան մ են հանքային տեխնոլոգիաները և գիտ թյ նը:
Սա ﬕայն տեխնոլոգիակա՞ն առաջընթացի արդյ նք է,
թե՞ կան նաև այլ գործոններ:
Տեխնոլոգիական առաջընթացը կարևոր դեր
նի:
Ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավոր թյ ն
են ընձեռ մ հանքեր շահագործել
օվկիանոսների,
գետերի և քաղաքների հարևան թյամբ Ավստրալիայ մ, Կանադայ մ կամ Եվրոպայ մ՝ կիրառելով բարձր
բնապահպանական չափանիշներ: Այսօր Շոտլանդիայ մ՝ ազգային պարկ մ, ոսկ արդյ նահանման
փոքր ծրագիր է իրականացվ մ և շահագրգիռ կողﬔրն
իրավաս
մարﬕնները ստացել են իրենց բոլոր
մտահոգ թյ նների պատասխանները: Նման օրինակները շատ են: Այն աﬔնայնիվ, խոսքը ﬕայն տեխնոլոգիաների մասին չէ: Շատ կարևոր է բնապահպանական կառավարման նոր մոտեց մը: Հիմք մ պատշաճ
բնապահպանական հետազոտ թյ նն է, ﬔղմացնող
ﬕջոցառ ﬓերի ծրագր մը և ներառ մը հանքի նախագծ մ: Ժամանակակից արդյ նաբեր թյան, այդ
թվ մ նավթագազային, հանքային ոլորտներ մ ﬕլիարդավոր դոլարներ են ներդրվ մ բնապահպանական ս ﬓասիր թյ նների ﬔջ: Գիտական հաստատ թյ նների հետ համագործակցելով, ընկեր թյ նները կարողան մ են հանքավայրեր կառ ցել՝ ժամանակակից բնապահպանական չափանիշներին համապատասխան: Նման մոտեցման արդյ նք մ պատասխանատ հանքարդյ նաբեր թյ նը հնարավոր է: Ես
աշխատել և տեսել եմ լավ կառավարվող ժամանակակից հանքեր Իսպանիայ մ, ԱՄՆ- մ:
Դրանք զարգացած երկրներ են. այստեղ շատերը չեն
հավատ մ որ պատասխանատ
հանքարդյ նաբեր թյ նը հնարավոր է, քանի որ չափանիշները ցածր
են:
Նախ, ես արդեն ﬕ քանի տարի է աշխատ մ եմ Լիդիանի
Ամ լսարի ծրագր մ և գիտեմ. Հայաստանն նի լավ
մշակված օրենսդր թյ ն, որ ապահով մ է համապատասխան ﬔխանիզﬓեր հանքերի կառավարման համար:
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Կարևոր է ընկեր թյ նների հետ համակարգված մոտեց մը բնապահպանական կառավարման համար:
Բացի այդ, չափանիշները, որոնք Լիդիանը և Գեոթիմը
կիրառել են Ամ լսարի բնապահպանական հետազոտ թյան պլանավորման, իրականացման և ծրագրի
նախագծման համար, համահ նչ են ﬕջազգային լավագ յն փորձին: Այս չափանիշներից շատերը կամավոր են և Ամ լսարը ձգտ մ է գործել աﬔնաբարձր, այդ
թվ մ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի
բնապահպանական չափանիշներով: Ես մասնակցել եմ
ծրագրի բնապահպանական կառավարման աշխատանքներին, ներառյալ ջրի որակի, մշտադիտարկման և
վերահսկող թյան, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման ﬕջոցառ ﬓերի մշակման աշխատանքներին և
զ մ եմ ընդգծել, որ Լիդիանը ապահովել է ﬕջազգային որակին համապատասխան աշխատանք՝ երաշխավորելով ջրի և հողի պաշտպանված թյ նը հանքի շահագործման ամբողջ ընթացք մ:
Պրն Ստեփանյան, ակտիվիստները մտահոգ թյ ններ
են հայտն մ և չեն ընդ ն մ, որ Ամ լսարի պոտենցիալ ազդեց թյ նները շրջակա ﬕջավայրի և համայնքների վրա կառավարելի կլինեն: Ինչպե՞ս եք արձագանք մ դրան:
Նախևառաջ, զ մ եմ ասել, որ Հայաստանը իմ երկիրն
է և ես մտած մ եմ երկրի բարօր թյան մասին ն յնքան,
որքան իրենց մտահոգ թյ նները բարձրաձայնող
սրտացավ մարդիկ: Անկասկած, Հայաստան մ առկա
են լրջագ յն բնապահպանական խնդիրներ՝ ոչ ﬕայն
հանքարդյ նաբեր թյան ոլորտ մ: Ես ապր մ եմ
Երևան մ և օդի, ջրի, սննդի որակը ինձ մտահոգ մ է
աﬔն օր: Բնապահպան թյ նը գիտական դիսցիպլինա
է. եթե ﬔնք զ մ ենք բնապահպանական կառավարման ﬔջ արդյ նքների հասնել, պետք է խոսենք գիտական փաստարկներով և գտնենք առկա խնդիրների գիտական լ ծ ﬓերը:

Երբեﬓ դժվար է թարգմանել տեխնիկական տվյալները
մատչելի լեզվով քանի որ շատ մտահոգ թյ ններ առավելապես էմոցիոնալ են և երևակայական:
Ի՞նչը կնպաստի ավելի լավ բնապահպանական կառավարմանը:
Կարծ մ եմ`բազմաթիվ գործոններ: Նախ, համագործակց թյ նը հանրային և մասնավոր հատվածների մասնագետների ﬕջև, որոնք պատրաստ են համատեղ աշխատել: Գեոթիմը այդպիսի ընկեր թյ ններից ﬔկն է: Այս
տարիների ընթացք մ ﬔնք լսել ենք տարբեր իրական և
մտացածին մտահոգ թյ ններ: Երբեք չենք խ սափել
պատասխանել՝անկախ դրանց հիﬓավորված թյան
աստիճանից: Սակայն, բնապահպահպան թյ նը գիտ թյ ն է և բնապահպանական խնդիրների լ ծ մը
ն յնպես պետք է լինի գիտական:
Ընկեր թյ նը արդեն 7 տարի է, ջրի և հողի կառավարման, կենսաբազմազան թյան և այլ ոլորտներ մ իրականացն մ է բնապահպանական ս ﬓասիր թյ ններ և գնահատ մ՝ ներգրավելով ավելի քան 50 տեղական և ﬕջազգային անկախ փորձագետների ԱՄՆ-ից,
Միացյալ Թագավոր թյ նից, Կանադայից և այլ երկըրներից: Ուզ մ եմ հատկապես նշել ՀՀ Գիտ թյ նների
ազգային Ակադեﬕայի մասնագիտական թիﬕն` Բ սաբան թյան, Կենդանաբան թյան ինստիտ տներին,
Հայկական ատոմակայանի ռադիացիոն անվտանգ թյան վարչ թյանը, Հայաստանի թռչ նների պահպան թյան ﬕ թյանը, «Մշակ թային ժառանգ թյ ն» ՀԿին, Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական
կենտրոնին և շատ շատերին, ովքեր աշխատել են ﬔզ
հետ, մատնանշել են խնդիրները և ﬔր ﬕջազգային
փորձագետների հետ առաջարկել լավագ յն լ ծ ﬓեր:
Այսպես են աշխարհ մ պատասխանատ
ընկեր թյ նները երաշխավոր մ բնապահպանական հետազոտ թյան և կառավարման բարձր չափանիշներ:

"Þ³ï ïå³íáñí³Í »Ù «¶»áÃÇÙÇ» Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýùáí:

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 5 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ ¿ Ý»ñ¹ñ»É µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨

²ñÙ»Ý êï»÷³ÝÛ³ÝÁ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ µÝ³å³Ñå³ÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ³Ï³ñ·

ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ÙÇçáó³-

ÃÇÙ, áñÁ ç³Ýù ãÇ ËÝ³ÛáõÙ ³å³Ñáí»Éáõ, áñ ²ÙáõÉë³ñÇ Íñ³·ÇñÁ ß³Ñ³-

éáõÙ»ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý íñ³. ë³ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï µ³ñÓñ³-

í»ï ÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:"

Ï³ñ· Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿:
Մարտ 2015, էջ 4

ԳԵՈԹԻՄ Ամսաթերթ

Մարտ 2015, էջ 5

Այլ գործ ն ﬔխանիզմ հայտնի չէ:
Ակտիվիզմը այդ ﬔխանիզﬓերից ﬔկն է, այդպես չէ՞:
Անշ շտ, դա իրազեկման համար կարևոր ﬕջոց է: Էմոցիաները ն յնպես ընկալելի են՝ հաշվի առնելով բնապահպանական կառավարման ոլորտ մ Հայաստանի
լ րջ խնդիրները: Սակայն, եթե նպատակը լ ծ ﬓեր
գտնելն է, փաստարկները պետք է հիﬓավորված լինեն՝
հանքարդյ նաբեր թյան ոլորտին ավելի բարձր չափանիշներ պարտադրել համար:
Ակտիվիստները ներկայացն մ են շատ փաստարկներ.
ինչպե՞ս իմանալ, թե որոնք են հիﬓավորված:
Ամ լսարի բնապահպանական և սոցիալական ազդեց թյ նների գնահատ մը, որն իրականացվել է ﬕ
քանի տասնյակ տեղական և ﬕջազգային անկախ փորձագետների մասնակց թյամբ, կհրապարակվի գալիք
շաբաթների ընթացք մ: Դա 1000-էջանոց հետազոտ թյ ն է, որտեղ կարելի է գտնել ձեր հարցի պատասխանները: Օրինակ՝ ռադիացիայի վերաբերյալ հետազոտ թյ ն է կատարվել ﬕջազգային և տեղի բարձրակարգ մասնագետների կողﬕց, որը պարզել է, որ Երեվան մ ռադիացոն ֆոնը ավելի բարձր է, քան Ամ լսար մ, և որ Ամ լսար մ ռադիացիայի վտանգ չկա և չի
լինի: Բայց ռադիացիայի վերաբերյալ պնդ ﬓերը շար նակվ մ են շրջանառվել, ինչը արժեզրկ մ է քըննարկ մը: Մեկ այլ օրինակ է իզոտոպային հետազոտ թյ նը՝ հիﬓված գիտական մոդելավորման և թեստավորման վրա, որը հաստատ մ է, որ ծրագիրն ազդեց թյ ն չի նենա Ջերմ կի հանքային ջրերի վրա:
Ամբողջ հոդվածը՝ http://www.mediamax.am/am/news/
interviews/13500/#sthash.atWOax73.dpuf
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