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Ընդհանուր տեղեկություններ 

 

• Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) կողմից  

 

• Ծրագրի տևողությունը. 2011թ.հոկտեմբեր – 2015թ. սեպտեմբեր  

 

• Իրականացնող կազմակերպությունը. Մենդեզ Ինգլանդ ընդ 

Ասոշիեյթս (ՄԻԱ) ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ 

 

• Գործընկեր կազմակերպությունը. Բուզ, Ալեն և Համիլթոն 
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Ծրագրի հիմնական նպատակն ու խնդիրները 
 

Հիմնանպատակ՝ աջակցել Հայաստանի Հանրապետության ջրային և 

էներգետիկ ոլորտների կայուն կառավարման բարելավմանը: 
 

Առաջադրանք 1. Նպաստել ջրային և էներգետիկ ռեսուրսների համապարփակ 
կառավարման կարողությունների զարգացմանը  

 

Առաջադրանք  2. Բարելավել համայնքներում մաքուր էներգիայի և 
արդյունավետ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների 
հասանելիության, հուսալիության, որակի, մատչելիության և 
արդյունավետության փորձը 

 

Առաջադրանք 3. Բարելավել և ամրապնդել ջրային և հիդրոէներգետիկ 
ոլորտների կանոնակարգերը 
 

Առաջադրանք 4. Աջակցել ջրային ոլորտի դոնոր կազմակերպությունների 
գործունեության համակարգմանը և ապահովել հանրության իրազեկումն ու 
մասնակցությունը 
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Ծրագրի առաջընթացն ըստ առաջադրանքների.  
 

1. Ջրային և էներգետիկ ռեսուրսների համապարփակ կառավարման 
պլանավորման կարողությունների զարգացում 

 
• Ջրային ոլորտում առկա տվյալների վերլուծություն ու գետավազանային 

կառավարման համար անհրաժեշտ տվյալների բացերի հատկորոշում  
 

• Միջազգային մակարդակում մատչելի հիդրոլոգիական, կլիմայի փոփոխության 
ազդեցությունների գնահատման և տնտեսական մոդելների ուսումնասիրում ու 
Հայաստանում դրանց կիրառության հնարավորության գնահատում 
 

• Գետավանային կառավարման պլանավորման գործընթացի հայեցակարգային 
շրջանակների մշակում՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջների ու ԵՄ Ջրի շրջանակային 
դիրեկտիվի մոտեցումների համաձայն 
 

• Որոշումների կայացմանն աջակցելու համակարգի տեխնիկական կառուցվածքի ու 
աշխատանքի սկզբունքների մշակում 
 

• Վերապատրաստման դասընթացներ՝  
  - տվյալների բազաների հետ աշխատանք  
  - ԵՏՀ միջավայրում աշխատանք 
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• ԵՄ անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարում Քուռի գետավազանում՝ 
փուլ III ծրագրի հետ համատեղ «Գետավազանային կառավարման պլանավորումը 
Հայաստանում. իրավական, ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական հիմքեր» 
համաժողովի իրականացում 
 

• Որոտանի գետավազանի բնութագրման աշխատանքների մեկնարկում 
 

• Հիդրոլոգ փորձագետների ընտրություն՝ Որոտանի գետավազանում հիդրոլոգիական 
հիմնական բնութագրիչների որոշման ու տվյալների շարքերի ընդլայնման 
աշխատանքների իրականացման համար 
 

• Արարատյան դաշտում ստորերկրյա ջրերի գնատահատման իրականացման համար 
մրցույթի իրականացում և տեղական կազմակերպությունների կոնսորցիումի 
ընտրություն 
 

• Ջրի գերազանցության կենտրոնի միջազգային և տեղական լավագույն փորձի 
ուսումնասիրություն 

 

 

Ծրագրի առաջընթացն ըստ առաջադրանքների.  
 

1.  շարունակություն 
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Ծրագրի առաջընթացն ըստ առաջադրանքների.  
 

2. Համայնքներում մաքուր էներգիայի և ջրային ծառայությունների 
հասանելիության, հուսալիության, որակի, մատչելիության և 
արդյունավետության փորձի բարելավում 

 

• «Կարիքների ու հնարավորությունների գնահատում» հաշվետվության 
պատրաստում՝ հնարավոր ցուցադրական ծրագրերի նախնական ցանկով  
 

• Վեց ցուցադրական ծրագրերի ընտրություն, որոնց իրականացումը մեկնարկվել է 
ս.թ. նոյեմբերին 
 

• Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված փոքրամասշտաբ 
ծրագրերի լավագույն փորձը ու տեխնոլոգիաները ներկայացնող վեց բրոշյուրների 
պատրաստում.  

 - արևային ջրատաքացուցիչներ,  
 - էներգաարդյունավետ լուսավորության համակարգ,  
 - ճառագայթային ջեռուցում,  
 - էներգաարդյունավետ շենքեր,  
 - ջրային համակարգերի արդյունավետություն  
 - հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխությանը: 
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Ծրագրի առաջընթացն ըստ առաջադրանքների. 

3. Ջրային և հիդրոէներգետիկ ոլորտների կանոնակարգերի բարելավում 

 Գործողությունները մեկնարկվելու են ծրագրի երկրորդ տարում և ներառելու են. 

 

• Քաղաքականության և օրենսդրական հիմքերի ուսումնասիրություն և 
իրավական բացերի հատկորոշում 

 

• Աջակցություն գետավազանային կառավարման պլանավորման հետ առնչվող 
օրենսդրական բացերի լրացմանը 

 

• Աջակցություն գործող ջրային օրենսդրությունում կլիմայի փոփոխության հետ 
առնչվող հարցերի ընդգրկմանը 
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• Ծարգրի Հաղորդակցության ռազմավարության և պլանի մշակում 

 

• ՄԷՋ ծրագրի բրոշյուրի հրատարակում 

 

• Ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ մի շարք հանդիպումների ու 
խորհրդակցությունների իրականացում 

 

• ՄԷՋ ծրագրի ինտերնետային կայքի ստեղծում – www.cew.am 

 

Ծրագրի առաջընթացն ըստ առաջադրանքների. 

4. Հաղորդակցություն և դոնորների հետ համագործակցություն 

http://www.cew.am/
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• Որոտանի գետավազանի կառավարման պլանի նախագիծ 

• Որոշումների կայացմանն աջակցելու համակարգի նախնական տարբերակ՝ 
Որոտանի տվյալներով փորձարկված 

• Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի գնահատման ուսումնասիրության 
նախնական հաշվետվություն 

• Հայաստանում Ջրի գերազանցության կենտրոն հիմնելու համար ընտրված 
մոդել 

• Իրականացված 10-12 ցուցադրական ծրագրեր 

• Քաղականության և օրենսդրական դաշտերի վերանայման հաշվետվություն 

• Տարբեր շահագրգիռ կողմերի համար իրականացված վերապատրաստման 
դասըթացներ 

 

2013թ. ակնկալվող հիմնական արդյունքները 
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Շնորհակալություն 
ուշադրության համար 


