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Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է «Շրջակա միջավայր և անվտանգության» 
նախաձեռնության (ENVSEC) կողմից որպես հանքարդյունաբերության վերաբերյալ 
լավագույն փորձի ուղեցույց, որն օգտակար կլինի հանքարդյունաբերության ոլորտի 
ընկերությունների, կառավարության, հա սարակական կազմակերպությունների, 
միջազգային կառույցների և լայն հասարակայնության համար: Հայերեն թարգմանությունը 
պատրաստվել և տպագրվել է ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի կողմից:

Copyright © 2005: UNEP, UNDP, OSCE, NATO
ISBN: 978-92-9235-897-6



ՀԱՆՔԵՐԻ ՓԱԿՈՒ Մ  I   III

Սույն զեկույցը պատրաստվել է «Շրջակա միջավայր և անվտանգության» նախաձեռնության 
(ENVSEC) կողմից:  Նախաձեռնությունը ղեկավարում են երեք կազմակերպություններ՝ Միացյալ ազգերի 
շրջակա միջավայրի ծրագիրը (ՄԱԿՇՄԾ)(UNEP), Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիրը (ՄԱԿԶԾ)
(UNDP), Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը (ԵԱՀԿ)(OSCE)  և 
որպես համագործակցող կողմ՝ «Հյուսիսատլանտյան դաշինք» կազմակերպությունը (ՆԱՏՕ)(NATO):

Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիրը ՄԱԿ-ի գլոբալ զարգացման ցանցն է, որը փոփոխություն-
ների կողմնակից է: Այն միավորում է պետություններին և ժողովուրդներին գիտելիքներ, փորձ և ռեսուրս-
ներ ստանալու և բարելավված կյանք ունենալու իրենց ջանքերում: Կազմակերպությունը գործում է 166 
երկրներում՝ օժանդակելով նրանց դիմակայելու գլոբալ և ազգային զարգացման մարտահրավերներին:  
Զարգացնելով իրենց կարողությունները՝ այդ երկրներն իրենց առաջընթացի մակարդակով մոտենում 
են ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրում ընդգրկված ժողովուրդներին և ծրագրին համագործակցող տարբեր 
կողմերին:  ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ցանցը միավորում և համակարգում է Հազարամյակի զարգացման 
նպատակներին հասնելու գլոբալ և ազգային ջանքերը:

Միացյալ ազգերի շրջակա միջավայրի ծրագիրը՝ որպես համաշխարհային միջպետական 
բնապահպանական առաջատար կազմակերպություն, հանդիսանում է գլոբալ շրջակա միջավայրը 
ձևավորող ներկայիս իրավիճակի մասին տեղեկությունների/գիտելիքների և միտումների հե ղի նակավոր 
աղբյուր:  ՄԱԿՇՄԾ-ի (UNEP) առաքելությունն է ղեկավարել և խրախուսել համագործակցությունը շրջակա 
միջավայրը պաշտպանելու գործում՝  ոգեշնչելով, տեղեկացնելով և հնարավորություններ տրամադրելով 
ազգերին և ժողովուրդներին՝ բարելավելու իրենց կյանքը առանց վտանգելու գալիք սերունդների կյանքը:

Միավորելով 55 մասնակից երկրներ՝ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության 
կազմակերպությունը հանդիսանում է ցամաքային Եվրոպայի, Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և 
Հյուսիսային Ամերիկայի վաղ նախագզուշացման, հակամարտությունների կանխման և կառավարման, 
ինչպես նաև հետկոնֆլիկտային վերականգնման բացառիկ գործիք:  Գործունեությունը սկսելով 1973 թ.՝ 
ԵԱՀԿ-ն ձեռք է բերել անվտանգության վերաբերյալ իր ընդգրկուն դիրքորոշումը և մարդու իրավունքների և 
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության և աջակցության միջոցով իրականացնելու տնտեսական 
և բնապահպանական համագործակցությունը և քաղաքական երկխոսությունը:

«Հյուսիսատլանտյան դաշինք» կազմակերպությունը մարմնավորում է անդրատլանտյան կապը, 
որը միավորում է Եվրոպան և Հյուսիսային Ամերիկան պաշտպանության և անվտանգության եզակի միու-
թյան մեջ: Վերջերս համաշխարհային անվտանգության միջավայրում տեղի ունեցած փոփոխությունների 
լույսի ներքո ՆԱՏՕ-ն ստանձնել է նոր հիմնարար առաջադրանքներ, որոնք անդրադառնում են 
Եվրոպայում տարածաշրջանային և էթնիկ հակամարտությունների հետևանքով առաջացած ան-
կա յու նության, ինչպես նաև Եվրո-Ատլանտյան տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներից 
սպառնացող վտանգներին: ՆԱՏՕ-ի «Անվտանգությունը գիտության միջոցով» ծրագիրը միավորում է 
գիտնականներին՝ աշխատելու ՆԱՏՕ-ին, Գործընկերության և Միջերկրական ծովի տարածաշրջանի 
երկխոսության երկրներին մտահոգող անվտանգության նոր խնդիրների լուծման ուղղությամբ: 

Սույն հրապարակման մեջ արտահայտված տեսակետները պատկանում են գլխավոր հեղինակին՝ 
Ֆիլիպ Փեկին, ENVSEC հանքաարդյունաբերության խորհրդատուին, և անպայման չէ, որ արտացոլեն 
ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի կամ ՆԱՏՕ-ի կարծիքները: Օգտագործված անվանումները և ներկայացված նյութերը 
չեն ենթադրում որևէ երկրի, տարածաշրջանի, քաղաքի կամ նրանց լիազորությունների ներքո գտնվող 
տարածքի իրավական կարգավիճակի կամ նրանց սահմանագծերի և իրավասությունների ուրվագծերի 
վերաբերյալ այդ երեք կազմակերպությունների տեսակետների արտահայտում:
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«Հանքերի փակում. հանքարդյունահանման կայուն շահագործման քաղաքա կանություն 
և ուղեցույցներ ու հանքերի փակում» փաստաթուղթը ստեղծվել է Շրջակա միջավայրի ան-
վտան գության (ENVSEC) նախաձեռնությամբ: Ըստ էության, փաս տաթղթի պատրաստումը 
իրականացվել է նախաձեռնության գործընկերների՝ Միացյալ ազգերի շրջակա միջավայրի 
ծրագրի (UNEP), Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագրի (UNDP), Եվրոպայում անվտանգության 
և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ)(OSCE) և «Հյուսիսատլանտյան դաշինք» 
կազմակերպության (ՆԱՏՕ)(NATO)՝ որպես համագործակցող կողմի ղեկավարմամբ:

Սույն զեկույցը պատրաստվել է UNEP-ի, UNDP-ի, OSCE-ի և NATO-ի պատվերով` Ֆիլիպ 
Փեկի (Արդյունաբերական բնապահպանական տնտեսագիտական միջազգային ինստիտուտ, 
Լունդի համալսարան, Լունդ), Ֆրից Բոլկաուի (UNEDP DTIE, Փարիզ), Ժասմինա Բոգդանովիչի, 
Պետեր Սևալդսենի, Ժանեթ Ֆերնանդես Սկաալվիքի, Օտտո Սիմոնեթի, Թորե Անդրե Թորսենի 
(UNEP GRID-Արենդալ, Արենդալ, Ժնև, Վիեննա), Ինկար Քադիրժանովայի, Փիթեր Սվեդբերգի 
(UNDP), Ռաուլ Դաուսայի (OSCE) կողմից:

Նշված կազմակերպություններից դուրս կարծիքներ ստանալու համար փաստաթղթի 
նախագիծը լայն շրջանառության մեջ է դրվել: ENVSEC-ի գործընկերներն իրենց երախ-
տագիտությունն են հայտնում բազմաթիվ կազմակերպություններին և անհատներին՝ կարծիքները 
կիսելու համար ծախսած ժամանակի, իրենց սեփական փորձը քննարկելու և սույն փաստաթղթի 
նախագիծը դիտարկելու համար: Ռումինիայի Կլուժ-Նապոկա քաղաքում 2005 թ. կայացած 
Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի ավազանի տարածքում հանքարդյունաբերության 
հետևանքների ազդեցությունից շրջակա միջավայրի և անվտանգության ռիսկերի նվազեցմանը 
նվիրված ենթատարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներից շատերը նույնպես վերը 
նշված մասնագետների թվում են: Փաստաթղթում ընդգրկվել են այն ուսումնասիրողների մի 
շարք գաղափարներ: Հեղինակը և ENVSEC գործընկերները հատուկ շնորհակալություն են 
հայտնում փաստաթուղթը մասամբ կամ ամբողջությամբ դիտարկած և իրենց խորաթափանց 
տեսակետները և քննադատական կարծիքները տրամադրած ներքոնշյալ անձանց`

Ժիլ Թրեմբլի՝ ծրագրի ղեկավար, Հատուկ նախագծեր, Կանադայի բնական ռեսուրսներ,
Էնդրյու Պարսոնս՝ ծրագրի տնօրեն, Շրջակա միջավայր, առողջություն և անվտանգություն, 

Հանքարդյունաբերության և մետաղների միջազգային խորհուրդ,
Դիրք Վան Զիլ՝ տնօրեն, Հանքարդյունաբերության շահագործման ընթացքի կենտրոն, 

Նևադայի համալսարան, Ռենո, 
Ալեքսիոս Անթիփաս՝ տնօրեն, Շրջակա միջավայրի գիտություններ և քաղաքականություն, 

Կենտրոնական Եվրոպայի համալասարան, 
Սթիվեն Սթեք՝  Շրջակա միջավայրի իրավագիտության ծրագրի ղեկավար և Կենտրոնա-

կան և Արևելյան Եվրոպայի բնապահպանության տարածաշրջանային կենտրոնի ավագ 
իրավաբան:

Միաժամանակ, ENVSEC գործընկերները և հեղինակը ցանկանում են իրենց երախ-
տա գիտությունը և լավագույն ցանկությունները հղել Ֆրից Բոլկաուին, ով նախկինում աշ-
խատել է Փարիզի UNEP DTIE-ում: Նա հիմնական դերակատարությունն ունեցավ 2004 թ. 
Հարավարևելյան Եվրոպայում (ՀԱԵ) ENVSEC-ի հանքարդյունաբերության և շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության գործունեությունը խթանելու գործում: Նա նաև լիովին ներգրավված էր 
Ենթատարածաշրջանային համաժողովի  աշխատանքներում, որի ընթացքում ձեռնարկվեց 
սույն զեկույցի նախագծի ստեղծումը, և որից հետո նա թոշակի անցավ: Մենք շնորհակալություն 
ենք հայտնում տվյալ զեկույցի ստեղծման գործում տարիների ընթացքում նրա կատարած շատ 
արժեքավոր և բազմաթիվ ներդրումների համար: 

Զեկույցի ստեղծման գործողությունների և հրապարակման ֆինանասական աջակցությունը 
իրականացվել է Կանադայի Միջազգային զարգացման գործակալության, Հոլանդիայի Բնա կա-
րա  նաշինության, տարածքային պլանավորման և բնապահպանության նախարարության կող մի ց:

Ներկայացվող փաստաթղթում սխալների և/կամ բացթողումների համար պատաս խա-
նատ վություն է կրում հեղինակը:
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Շրջակա միջավայրի խնդիրների պատճառով հակամարտություն առա-
ջաց       նելու կամ այն լուծելու դերի վերաբերյալ բանավեճում «Շրջակա միջավայր և 
անվտանգություն» նախաձեռնության համար աշխատող համագործակցող մի ջա զգային 
կազմակերպությունները պրագմատիկ դիրք են ընդունում: Հակամարտություններ 
առաջացնող խնդիրների դեպքում մենք կենտրոնանում ենք համատեղ գնահատումներ և 
հետագա թիրախային գործողություններ անցկացնելու վրա և վստահ ենք, որ կարող ենք 
օգնել հաղորդակցման միջոցով տեղում հասնելու շրջակա միջավայրի զգալի բարելավմանը 
և խաղաղությանը:

Կենտրոնական Ասիայում, Կովկասում և Հարավարևելյան Եվրոպայում ան-
դրսահմանային շրջակա միջավայրի ռիսկերի գնահատման ժամանակ մենք եկանք այն 
եզրակացության, որ հանքարդյունաբերության ժառանգության և ապագա աշխատանքները 
պլանավորելու հարցերը հատուկ ուշադրություն են պահանջում: Հանքարդյունաբերության 
կանոնակարգման և գործարկման ընթացքում գնալով ավելի անհրաժեշտ է դառնում 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության, մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկերի, հողի 
հանդեպ մրցկացկության գործոնները հաշվի առնելու հանգամանքը: 

Տեսանելի են դրական միտումները. վերջին տարիներին զգալի զարգացում 
են ապրել շրջակա միջավայրի համար կայուն/անվտանգ և սոցիալապես ընդունելի 
հանքավայրերի փակմանն աջակցելու նախագծերի պլանավորման և հանքավայրերի 
շահագործման եղանակները: 

Այս առումով, մենք ուրախ ենք առաջարկելու «Հանքերի փակում. հանքարդյու-
նահանման կայուն շահագործման քաղաքա կանություն և ուղեցույցներ ու հանքերի 
փակում»: ENVSEC-ի հրապարակումը: Այն նախատեսված է որպես հան քարդյու-
նաբերության  լավագույն փորձի ստուգացուցակ կամ ուղեցույց, որն օգտակար 
կլինի նույնիսկ հանքարդյունաբերությունից շատ հեռու լսարանի համար, այդ 
թվում՝ կառավարության, հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային 
կազմակերպությունների և լայն հասարակայնության համար:

«Հանքերի  փակում»  հրապարակումը  առաջին  անգամ  փորձագետների  և  քա-
ղա  քա  կան գործիչների լայն շրջանակին ներկայացվեց 2005 թ. մայիսին Ռումինիայի 
Կլուժ-Նապոկա քաղաքում կայացած նախարարների ենթատարածաշրջանային 
համաժողովում: Համաժողովի ընթացքում թողարկված «Կլուժի հռչակագրում» 
մասնակիցները ողջունեցին զեկույցը և այն անվանեցին «հանքարդյունաբերության 
գործունեության հետևանքների` շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության 
վրա ազդեցության ռիսկերի նվազեցման ուղեցույց և ստուգացուցակ»:

«Հանքերի փակում» փաստաթուղթը այն բաղադրատոմսն է, որի օգնությամբ 
խթանվում են հանքարդյունաբերության հետևանքների և շահագործման վերաբերյալ 
բանավեճերը և հասարակության հանդեպ պատասխանատու լինելը: Կիրառելով 
հիմնարար սկզբունքները և ուղեցույցները՝ ոչ միայն հանքարդյունաբերությունն է 
դառնում շրջակա միջավայրի հանդեպ և սոցիալական առումով ավելի անվնաս, այլև 
կարող է զարգանալ ժողովրդավարությունը, աճել այն մարդկանց բարեկեցությունը և 
անվտանգությունը, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կրում են հանքարդյունաբերության 
գործունեության ազդեցությունը:

Ֆ րից Շ լին գե ման

Բեն Ս լեյ

Բեր նարդ Սնոյ

Քրիս Դե Վիսփելար

տնօրեն և տարածաշրջանային ներկայացուցիչ, UNEP գրասենյակ 
Եվրոպայում
տնօրեն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, տարածաշրջանային 
գրասենյակ Բրատիսլավայում
ԵԱՀԿ-ի տնտեսական և բնապահպանական գործունեության 
համակարգող
տնօրեն, ՆԱՏՕ-ի «Անվտանգություն գիտության միջոցով» ծրագիր
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Սույն փաստաթղթի նպատակն է Հարավարևելյան Եվրոպայում (ՀԱԵ) 
և Տիսա գետի ավազանում (ՏԳԱ) ժամանակակից հանքարդյունաբերությանը 
օժանդակելու համար գործողությունների հիմքեր ներկայացնել համապատասխան 
կորպորատիվ պրակտիկայի, իրավական բազայի, կառավարող ուղեցույցների 
և/կամ ֆինանսական ու ապահովագրական շուկաների ստեղծման համար: 
Մասնավորապես, այս փաստաթղթի խնդիրն է ներկայացնել մի շարք տարբերակներ 
և գաղափարներ, որոնց կիրառման միջոցով կարելի է լուծել հանքերի փակման և 
հանքերի վերականգնման ֆինանսավորումը և իրագործումը՝ միևնույն ժամանակ 
համապատասխան պայմաններ ստեղծելով հանքերի շահագործման նոր և 
շարունակական գործողությունների համար: Դրանից բացի՝ այս փաստաթուղթը 
տրամադրում է բազմաթիվ կարևոր տեղեկությունների աղբյուրների մանրամասներ 
և նախատեսված է ծառայելու որպես տեղեկատվական աղբյուր:

Փաստաթղթի մշակումը սկսվել է Ռումինիայի Կլուժ-Նապոկա քաղաքում 2005 
թ. մայիսի 11-14-ը կայացած Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի ավազանում 
(ՏԳԱ) շրջակա միջավայրի և անվտանգության վրա հանքարդյունաբերության 
հետևանքների ռիսկերի նվազեցման ենթատարածաշրջանային համաժողովի 
ժամանակ: 

Այդ համաժողովի աշխատանքներում ապահովվեց այնպիսի բարձրաստիճան 
պաշտոնյաների մասնակցությունը, ինչպիսիք էին UNEP գործադիր տնօրեն 
պարոն Կլաուս Թեփֆերը, Ռումինիայի բնապահպանության և ջրային ռեսուրսների  
կառավարման նախարար տիկին Սուլֆինա Բարբուն և Հունգարիայի բնա-
պահպանության և ջրային ռեսուրսների կառավարման նախարար պարոն Միկլոշ 
Պերսանին: Համաժողովին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ բազմաթիվ երկրներից 
և իրավական ենթակայության ներքո գտնվող տարածքներից՝ Ալբանիայից, Բոսնիա 
և Հերցեգովինայից, Բուլղարիայից, Խորվաթիայից, նախկին Հարավսլավիայի 
Մակեդոնիա հանրապետությունից, Ռումինիայից, Սերբիայից, Չեռնոգորիայից և 
Կոսովայից (ՄԱԿ-ի կառավարման ներքո գտնվող տարածքներից), Սլովակիայի 
Հանրապետությունից և Հունգարիայից:

Համաժողովի նպատակն էր տարածաշրջանում շրջակա միջավայրի 
և անվտանգության վրա հանքարդյունաբերության հետևանքների ռիսկերը 
մեղմացնելու համար ստեղծել գործողությունների ծրագիր, ներառյալ բարձր 
ռիսկայնություն ունեցող վայրերում հետագա գնահատումների կատարումը և 
պիլոտային ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև հանքարդյունաբերության և 
հանքերի փակման անվտանգ և կայուն պրակտիկայի ուղենիշների որդեգրումը: 
Համաժողովի ավարտին ստորագրվեց Ենթատարածաշրջանային համաժողովի 
բարձրագույն խորհրդի հռչակագիրը (Declaration of the High-Level Panel of the Sub-
regional Conference), որը ներառված է սույն զեկույցում որպես Հավելված Ա:

Ð²ÜøºðÆ ö²ÎØ²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÆ Ðºî Î²äì²Ì ¼ºÎàôÚòÆ  
êîºÔÌØ²Ü ÐÆØÜ²ìàðàôØÀ

Եվրոպայի վերակառուցման և զարգացման բանկի ներկայացուցիչը (Նա-
զարին) 1999 թ. գրել է հետևյալը. «Հանքարդյունաբերության ոլորտը տեղական 
և ազգային տնտեսությունների համար շատ կարևոր մաս է կազմում, ներառյալ 
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի (ԿԱԵ) երկրները և նախկին Խորհրդային 
Միության (ՆԽՄ) հանրապետությունները: Սակայն ԿԱԵ և ՆԽՄ որոշ երկրներում 
հանքարդյունաբերության ոլորտին հաճախ բնորոշ են անբավարար պլանավորում, 
շահագործման և հետշահագործման ոչ պատշաճ պրակտիկա, այդ թվում՝ 
համապատասխան իրավական բազայի բացակայություն և հանքավայրերի վերա-
կանգնման և փակման ոչ պատշաճ գործողությունների իրականացում:
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Հանքարդյունաբերական մեծածավալ գործողությունների արդյունքում որոշ 
տարածքներում առաջացել են և շարունակվում են ի հայտ գալ շրջակա միջա-
վայրի, առողջության և անվտանգության համար վնասակար հետևանքներ և դրա 
հետ կապված պարտավորություններ: Այդ առնչությամբ դոնոր և միջազգային 
կազմակերպությունները և հաստատությունները հաճախ խնդրանքներ են ստանում՝ 
ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու առավել տուժած տարածքների վիճակը 
բարելավելու համար:

Պետք է սկսել մի ծրագիր, որն ուղղված կլինի հանքավայրերի վերա կանգնման 
և փակման հետ կապված ֆինանսավորման տրամադրման քաղաքականության և 
իրավական բազայի մշակմանը: Այն հնարավորություն կունենա աջակցելու մասնա-
կից երկրներին՝ մշակելու անհրաժեշտ քաղաքականություն և իրավական բազա, որը 
խթան կհանդիսանա հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացնելու շրջակա 
միջավայրի համար անվտանգ և կայուն երկարատև զարգացում: Այդ ծրագիրը նաև 
կօգնի  մեղմացնելու  հետ շահագործման  փուլի  հետ  կապված  անո րոշ  իրավիճակ ները 
և դրանով պայմանավորված՝ շրջակա միջավայրին հասցված հնարավոր վնասների 
ազդեցությունը և արժեքը: Այն նաև կօգնի ստեղծելու այս խնդրի ստանդարտացված 
մոտեցումներ՝ հիմնելով խաղի հավասար կանոններ կանոնակարգող մարմինների, 
ներդրողների, հանքարդյունաբերական ընկերությունների և շահագործողների 
համար…»: 

Չնայած գործադրված ջանքերի՝ այդ խնդիրներին արձագանքելուն ուղղված 
աշխատանքները դանդաղ են ընթանում: Դեռ շատ անելիքներ կան: Իմիջիայլոց, 
անկասկած է այն փաստը, որ  ENVSEC նախաձեռնության գործընկերների (ԵԱՀԿ-ի, 
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, UNEP-ի և ՆԱՏՕ-ի` որպես համագործակցող կողմի) 
կարծիքով՝ միջազգային ատյանների ջանքերը այս խնդիրը լուծելու, ազգային և 
միջազգային հաստատություններին հանքարդյունաբերության ոլորտում, որպես 
շահագրգիռ կողմերին, ուղղորդում տրամադրելու հարցում դեռևս անբավարար 
են: Միջազգային կազմակերպությունների գործունեության այս կարևոր բացը լուրջ 
հետևանքներ է թողնում Հյուսիսարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի ավազանի 
երկրների վրա: 

Ü²Ê²ä²îØàôÂÚàôÜ

Մի շարք երկրներում շրջակա միջավայրի պաշտպանության առումով աճող 
սպասելիքները, մարդու առողջության վրա ազդեցության ռիսկերի նվազեցման 
ցանկությունը, հողին տիրելու մրցակցությունը և բնական մի ջա վայրը արժևորելը 
և որպես հանգստավայրեր օգտագործելը հանգեցրել են ստանդարտների 
պահանջների և հանքարդյունաբերության պրակտիկայի զգալի բարելավումների: 
Բազմաթիվ հանքարդյունաբերողներ հիմնել են կառավարման այնպիսի 
քաղաքականություն, պրակտիկա և տեխնոլոգիաներ, որոնք զգալիորեն նվազեցրել 
են հանքարդյունաբերության հետևանքների վնասակար ազդեցությունը (Շրջակա 
միջավայր, Ավստրալիա, 2002 թ. (b), Գեմոն, 2002 թ., Միլեր, 2005 թ.): Երբ այդ 
զարգացումները դիտարկվում են հողային տարածքները որպես արժեքավոր 
կենսաբանական ակտիվների շտեմարան պահպանելու, բնապահպանական ծա-
ռայություններ տրամադրելու և գեղագիտական հաճույք ստանալու աճող ձգ տում-
ների հետ մեկտեղ, ապա դրանք, ամենայն հավանականությամբ, կշարունա կեն 
հանքարդյունաբերության  ոլորտում  խթանել  շարունակական  բարեփոխում  նե րը:

Որպես վերոհիշյալ դրական միտումների բաղկացուցիչ մաս՝ վերջին տարիների 
ընթացքում հանքավայրերի պլանավորման և Հանքերի փակման գործընթացները, 
հանքավայրերի շահագործման այն մեթոդները, որոնք կօժանդակեն շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության և սոցիալական առումով ընդունելի փակում կա-
տարելուն, նույնպես զգալիորեն բարելավվել են: Անցյալում հասարակության կողմից 
միակ հնարավոր ընտրությունն այն էր՝ արդյունահանել հանքանյութը, թե ոչ, և 
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այդ փաստը հստակ կերպով բացատրվում է նրանով, որ այն եղանակը, ըստ որի 
պլանավորվել է հանքավայրի շահագործումը, կարող է մեծ դրական ազդեցություն 
ունենալ հետևանքների ծավալի և կյանքի տևողության վրա՝ հանքավայրի շահա-
գործման ամբողջ ընթացքում և նրա փակումից հետո (Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության գործակալություն, 1995 թ. (a), էջ 2):

Տվյալ ենթատեքստում այս փաստաթղթի համար ընտրված «Հանքերի 
փակում» վերնագիրը նախատեսված չէ ցուցադրելու այն, որ ներկայումս ընթացող 
հանքարդյունաբերական գործունեությունը պետք է դադարեցվի, իսկ ապագա-
յում պետք է զգալիորեն կրճատվի: Ճիշտ հակառակը, հանքարդյունաբերության  
ոլոր տը տե ղական   և  ազգային  տնտեսությունների  շատ  կարևոր  ներդրող 
է,  և պետք է իմա     նալ, որ անցյալում իշխանությունները սովորաբար չէին պա-
հան    ջում, որ հանքավայրերի «փակումը» այնպես իրականացվեր, ինչ պես 
այն ներկայացված է սույն զեկույ ցում: Ավելին, շատ երկրներում հանքար դյու-
նաբերությունը  ապագայում ևս շարունակելու է տնտեսության հիմք հան դիսա-
նալ: Ըստ էության, «հանքարդյունաբերական պետությունների» հանքային ռե-
սուր  ս  ների արդյունահանման և հարստացման շարունակական և նոր զարգա-
ցումները կարևոր դեր են ունենալու այդ պետություններից շատերի համար՝ 
կայուն զարգացման իրենց ուղին շարունակելու գործում: Գնահատելով հան-
քարդյունաբերության կարևորությունը, տվյալ փաստաթուղթը նախատեսված է 
օգնելու հանքարդյունաբերության քաղաքականության մշակմանը, կարողությունների 
զարգացմանը, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ զարգացմանը, որի արդյունքում 
պետությունները կկարողանան հանքարդյունաբերությունից ստանալ սոցիալական, 
տնտեսական և բնապահպանական արդյունքների մի համալիր: Սույն փաստաթուղթը 
հիմնականում կենտրնացված է Հարավարևելյան Եվրոպայի/Տիսա գետի ավազանի 
(ՀԱԵ/ՏԳԱ) խնդիրների վրա, սակայն ներկայացված նյութերի մեծ մասը ընդհանուր 
բնույթ է կրում:

¼ºÎàôÚòÆ Üä²î²ÎÜºðÀ
ENVSEC նախաձեռնությունը փորձում է օժանդակել այն գործընթացին, 

որի միջոցով Հարավարևելյան և Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և 
Կովկասի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կկարողանան խթանել խաղաղությանը 
և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված գործողությունները: Այն պետք է 
իրականացնել հանքարդյունաբերության  կայուն շահագործման, Հան քերի փակման 
քաղաքականության, փորձի և ուղեցույցների միացյալ ուժերով ձևավորման և 
որդեգրման միջոցով, որով հնարավորություն կընձեռվի Հարավարևելյան Եվրոպա-
յում և Տիսա գետի ավազանում աջակցելու շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը և 
անվտանգության ռիսկերի կրճատմանը: 

Այս փաստաթղթի նպատակն է օժանդակել կայուն հան քար դյու նաբերության 
փորձի, Հանքերի փակման  համար անհրաժեշտ քա ղաքականության, շահագործման 
կանոնների և ուղեցույցների ձևավորմանը և որդեգրմանը Հարավարևելյան 
Եվրոպայում և Տիսա գետի ավազանում շրջակա միջավայրի և անվտանգության 
ռիսկերը նվազեցնելու համար:

Այդ նպատակի իրագործման համար այս փաստաթուղթն ունի հետևյալ 
խնդիրները.

Խն դիր I  - Ներկայացնել հանքարդյունաբերության քաղաքականության մշակ ման, 
կարողությունների զարգացման և ինստիտուցիոնալ զարգացման այն սկզբունքները, 
գաղափարները և ուղեցույցները, որոնք կարող են հանգեցնել սոցիալական, 
տնտեսական և բնապահպանական արդյունքների կայուն համալիրի Հարավարևելյան 
Եվրոպայում և Տիսա գետի ավազանում՝ կարևորելով հետևյալ հարցերը. 

• ներկայումս գործող կամ նոր շահագործվող հանքավայրերի գոր ծառ-
նություններ, որոնց միջոցով կարելի է ապահովել և օժանդակել ծախ-
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սարդյունավետ փակումը, որով կհամապատասխանեն անվտան գության 
տեսանկյունից ընդունելի կայունության պահանջներին,

• լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի վերաշահագործում կամ այլ կերպ 
օգտագործում՝ վերջիններս կայուն դարձնելու և/կամ վերականգնելու 
և փակելու համար (ներառյալ հանքի այլ օգտագործման եղանակները 
գտնելու, տնտեսական օգուտներ ստանալու հնարավորությունները),

• լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի փակում կամ անվտանգ դարձնելը 
և/կամ վերականգնումը:

Խն դիր II - Աջակցել անդրսահմանային շրջակա միջավայրի և մարդու ան վտան-
գության ռիսկերի շարունակական գնահատմանը, որոնք առաջացել են գոր   ծող կամ 
լքված հանքերի՝ հանքարդյունաբերական ստանդարտներին չհա մապատասխանող 
շահագործման հետևանքով և ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների իրականացումը՝  
ընտրված հանքավայրերում ցու ցադրելու, քաղաքականության հնա րավոր փո-
փոխությունները գնահատելու և փորձար կելու, և անդրսահմանային համա գործակ-
ցության մե խանիզմների միձոցով:

Æ±Üâ ¾ Ð²ÜøºðÆ ö²ÎàôØÀ 

Վերը  նշված կետերը համախմբված են այստեղ որպես հայեցակարգ, որը 
կոչվում  է Հանքերի փակում: Հանքերի փակում բառակապակցության իմաստը, 
հիմնական գաղափարը հանքավայրի ամբողջական պլանավորումն է, երբ հանքի 
փակման պլանը պետք է կազմի ծրագրի շահագործման փուլի անբաժանելի մասը և 
պետք է նախագծված լինի ապահովելու1 այն որ.

• հետագայում մարդկանց առողջությունը վտանգված չէ2,
• շրջակա միջավայրը և ռեսուրսները չեն ենթարկվում ֆիզիկական կամ 

քիմիական քայքայման3,
• հանքավայրի փակումից հետո տարածքի հետագա օգտագործումը 

շահավետ և կայուն է երկար տարիների ընթացքում, 
• սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ որևէ ազդեցություն նվազագույնի է 

հասցված, 
• բոլոր սոցիալ-տնտեսական օգուտները առավելագույնի են հասցված:
Բացի այդ, մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերվում անցյալից եկած հան-

քարդունաբերության ժառանգության, ինչպես նաև դրա հետ կապված խնդիրների 
լուծման հանդեպ: Այդ հարցերը քննարկվելու են ստորև:

UNEP-Æ Ü²ÊÎÆÜ àôêàôØÜ²êÆðàôÂÚàôÜÜºðàôØ  
Ð²ÚîÜ²´ºðì²Ì Ø²ðî²Ðð²ìºðÜºðÀ
Հանքարդյունաբերության ժառանգությունները հստակորեն սահմանվել են 

որպես շրջակա միջավայրի կարևորագույն խնդիրները Հարավարևելյան Եվրոպայում 
և Տիսա գետի ավազանում: Հանքարդյունաբերության հետևանքների, հատկապես 
մնացորդային հանքանյութերի աղտոտման հետ կապված անվտանգության ռիսկերի 
1 Հեղինակն է Սեսունը (2000 թ.):
2  Հիմնականում սպառնացող վտանգներն են անկայուն պոչամբարները, աղտոտված ջրերը, վտանգավոր 
շենքերը, սարքերը, բաց փոսերը և այլն: Սակայն պետք է ընդունել, որ շատ քիչ են այն առարկաները (եթե 
այդպիսիք գոյություն ունեն)՝ մարդու կողմից ստեղծված կամ շրջակա միջավայրում, որոնք «անվտանգ 
են»: Հետևաբար, տրամաբանական է ակնկալել, որ բոլոր երկրներում պետք է անցկացվեն թափանցիկ 
քննարկումներ, և պետք է համաձայնության գալ հանքերի փակումից հետո  բնապահպանական, 
սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունների ընդունելի ռիսկերի մակարդակի վերաբերյալ:
3 Այստեղ օգտագործված արտահայտությունները բերված են Սեսունից (2000 թ.), Վան Զիլից, Ֆլերիից 
և Կիյունից (2002 թ. (a)), դրանք ընդհանուր են, սակայն նախատեսված են իրենց մեջ պարունակել այն 
իմաստը և սահմանափակումները, որոնք ներկայացված են աղբյուրներում:
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վերաբերյալ Հարավարևելյան Եվրոպայում հանքարդյունաբերության հետևանքով 
շրջակա   միջավայրի   և   անվտանգության   վրա   ռիսկերի   նվազեցման   տեսական 
գնահատումը (Փեք, 2004 թ.) և UNEP-ի՝ Տիսա գետի ավազանի բնապահպանական 
արագ գնահատումը (Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ.) հստակորեն ցույց տվեցին, որ 
ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանում կան հանքավայրեր, որտեղ զբաղվում են հանքային 
ռեսուրսների հարստացմամբ,  և որոնք մեծ վտանգ են ներկայացնում: Ավելին,  
բացահայտվել են փաստեր այն մասին, որ ՀԱԵ/ՏԳԱ երկրներում հանքավայրերից 
շատերը շրջակա միջավայրին, մարդկանց առողջությանը և ապահովությանը 
սպառնացող և/կամ տարածաշրջանային սոցիալ-քաղաքական կայունությունը 
վտանգող զգալի ռիկսեր են պարունակում:

Միաժամանակ, բացահայտվել է, որ հանքահանման և հանքանյութի 
հարստացման գործընթացները կարող են ազդել (և ազդում են) շրջակա միջավայրի 
և համայնքների վրա հետևյալ ուղիներով՝

• օդի միջոցով տարածվող աղտոտիչներ (օրինակ՝ փոշի, մետա ղա ձուլա-
րան  ների ար տանետումներ, գազեր, գոլորշի) 

• «կոշտ» թափոնների զանգվածային տեղաշարժեր (հիմնականում ծանր 
մետաղներ և թունավոր խառ նուրդներ պարունակող պոչամբարներ) 

• հեղուկ կամ կիսահեղուկ թափոնների զանգվածային տեղաշարժեր (կրկին` 
ծանր մետաղներ և թունավոր խառնուրդներ պարունակող պոչամբարներ)

• ջրի միջոցով տարածվող թափոնների տեղաշարժեր (օրինակ` կախույթային 
կոշտ մասնիկներ և լուծվող նյութեր): 

Աշխարհում նման ֆիզիկական ռիսկեր առկա են շատ երկրներում, սակայն 
Եվրոպայի այս հատվածի հանքարդյունաբերություն ունեցող երկրներն ունեն 
միանման աշխարհագրական դիրք և պատմական ուղի, որը յուրահատուկ ձևով 
միավորում է նրանց երկրաբանական ռեսուրսները: Այդ տարածաշրջանում երկրների 
մեծ մասին կամ բոլորին միավորում են հետևյալ հատկանշական բնութագրումները՝

• հանքարդյունաբերության ոլորտը տեղական և ազգային տնտեսությունների 
շատ կարևոր ներդրողն է, և տնտեսությունները հետագայում հզորացնելու 
համար կպահանջվեն հանքարդյունաբերության ներկայումս գործող և նոր 
շահագործվող հանքավայրեր, 

• այդ երկրները (համեմատաբար) հարուստ են հանքային ռեսուրսներով, 
ունեն դրանց  արդյունահանման շատ երկար պատմություն,

• այդ երկրների հանքարդյունաբերության ոլորտում առկա են լուրջ վթարների 
բազմաթիվ դեպքեր, որոնց պատճառը մասամբ շրջակա միջավայրի 
պահպանման և մարդկանց անվտանգության հետ կապված խնդիրների 
անտեսման լայն տարածումն է, որին միանում են ստանդարտներին 
չհամապատասխանող  արդյունահանման եղանակը և թափոնների կա-
ռա վարման գործունեությունը, հատկապես 1945 թ. հետո ընկած ժա-
մանակահատվածում,

• արդյունահանման և հանքային ռեսուրսների հարստացման գործո ղություն-
ների և այդ գործունեության ժառանգության հետ կապված անդրսահմանային 
աղտոտման ռիսկերը բազմաթիվ են և նկատելի4,

• 1990-ականներին անկախ պետություններին վիճակված տնտեսական 
և քաղաքական զգալի փոփոխությունները, հակամարտությունները և 
սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները սրեցին որոշ հանքավայրերի հետ 
կապված խնդիրները,

4 Այդ երկրները կա´մ արտանետում են, կա´մ ընդունում են քրոնիկ և (հավանաբար) զգալի աղտոտումներ 
իրենց հարևան երկրներից, որոնք ներառում են օդի միջոցով տարածվող աղտոտիչները, ինչպես 
օրինակ՝ փոշու, մետաղաձուլարանների արտանետումների, գազերի, գոլորշու, «կոշտ» թափոնների 
զանգվածային տեղաշարժերի (հիմնականում ծանր մետաղներ և թունավոր խառնուրդներ պարունակող 
պոչամբարները), հեղուկ կամ կիսահեղուկ թափոնների զանգվածային տեղաշարժերի (կրկին  ծանր 
մետաղներ և թունավոր խառնուրդներ պարունակող պոչամբարները), ջրի միջոցով տարածվող 
թափոնների, օրինակ՝ կախույթային կոշտ մասնիկների և լուծվող նյութերի:
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• Եվրամիության անդամ դառնալը ակնկալվում կամ նախատեսվում է, և 
Եվրամիության շրջակա միջավայրի ու անվտանգության մի շարք կա-
նոնա կարգերի պա հանջները բավարարում են պայմանավորված այդ 
գործընթացի առաջընթացով,

• արդյունահանման և հանքային ռեսուրսների հարստացման  գործունեության, 
հանքարդյունաբերության ժառանգության հետ կապված օրենսդրական 
դաշտի, ինչպես նաև այդ գործողությունների պատճառով շրջակա 
միջավայրի տեսանկյունների հետ կապված պատասխանատվությունը (և 
իրավասությունների շրջանակները, դեռևս գտնվում են զարգացման կամ 
փոփոխությունների շրջանում,

• դիտարկվող խնդիրների լուծման համար հանքար դյու նա բերությանը 
աջակցող, ինչպես նաև անդրսահմանային ռիսկերի կառավարումը և/կամ 
աղետների արձագանքումը ղեկավարող կազմակերպությունների ներքին 
հնարավորությունները ներկա պահին անբավարար են,

• անցումային շրջանում գտնվող տնտեսություններում պետական բյուջեի 
պահուստներում առկա ֆինանսական միջոցները, որոնք նախատեսված 
են հանքավայրերի ռեկուլտիվացիայի և/կամ հանքարդյու նա բերության 
գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունից 
տուժած համայնքներին ուղղված սոցիալական ապա հովության «ցանցերի» 
կամ հան քավայրերի փակման ֆինանսավորման համար, կարող են 
նվազագույն լինել կամ ընդհանրապես բացակայել:

Այս պայմանների զուգադիպումը վկայում է հարցի հրատապ լինելու մա-
սին, հատկապես լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի (ժառանգությունների) 
առումով: Բացի այդ, խնդիրներ ունեցող պետությունների կողմից հստակ և պարզ 
հետաքրքրություն կա  ճկուն լուծումներ գտնելու՝ կապված լքված կամ տիրազուրկ 
հանքավայրերի տնտեսական օգտագործման այլ եղանակների հետ, ինչպես նաև 
վերացնելու դրանց վտանգավոր ազդեցությունը:

Նման իրավիճակում կարելի է հանգել այն եզրակացությանը, որ անհրաժեշտ 
է աջակցել շրջակա միջավայրի և մարդու անվտանգության անդրսահմանային 
ռիսկերի նվազեցմանը, որոնք առաջանում են գործող կամ լքված, ստանդարտներին 
չհամապատասխանող հանքավայրերի շահագործումից, ընտրված հանքավայրերում 
ռիսկերի նվազեցման միջոցներով դրանց իրականացմանը, քաղա քականության 
փոփոխությունների գնահատմանը և փորձարկմանն ու ան դրսա հմանային համա-
գործակցության մեխանիզմներին:   

Ð²ÜøºðÆ ö²ÎØ²Ü ìºð²´ºðÚ²È ¼ºÎàôÚòÆ Î²èàôòì²ÌøÀ
Սկզբում մշտապես կրկնվում էր, որ հիմնական մեկնարկային կետը` հան-

քարդյունաբերության շարունակական գործունեությունը, ընդհանրապես կենսական 
է Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրների կայուն 
զարգացման և շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար: Սա այն տեսակետն 
է, որը տարբեր չափով կիսում են զարգացման գործակալությունները, ինչպես 
օրինակ՝ Համաշխարհային բանկի խումբը (Օնորատո, Ֆոքս և Սթրոնգմեն, 1997 
թ., Սթրոնգմեն, 2000 թ.) և բնապահպանական խմբերի ֆեդերացիաները, ինչպես 
օրինակ՝ Եվրոպայի բնապահպանության բյուրոն (2000 թ.):

Բացի այդ, զեկույցն անդրադառնում է ուշադրություն պահանջող հարցերին՝ 
աջակցելով «հետագա զարգացմանը»  և´ տեղական (ազգային) մակարդակով, 
և´ անդրսահմանային ու տարածաշրջանային առումով, որոնք ներկայացված են 
ENVSEC նախաձեռնության նախագծի համար 2004 թ. կատարված Տեսական 
գնահատման մեջ (Փեք, 2004 թ.), և որոշ հիմնական խնդիրներ ներկայացվել են 
Շտապ գնահատման զեկույցում (Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ.): Այն տեղեկություններ 
և ուղեցույցներ է ներկայացնում տարածաշրջանում որոշում կայացնողների 
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համար այն մասին, թե ինչպես զարգացնել քաղաքականության գործիքները 
հանքարդյունաբերությունը ներգրավող ոլորտներում: Այդ նպատակին հասնելու 
համար պետք է հստակ պատկերացնել, թե արդեն որքան մեծ թվով խնդիրներ են 
առաջացել:

Հանքավայրերի լքման բազմաթիվ պատճառներ ներկայացված են 
հանքարդյունաբերության մասին գրականության մեջ (Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության գործակալություն, 1995 թ.(b), Մուլիգան, 1996 թ., Նազարի,                               
1999 թ., Սենգուպթա, 1993 թ., Սմիթ և Անդերվուդ, 2000 թ., Վան Զիլ և այլք, 2002 թ. 
(a), WOM Geological Associates, 2000 թ.): Հանքարդյունաբերության հետ կապված 
այն գործոնները, որոնք առաջացնում են լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի 
ժառանգությունը ներառում են՝ 

• մինչև 20-րդ դարի վերջը հանքավայրերի վերակուլտիվացիայի քա ղա քա-
կանության և սահմանված կարգի բացակայություն,

• առկայության դեպքում, հանքափորվածքի վերակուլտիվացիայի քաղա քա-
կանության և սահմանված կարգի անարդյունավետ հարկադրում, 

• հանքարդյունաբերության ընկերության սնանկացման և նրա կողմից 
վերա  կանգնման ծախսերը վճարելու անկարողության  պայմաններում 
կառավարության կողմից վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու  
ֆոնդերը երաշխավորելու ֆինանսական ապահովման մեխանիզմների 
բացակայություն,

• վերականգնման գործողությունների համար անբավարար ֆինանսական 
ապահովում, եթե և երբ այդպիսի ֆոնդեր առանձնացված են եղել,

• չնախատեսված տնտեսական իրադարձությունները, որոնք պատճառ 
են դարձել հանքարդյունաբերության ընկերությունների գործունեության 
դադարեցման կամ սնանկության, ինչպես օրինակ՝ մետաղի գների կտրուկ 
անկում, հանքաքարի արդյունահանման և ջարդման հետ կապված 
անհաղթահարելի դժվարություններ և/կամ ենթակառուցվածքային 
խնդիրներ,

• անցյալում կիրառվող այնպիսի տեխնիկական մեթոդներ, ինչպիսիք են 
հիմնանցքի բազմաթիվ լեռնային փորվածքներ,  որոնք մինչև օգտակար 
հանածոների գնահատման համար հորատման սարքերի ներմուծումը 
երբեք չէին լցոնվել, 

• ազգային անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, ինչպիսիններից է 
ռազմավարական  մետաղների  պաշարների  կրճատումը  հակա մար-
տու   թյուն ների  ժամանակ, որը հանգեցնում է հանքահանման կտրուկ 
աճի՝ առանց մտածելու փակման պահանջների կամ շահագործման 
երկարատևության մասին, 

• արդյունահանման մասին տեղեկությունների կորուստ՝ ներառյալ ստոր-
գետնյա աշխատանքների և մակերեսային փորվածքների մասին 
գրանցում ները՝ բնական աղետների, ղեկավարման փոփոխությունների, 
գործունեության չպլանավորված դադարեցման, քաղաքական պառակ-
տումների և հակամարտությունների պատճառով, 

• քաղաքական խռովություններ, բախումներ և քաղաքական անկայուն 
վիճակ, որի արդյունքում բազմաթիվ հանքավայրերի շահագործումը դա-
դարեցվում է, 

• փոքրածավալ հանքավայրերը, որոնք շահագործվում են տնայնագործական 
եղանակով կամ ապօրինի մասնագետների կողմից, ինչպես նաև 
հանքավայրերի չվերահսկվող զավթումները:

Քանի որ հանքավայրերի լքումը սովորաբար տեղի է ունենում ան-
սպասելի և չպլանավորված, հանքավայրերի փակման և վերականգնման պա-
տասխանատվությունը հաճախ կրում են կառավարությունները: Այնուամենայնիվ, 
պարզ է, որ վերը նշված կետերի մեծ մասը կարելի է պլանավորել, կամ դրանք 
ինչ-որ ձևով հնարավոր է կանխել: Անշուշտ, ամբողջ աշխարհում աճում են այդ 
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գործողությունների` մշտապես իրականացվելու վերաբերյալ ակնկալիքները: Հան-
քավայրերի շահագործման հետևանքների առաջացումը կարելի է կանխել՝ հետևելով 
«Հանքերի փակման» մեջ ամփոփված գործողություններին և սկզբունքներին: 
Հետևանքների կանխումը կարելի է իրագործել հիմնավոր կառավարման միջոցով:

Ð²ÜøºðÆ ö²ÎØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÀ

Ըստ էության` Հանքերի փակման մոտեցումները ներառում են՝
• հանքավայրի հողատարածքի վերջնական տեսքի տեսլականի սահմանում, 

որի իրականացման համար հստակ անելիքներ են ներկայացվում,
• շահագործման փուլում հանքավայրի փակման պլանը որպես անբաժանելի 

մասի ներգրավման երաշխավորում,
• հանքավայրի փակման պլանի մշակումը սկսել հանքավայրի շահագործման 

համար նախապատրաստական աշխատանքների վաղ փուլում, որը պետք 
է իրականացվի կանոնակարգող իրավասու մարմինների և տեղական 
համայնքի հետ խորհրդակցություններ անցկացնելուց հետո, 

• արդյունահանման գործողությունների պլանում ընդգրկել մանրամասնորեն 
ներկայացված  բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական տեսան-
կյուն ները,

• գումարներ հատկացնել վերանայման և զարգացման համար, որոնք 
մեկնարկելու են հանքավայրի շահագործման և նախապլանավորման 
փու լում, շարունակվելու են շինարարական աշխատանքների, հանքի շա -
հագործման, փակման և հանքավայրի փակումից հետո  մինչև այդ տա-
րածքի կառավարումը:

Որպես ավելի մանրամասն սահմանված խնդիրներ՝ այդ գործընթացները պետք 
է ներառեն հետևյալը՝

• խնդիրների լուծման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն շահագրգիռ կողմերի 
մտահոգությունները/մասնակցությունը, 

• սեփականության իրավունքը պետությանը փոխանցելու դեպքում (եթե այլ 
լուծումներ գտնելու բոլոր տարբերակները ձախողվել են) գործողության 
պլանների մշակում,

• հանքավայրի կառավարման և երկրաբանական գրանցումների պահ պա-
նում,

• արդյունահանման տարածքի հանդեպ վարկատուների պահանջի վաղա-
ժամ բացահայտում,  

• ներկայումս և անցյալում սեփականության իրավունքի վերաբերյալ իրա-
վական նկատառումներ,

• տարածքի վերահսկման պահպանում, եթե վարձակալության ժամկետը 
ավարտվել է, և հանքավայրի տարածքի/ընդերքի հանդեպ մեկ այլ կողմ է 
ցանկանում իրավունք ձեռք բերել, 

• կանոնակարգող մարմնի անձնակազմի պատշաճ կարողություններ,
• վերականգնողական ռազմավարության շարունակական հետազո տություն-

ներ և փորձարկումներ ու արդյունքների ընդգրկումը Հանքերի փակման 
վերլուծության գործընթացներում,

• տեղական համայնքների ներգրավման վերաբերյալ տեսակետների և 
համաձայնության դիտարկում (մասնավորապես, երբ այդ համայնքները 
ցանկանում են համոզվել ստացվող տեղեկատվության որակի մեջ՝ 
պահանջելով մասնակցել հանքավայրի մոնիթորինգին և իրազեկված 
լինել շահագործողի և կառավարության պատասխանատվության մեջ 
համոզվելու համար),

• փակման քաղաքականության և կանոնակարգերի բարելավման համար 
պահպանել մասնավոր և հանրային հատվածի միջև հաղորդակցություն,
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• մաքրման աշխատանքների, աղետների արձագանքման, արտահոսքերի 
կա ռավարման միջոցառումների և այլնի, հատկապես չշահագործվող հան-
քավայրերի համար ֆինանսական աղբյուրների շարունակական որոնում: 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքները բավարարելու 
երաշխավորողի դերը պատկանում է կառավարությանը (որպես պետության 
շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցչի): Բացի այդ, պետք է նշել, որ շահագրգիռ 
կողմերի ակնկալիքները փոփոխական են, և անկասկած նման ակնկալիքների վրա 
կարելի է ազդեցություն գործել, և դա հնարավոր է նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ 
ակնկալիքները ամենևին էլ չեն արտահայտում բոլոր կողմերի շահերը:

Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü ¸ºðÀ Ð²ÜøºðÆ ö²ÎØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òàôØ

Հանքերի փակման  մեջ կառավարության դերը սահմանելու համար կան այլ 
առավելություններ, որոնք կարելի է ամփոփել հետևյալ լայն կատեգորիաների ներքո.

• շրջակա միջավայրի և սոցիալական վտանգավոր ազդեցության կանխար-
գելում,

• պահանջների չկատարման ռիսկերի նվազեցում,
• հիմնական շահագրգիռ կողմերի (հատկապես համայնքների և հողի 

սեփականատերերի) կողմից ավելի արտահայտված հանդուր ժողակա-
նության/ դիմադրության նվազեցման դրսևորում,

• հանքավայրերի փակման և վերականգնման համար պետական բյուջեյի 
վրա ֆինանսական բեռի մեղմացում,

• փակումից հետո զգալի պարտավորությունների ռիսկերի նվազեցում:
Զարգացող և վերակառուցվող երկրների պայմաններում վերոհիշյալ 

դրույթ ները ավելի ազդեցուցիչ են, քան ավելի հարուստ պետություններում: 
Պարզ է, որ երբ պետությունները չունեն բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ 
հանքարդյունաբերության հետևանքների հետ կապված խնդիրները լուծելու 
համար, ապա ավելի շատ նորարարություններ և ճկունություն կպահանջվեն 
հասարակությունը և շրջակա միջավայրը հանքարդյունաբերության ժառանգության 
ռիսկերից  պաշտպանելու համար:

¶àðÌ²ð²ðàôÂÚ²Ü ̧ ºðÀ Ð²ÜøºðÆ ö²ÎØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òàôØ
Կարևոր, ինչպես նաև բարենպաստ է, գործարարության տեսանկյունից, 

հանքարդյունաբերությունում և Հանքերի փակման պայմաններում ներդնել 
շր ջա կա միջավայրի պաշտպանության լավագույն միջազգային փորձը: 
Հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող կազմակերպությունների համար կարևորն այն 
է, որ այդ օգուտները ակնհայտ են և´ հանքավայրերի շահագործման ընթացքում, և´ 
հանքավայրի շահագործման վերջին փուլում, և ըստ էության՝ դրանք շատ ավելի 
մեծ նշանակություն ունեն, քան միայն ծախսերի կրճատումը, որին կարելի է հասնել 
ստիպողաբար դրված խնդիրների լուծման միջոցով:

Օգուտները (Շրջակա միջավայր Ավստրալիա, 2002 թ. (a) հրապարակումից), ի 
թիվս այլոց, ներառում են.

• պարտավորությունների շարունակական կրճատում՝ հանքավայրի 
շա  հագործման արտադրողական փուլի ընթացքում ստանձնած վե-
րականգնողական աշխատանքների իրագործման միջոցով, այլ ոչ թե 
ծախսերի կատարումը նախագծի վերջին փուլ հետաձգելը,

• մինչև հանքավայրի վերջնական փակումը հիմքեր ապահովել վերա-
կանգնման ծախսերի նախահաշիվ կազմելու համար, որի միջոցով կարելի 
է խնայել զգալի ֆինանսական և նյութական ռեսուրսներ,

• հանքավայրի շահագործման ակտիվ փուլում տվյալ հանքավայրին 
համապատասխան հատուկ եղանակով վերականգնման նախագծերի և/
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կամ գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ իրականացնել 
շարունակական ստուգումներ, գնահատում և հետադարձ կապ,

• աշխատանքների իրականացման աճող արդյունավետություն (օր.՝ 
թափոնների և հողի վերին շերտի երկակի մշակման կրճատում),

• ռեսուրսների արդյունավետ արդյունահանման և էկոհամակարգերը 
ֆունկ ցիոնալ վիճակի վերադարձնելու համար իրականացնել հան քար-
դյունաբերության պլանավորման հնարավորությունների օպտիմալացում, 

• կիրառել հողերը չվնասելու ավելի խնայող եղանակ՝ թափոնների ավելի 
փոքր կույտեր լցնելով և արդյունահանման ավելի կարճ ուղիներ ընտրելով, 
իսկ որոշ դեպքերում` հանքահորերի պրոգրեսիվ լցոնում կատարելով,

• բարձր ռիսկային տարածքների բացահայտումը պետք է հանդիսանա 
շարունակական հետախուզման և/կամ վերականգնման աշխատանքների  
առաջ նահերթություն,

• հանքավայրի վերականգնողական արդյունքներին հասնելու համար ուղղա-
կիորեն ներգրավել գործառնական անձնակազմին, 

• հանքավայրի վերականգնման առաջնահերթ գործողությունները սահ-
մա նելու գործընթացներում ներգրավել հիմնական շահագրգիռ կողմերին 
(հատկապես՝ տեղա կան համայնքներին), 

• հանքավայրի պատասխանատվության շարունակական նվազեցման գոր-
ծողությունների իրագործում և վարձակալության իրավունքից հրաժարման 
ու պարտքի հանձնառության մարման գործողությունները ժամանակին 
կատարելուն օժանդակում,  

• հանքարդյունաբերության  շահագործման  հետևանքով շրջակա միջա-
վայրի, սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունների ազդեցության 
առումով տեղական համայնքների վրա ազդեցության նվազեցում,

• հասարակության ապահովության և շրջակա միջավայրին հասցվող վնաս-
ների ու ռիսկերի հետ կապված չնախատեսված պարտավորությունների 
առաջացման հավանականության կրճատում,

• կանոնակարգերին չհամապասխանության ռիսկերի նվազեցում, 
• հիմնական շահագրգիռ կողմերի (մասնավորապես՝ համայնքների և հողի 

սեփականատերերի) ավելի արտահայտված հանդուրժողականություն/
դիմադրության նվազում,

• պետության կողմից հողային ռեսուրսներին ավելի պարզեցված հասա-
նելիություն,

• կապիտալի պարզեցված հասանելիություն առավել հեղինակավոր 
վարկային կազմակերպություններից,

• կապիտալի և պարտավորությունների ապահովագրության հետ կապված 
ծախսերի նվազեցման հնարավորություն,

• շարունակական հետադարձ կապ համայնքների կողմից ակնկալվող 
գործողությունները բավարարելու համար:

Նշված ծախսերը նվազեցնելու  համար գործարարության շահերից է վերոհիշյալ 
գործողությունները կատարել հանքավայրի շահագործման ճիշտ փուլում: Քանի 
որ հանքավայրերի շահագործման դադարեցումը սովորաբար կատարվում է 
շահագործման այն փուլում, երբ մետաղների շուկայում տնտեսական անկում է տեղի 
ունենում, և կանխիկի հոսքերը նվազագույն են կամ բացակայում են, ուստի դա հարմար 
ժամանակ չէ վերականգնման ծավալուն աշխատանքներ իրականացնելու համար: 
Կրկին պետք է ընդգծել, որ հանքավայրի շահագործման դադարեցման ամբողջ 
աշխատանքների գործընթացը պետք է ներառված լինի հանքավայրի շահագործման 
ամբողջական պլանավորման գործընթացում: Եվ ավելին, եթե հանքավայրի 
շահագործման դադարեցումը և փակումը չեն իրագործվում պլանավորված և 
արդյունավետ եղանակով, հավանաբար դրա արդյունքը նույնպես անբավարար կլինի:
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²è²æÀÜÂ²òÆ Ö²Ü²ä²ðÐÀ 
Սույն փաստաթուղթը ստեղծված է ներկայացնելու հանքարդյունաբերության 

քաղաքականության մշակման, կարողությունների զարգացման և ինստիտուցիոնալ 
զարգացման այն սկզբունքները, գաղափարները և ուղեցույցները, որոնք Հա-
րա  վարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում կարող են առա-
ջացնել սոցիալական, տնտեսական և շրջակա միջավայրի համար կայուն/ան-
վտանգ արդյունքների համակցություն: Այն ստեղծվել է ի ճանաչումն այն հիմ-
նարար հակասության, որը գոյություն ունի հանքավայրերը շահագործող հան-
քարդյունաբերական ընկերությունների (որոնք իրենց բաժնետերերի համար լավ 
եկամուտներ են բերում և հեռանում են, երբ շահագործումը դադարում է)  և համայնք-
ների (որոնք ցանկանում են, որ իրենց շրջանում հարստության և եկամուտներ 
ստեղծելու հնարավորությունները ժամանակի ընթացքում չդադարեցվեն) շահերի 
միջև:

Վերը նշվածը նշանակում է, որ «Հանքերի փակում» փաստաթուղթը ռազ   -
մա   վարական համապատասխանության նախադեպ է ստեղծում և´ հան քարդ յու-
նաբերության, և´ կառավարությունների համար: Երկու կողմի գլխավոր դերա-
կատարներն էլ հստակորեն պատկերացնում են, որ հենց հանքարդյունաբերության 
կենսունակությունն է վտանգված շրջակա միջավայրի պաշտպանության մեծ 
ակնկալիքների, մարդու առողջության վրա ազդեցության ռիսկերի նվազեցման, 
հողերի պահանջի մրցակցության և բնական միջավայրը որպես հանգստի գոտի 
օգտագործելու աճող արժեքի պատճառով: Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա 
գետի ավազանի երկրներում հանքարդյունաբերության գոյատևման և երկրների 
կայուն զարգացման համար պահանջվում է հասարակության կողմից ընդունելի  
հզոր հանքարդյունաբերություն:

êÎ¼´àôÜøÜºðÆ ¸²ê²Î²ð¶àôØÀ
Մի շարք սկզբունքներ կարող են կիրառվել Հարավարևելյան Եվրոպայի և 

Տիսա գետի ավազանի երկրներում ներկայումս շահագործվող և նոր հանքավայրերի 
կառավարումը ուղորդելու համար, որի միջոցով կարող են բավարարվել կայունության  
ընդունելի պահանջները և ծախսարդյունավետ փակումը: Այս սկզբունքները կա-
րող են օգտագործվել լքված և տիրազուրկ հանքավայրերին վերաբերող աշխա-
տանքներում՝ դրանք անվտանգ դարձնելու և/կամ վերականգնելու և փակելու 
համար: Պետք է նշել, որ ստորև դասված կետերը պետք է դիտարկել որպես հա-
մապատասխանող և համազդող, այլ ոչ թե տարբերակող/բացառող (օր.՝ ինչպես 
խստապահանջ և ճկուն, և ոչ թե խստապահանջ, բայց  ճկուն):

Հանքերի փակման համար իրավասությունները, քաղաքականությունը և 
աշխատանքի մոտեցումները պետք է լինեն՝

Միասնական. հանքավայրերի փակման պահանջները և ընթացակարգերը 
պետք է համատեղելի լինեն տվյալ տարածաշրջանի այլ տարածքներում գտնվող 
հանքավայրերի համար գործող պահանջների և ընթացակարգերի հետ: Սա 
հատկապես կարևոր է այն վայրերում, որտեղ երկու պետությունները կիսում են 
անդրսահմանային ռիսկերը:

Կենտրոնացված. կառավարությունները պետք է ձգտեն ունենալ հանքա-
վայրերի փակման հարցերը կարգավորող անկախ օրենսդրություն ըստ որի պետք է 
հիմնվի մեկ գործակալություն՝ գործընթացի իրագործման համար:

Խստապահանջ. օրենսդրությունը պետք է խստորեն կիրառի «աղտոտողը 
վճարում է» սկզբունքը, և պետք է երաշխավորի սեփականատիրոջ կամ 
շահագործողի կողմից հաջող ռեկուլտուվացիայի իրականացման և ավարտի 
պատասխանատվության ստանձնումը:
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Ֆինանսապես երաշխավորված. օրենսդրությամբ պետք է նախատեսված 
լինի (հատկապես նոր շահագործվող հանքավայրերի և դեռևս երկարաժամկետ 
շահագործվելիք հանքավայրերի) հաջող ռեկուլտիվացիայի իրագործման համար 
ֆինանսական ապահովում:

Երկարաժամկետ ֆինանսավորվող. երբ առկա են երկարաժամկետ խնամք 
պահանջող պայմաններ, ֆինանսական երաշխավորման մեջ պետք է ներառվի 
երկարատև խնամքի և կառավարման ֆինանսավորումը: Սակայն պետության 
օրենսդրությամբ պետք է հստակորեն նախատեսված լինի որոշակի պահին 
հանքարդյունաբերող ընկերության հանքավայրի հանդեպ հետագա պարտա-
վորություններից ազատելը:

Ժամանակով սահմանափակված.  երկարաժամկետ  խնամք  իրականացնելու  
պայ  մաններում շահագործողը պարտավոր է շարունակել այն մինչև պար-
տավորություններից  ազատվելը,  սակայն  պատասխանատվության  ժամանակա յին 
շրջանակները  պետք  է ներառված լինեն պայմանագրում: Դրա համար պահանջ-
վում է խնամքի երկարաժամկետ ֆինանսավորում:

Ցածր ռիսկայնությամբ  և կենսունակ .  կենսունակ,  այլ ոչ միայն ինքնապահպան-
վող էկո համակարգերը, որոնք համատեղելի են առողջ շրջակա միջավայրի և 
մարդու գործունեության հետ և պարունակում են փոքր վտանգներ, հանքավայրերի 
հետշահագործման փուլում պետք է պահպանվեն: Տվյալ հանքավայրում շարունա-
կական աղտոտման խնդիրները լուծելու և աղտոտումը կանխելու միջոցառումները 
պետք է գործածվեն:

Մտածված և ճկուն. հանքավայրի թիրախային իրավիճակը պետք է զգուշորեն 
մտածված լինի շրջակա միջավայրի կայունության տեսանկյունից՝ չբացառելով 
սոցիալա կան և տնտեսական օգտագործումը, ինչը կարող է հանքավայրը դարձնել 
անվտանգ: Հանքավայրի հողերը իրենց նախնական վիճակին կամ հողատարածքն 
ամենաբազմազան օգտագործման հնարավորություն ապահովող վիճակին վերա-
դարձնելու պահանջները կարող են  անտեղի լինել: Իրավասու մարմինները պետք 
է ճկունություն ցուցաբերեն հարցերի լուծումներ մշակելուց, որ արդյունահանման 
գործառնությունների, կլիմայի, տե ղագրության, շրջակա միջավայ րի զգայունության և 
սոցիալական պահանջների առումով համապատասխան են հանքավայրին հատուկ 
պահանջներին, և որ դրանք կայուն զարգացման սկզբունքներին և խնդիրներին 
համապատասխան արդյունքներ տան:

Համազդող. պետք է հետամուտ լինել դերակատարների միջև համազդում 
հաստատելուն, հատկապես այն դերակատարների, որոնք հնարավորություն 
ունեն վերականգնողական ծառայություններ մատուցելու ավելի ցածր գներով: Այս 
արդյունքին կարելի է հասնել՝ շարժառիթներ տրամադրելով հանքարդյունաբերության 
ոլորտում ներկայումս գործող դերակատարներին, որպեսզի նրանք հանքարդյու-
նաբերության ժառանգության խնդիրների լուծման համար պետական ֆինանսա-
վորմանն աջակցելու նպատակով ապահովեն փորձագիտական ծառայություն, 
սարքավորումներ, նյութական պաշարներ և անձնակազմ:

Ճկուն. հնարավոր պարտավորությունները փոխհատուցելու համար պետք 
է փնտրել նորարարական, ճկուն և խնայող համակարգեր, հատկապես այն 
իրավիճակներում, երբ դրանք կարող են անհրաժեշտ դրդապատճառներ ստեղծել 
բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերին ռեկուլտիվացիայի աշխատանքներում ընդգրկելու 
համար:

Խելամիտ. պետք է հասկանալ, որ չափազանց անսովոր իրավիճակ ներից 
պաշտպանված լինելու պնդումը առաջացնելու է լրացուցիչ ծախսեր, որի հետևանքով 
ներդրումների շարժառիթները կարող են զգալիորեն նվազել: Իրավասու մարմինները 
պետք է խելամիտ մոտեցումներ կիրառեն, երբ նրանք փորձում են շրջակա 
միջավայրի վրա վնասակար ազդեցության կամ կորուստների հավանականության 
դեմ պայքարելու երաշխավորումների ուղիներ գտնել: 
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Ստեղծագործական. այն իրավիճակներում, երբ հանքավայրի շահու թա-
բերությունը ծայրահեղ ցածր է, կամ հանքավայրի շահագործման ժամկետը 
մոտենում է ավարտին, գործիքների նախագծման համար կարող է պահանջվել 
ստեղծագործական մոտեցում:

Շարժառիթների վրա հիմնված և հարկային առումով հավասարակշռված. երկրի 
հարկային կամ հարկային արտոնությունների ռեժիմներով պետք է նախատեսված 
լինի, որ ֆինանսական երաշխավորումը շահագործողից որոշ ծախսեր է պահանջում: 
Այդ գործընթացը պետք է հավասարակշռված լինի կայուն զարգացման նպատակները 
երաշխավորելու համար:

Կայունությանը նպատակաուղղված. հանքավայրի փակման համար դրված 
պայմանների պահանջները պետք է նպատակաուղղված լինեն ոչ միայն շրջակա 
միջավայրի որակի չափանիշներին, այլև ներառեն կարևոր այլ գործոններ՝ 
զբաղվածության և սոցիալական խնդիրները, ինչպես նաև ռեսուրսների երկարատև 
կառավարումը:

Նորարարական. իրավասու մարմինները պետք է նորարարական լուծումներ 
փնտրեն հանքավայրերից տնտեսական օգուտներ ստանալու համար, ինչպես 
օրինակ՝ թափոնների օգտագործում, հողի այլընտրանքային օգտագործում, են-
թակառուցվածքների վերաօգտագործում, հարկային արտոնությունների միջոցով 
շահագործման ապահովում, վերաշահագործում և այլն:

Ծառայություններին նպատակաուղղված. Հանքերի փակման հետ կապված 
առաջարկություններում պետք է սահմանված լինի, թե ինչպես համայնքների 
հիմնական ծառայությունները, ինչպես օրինակ՝ բուժօգնությունը, դպրոցները և այլն, 
կարող են շարունակվել հանքավայրի փակումից հետո:

Ներգրարվված. Հանքերի փակումը պահանջում է շահագրգիռ կողմերի 
ներգրավված մոտեցում, ինչը կարող է պարունակել ազգային սահմաններում 
գտնվող շահագրգիռ կողմերի, ինչպես օրինակ՝ համայնքների կարծիքները, ինչպես 
նաև սահմաններից դուրս տարածվել՝ ներառելով տարածաշրջանային ազգային 
պետությունները և միջազգային կառույցները: 

Ðºî²¶² ø²ÚÈºðÀ
Գալիք տարիների ընթացքում ինստիտուցիոնալ շրջանակների ներքո կայուն 

զարգացմանը հասնելու հարցը զգալիորեն հրատապ է:   
Սահմանել ամբողջ տարածաշրջանի համար հանքավայրերի փակման 

ման րամասն և միասնական պահանջներ և ընթացակարգեր, որոնք համա պա-
տասխանում են սույն փաստաթղթում, եվրոպական և միջազգային այլ օրենսդրական 
փաստաթղթերում ուրվագծված սկզբունքներին: 

Խթանել հանքավայրերի փակման գործընթացը կարգավորող առանձին 
օրեն քի մշակումը, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր երկրում այդ գործողությունների 
իրականացման համար ստեղծվում է մեկ գործակալություն:  Երաշխավորել, որ այդ 
օրենքները համապատասխանեն տվյալ տարածաշրջանի այլ երկրներում միևնույն 
կանոնակարգման շրջանակներում ստեղծված նմանատիպ օրենքներին, ինչպես 
նաև բացառվի պահանջների կրկնումը:

Սկսել կարողությունների զարգացման ծրագիր, որը կաջակցի ազգային 
գործակալություններին և հանքավայրերի տեսչություններին տարա ծա շրջանի 
հանքավայրերի ժառանգության խնդիրները լուծելու գործում և կերաշխավորի 
հանքարդյունաբերական նոր ծրագրերի՝ շրջակա միջա վայրի և անվտանգության 
հաստատուն սկզբունքների վրա հիմն ված լինելը: Այդ աշխատանքները պետք 
է նպատակաուղղված լինեն գործակալության կարողությունների զարգացմանը 
հետևյալ հարցերում. 
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• շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և ռիսկերի գնահատում, հան-
քարդյունաբերության նոր ծրագրերի ստուգումներ/սկրինինգ (scree ning),

• հանրային անվտանգության միջոցառումների և արտակարգ իրավի-
ճակներին պատրաստ լինելու պահանջները ներառել հանքավայրերի 
թույլտվություններում և լիցենզիաներում,

• չգործող հանքավայրերի, այդ թվում՝ լքված հանքավայրերի խնդիրների 
լուծում,

• անդրսահմանային ռիսկերի կառավարում:
Միաժամանակ, որոշակիորեն հրատապ է գալիք տարիների ընթացքում 

ստեղծել իրավասու մարմիններ և իրականացնել գործողություններ, կամ որտեղ 
դրանք առկա են, հզորացնել և ընդլայնել գործողությունները՝ ընդհանուր ռիսկերի 
նվազման  գործընթացին նպաստելու համար:

Մասնակցել բազմակողմ ուժերով իրականացվող աշխատանքների պաշ-
տոնապես թույլատրված մարմիններ կամ աշխատանքային խմբեր ստեղծելու գործին, 
որոնք պատասխանատու են լինելու թեժ կետեր հանդիսացող հանքավայրերի 
վերականգնման ծրագրեր կազմելու և առաջնահերթ աշխատանքների իրականաց-
ման համար միջազգային ֆինանսավորում հայթայթելու համար:

Հիմնադրել պաշտոնապես թույլատրված մարմիններ կամ աշխատանքային 
խմբեր անդրսահմանային ռիսկերի գնահատման և կառավարման համար: Նման 
մարմինները պետք է ներգրավեն արտանետող և ընդունող տարածաշրջանների 
ներկայացուցիչներին և, անհրաժեշտության դեպքում, միջազգային փորձագետներին 
և միջազգային մարմիններին, որոնք ներգրավված են անդրսահմանային 
շրջակա միջավայրի և տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներում: 
Այդ շրջանակներում պետք է հնարավորություններ փնտրել ներկայումս գործող 
մարմինների իրավասությունները ընդլայնելու, բյուրոկրատիան կրճատելու, առկա 
կարողությունները հզորացնելու և սահմանափակ ռեսուրսների արդյունաբերությունը 
բարձրացնելու համար:

Ընդլայնել և/կամ ստեղծել անդրսահմանային նախազգուշացման և աղետների 
արձագանքման համակարգեր, որոնք կապված են վերոհիշյալ կողմերի հետ:

Ընդլայնել և/կամ ստեղծել մոնիթորինգային ծրագրեր և/կամ վաղ 
նախազգուշացման համակարգեր շարունակական քրոնիկ աղտոտումը գնահատելու 
և աղտոտման դեպքերը բացահայտելու համար:

Միևնույն ժամանակ, լքված և տիրազուրկ հանքավայրերում վերականգնման 
գործողությունների առաջխաղացման կամ ռիսկերի նվազեցման համար գալիք 
տարիների ընթացքում պետք է անհապաղ իրականացնել հետևյալ գործողություն-
ները: Այդ հետագա քայլերը պետք է ընթերցվեն՝  նկատի ունենալով վերականգնման 
ուսուցողական պիլոտային ծրագրերի գործունեության ենթատեքստը:

Գույքագրել և դասակարգել լքված և տիրազուրկ հանքավայրերը պետական 
և մասնավոր ֆոնդերի առավել արդյունավետ օգտագործումը երաշխավորելու 
համար: Դրա համար, անկասկած, կպահանջվի պետական իրավասության տակ 
գտնվող հանքարդյունաբերության և հանքավայրերի մանրամասն գույքագրում, 
որտեղ տեղ կգտնեն ավարտուն տվյալներ, ինչպես օրինակ՝ տվյալ հանքավայրի 
սեփականատիրոջ և գործողությունների կարգավիճակի մասին մանրա մասն 
տեղեկություններ, լքված/տիրազուրկ հանքավայրերի իրավական կար գավիճակի 
գնահատում, աշխարհագրական մանրամասներ, ինչպես օրի նակ՝ ջրբաժանքի 
սահմանների հետ հարաբերվածությունը, ինժեներային և ենթա կառուցվածքային 
հիմնական պարամետրեր և այլն:

Հետազոտել համագործակցության հնարավորությունները (միջպետական 
համագործակցությունը) լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի վերականգնման 
աշխատանքները իրականացնելու համար, որը կենտրոնացված կլինի ապագա 
տնտեսական և սոցիալական արժեքների ստեղծման վրա առողջ շրջակա 
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միջավայրի պայմաններում, և որտեղ ընգրկված կլինեն և´ պետական, և´ մասնավոր 
հատվածները:

Քննել և փորձարկել համագործակցության տարբեր տեսակներ և նորարար,                 
ճկուն ու «ներողամիտ» կառուցվածքներ առաջին «ուսումնասիրության օրի-
նակ» ծառայող հանքավայրի վերականգնման նախագծի հնարավոր պար-
տավորությունները փոխհատուցելու համար: 

Ռիսկերի կրճատման գործընթացը հասկանալու համար պահանջվում են 
պիլոտային ծրագրերի իրականացում, տվյալների հավաքագրման և հնա րա վորու-
թյունների ստեղծման պահանջի վրա կենտրոնացում և ուսուցում: Ինչպես նշված է 
Հարավարևելյան Եվրոպայի տեսական գնահատման մեջ.

«Վերը թվարկված գործողությունների համաձայն՝ համարվում է, որ ռիսկերի 
կրճատման պիլոտային այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են մի շարք եր-
կրների որոշ թիրախային հանքավայրերում, զգալի նյութական օգուտներ ստա-
նալու ներուժ ունեն: Մինչդեռ թվում է, թե առանձին հանքավայրերում ռիսկերի 
մեղ մացմանն ուղղված աշխատանքները շրջակա միջավայրի, սոցիալական, զար-
գացումային և տարածաշրջանային անվտանգության առումով  օգուտներ են տա լիս, 
ցանկացած պիլոտային նախագծի առաջնային օգուտը պետք է փնտրել ապա գա 
աշխատանքների համար գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորության մեջ:  Օրի նակ, 
տեսական ուսումնասիրության մեջ նշվում է, որ պահանջվում է ավելի լավ պատ-
կերացում ունենալ տարբեր ոլորտների/տարածքների մասին: Նման ոլորտներն են՝

• անդրսահմանային աշխատանքային խմբերի առջև ծագող մար տահ -
րավերները (ի թիվս այլոց, սահմանները հատող տեղաշարժեր, աշ-
խարհագրական իրավասության շրջանները, տվյալների համատեղ օգ տա-
գործում և համատեղելիություն, պա տասխանատվություն, գոր ծողու թյուն-
ների ֆինանսավորում և այլն),

• հանքավայրերի կառա վար ման վրա օրենսդրության մեջ առկա բացերի 
ազդեցության ձևը,

• ինչպես է ինստիտուցիոնալ կարողությունների բացակայությունը սահ-
մանա փակում  անդրսահմանային ռիսկերի կառավարումը, 

• ինչպես է ռեսուրսների ընդհանուր անբավարարությունը (ֆինանսների, 
սար քա վորումների, տեխնիկական հնարավորությունների և այլն) խոչընդո-
տում աշխատանքների իրականացմանը,

• շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվության այն ուղիները, որոնք ավելի 
արդյունավետ են գործում,

• հանքարդյունաբերության և համայնքների համագործակցության այն մոդել-
նե րը, որոնք ավելի արդյունավետ են գործում,

• տեխնիկական գիտելիքների բացերը, որոնք զգալիորեն խոչընդոտում են 
հաջողության հասնելուն,

• ռիսկերի կրճատմանն ուղղված ֆինանսավորման մոդելներ:
Տարածաշրջանում ցանկացած պիլոտային ծրագիր նախաձեռնելու հնա-

րա   վորությունը պետք է իրականացվի տվյալների հավաքագրման և հնա րա-
վորությունների ստեղծման պահանջների վրա կենտրոնացված գործո ղությունների 
համաձայն: Նման ծրագրեր սկսելու առաջարկները և յուրաքանչյուր այդպիսի 
ծրագրի հատուկ նպատակների սահմանումը կարող է տեղի ունենալ միայն այն 
դեպքում, եթե այդ նախաձեռնությունը սկսելը արտահայտում են տուժած երկրների 
ներկայացուցիչները»:
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1.   Þðæ²Î² ØÆæ²ì²ÚðÀ, ²Üìî²Ü¶àôÂÚàôÜÀ ºì                        

Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ö²ÎàôØÀ

Սույն փաստաթղթի նպատակը Հարավարևելյան Եվրոպայի (SEE) և Տիսա գետի 
ավազանի (TRB) երկրներում ժամանակակից հանքարդյունաբերությանը աջակցելու 
համար համապատասխան կորպորատիվ պրակտիկայի, իրավական բազայի, 
կառավարման ուղեցույցների և/կամ ֆինանսական ու ապահովագրական շուկաների 
զարգացմանն ուղղված  գործողությունների հիմք ներկայացնելն է: Մասնավորապես, 
փաստաթղթի միջոցով  ներկայացվող մի շարք տարբերակներ և գաղափարներ 
կարող են կիրառվել հանքավայրերի փակման և հանքավայրերի վերականգնման 
ֆինանսավորման և շահագործման հետ կապված խնդիրները լուծելու գործում՝ 
միևնույն ժամանակ հարմար պայմաններ ստեղծելով հանքարդյունաբերության նոր 
և շարունակական գործողություններ իրականացնելու համար:

Շրջակա միջավայր և անվտանգություն (ENVSEC) նախաձեռնության գործ-
ընկերների կարծիքով՝ միջազգային մարմինների կողմից այս խնդիրը լուծելու 
և հանքարդյունաբերության ոլորտի գործունեության ազգային և միջազգային 
կազմակերպությունների՝ որպես շահագրգիռ կողմի իրենց դերում ուղղություն տալու 
ջանքերը դեռևս մնում են անբավարար: Միջազգային կազմակերպությունների 
գործունեության այս էական թերությունը ՀԱԵ/ՏԳԱ տա րածաշրջանում լուրջ 
հետևանքներ է առաջացնում:

Նշված գործընթացի բաղկացուցիչ մաս կազմող տվյալ փաստաթղթի մշակումը 
սկսվեց Ռումինիայի Կլուժ-Նապոկա քաղաքում 2005 թ. մայիսի 11-14-ը անցկացված 
Հարավարևելյան Եվրոպայում (ՀԱԵ) և Տիսա գետի ավազանի (ՏԳԱ) տարածքում 
հանքարդյունաբերության արդյունքում շրջակա միջավայրի և անվտանգության 
ռիսկերի նվազեցմանը նվիրված ենթատարածաշրջանային համաժողովի ժամանակ: 

Ենթատարածաշրջանային համաժողովի աշխատանքներում ընդգրկվեցին 
այնպիսի բարձրակարգ պաշտոնյաներ, ինչպիսիք են UNEP գործադիր տնօրեն 
պարոն Կլաուս Թեփֆերը, Ռումինիայի բնապահպանության և ջրային ռեսուրսների 
կառավարման նախարար տիկին Սուլֆինա Բարբուն և Հունգարիայի բնա-
պահպանության և ջրային ռեսուրսների կառավարման նախարար պարոն Միկլոշ Պեր-
սանին: Համաժողովին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ բազմաթիվ երկրներից և 
իրավասության ենթակա տարածքներից՝ Ալբանիայից, Բոսնիա և Հերցեգովինայից, 
Բուլղարիայից, Խորվաթիայից, նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիա հան-
րապետությունից, Ռումինիայից, Սերբիայից, Չեռնոգորիայից և Կոսովոյից (ՄԱԿ-ի 
կառավարման ներքո գտնվող տարածքներից), Սլովակիայի Հանրապետությունից և 
Հունգարիայից:

Համաժողովի նպատակն էր ստեղծել գործողությունների ծրագիր՝ տարա ծա-
շրջանում շրջակա միջավայրի և անվտանգության վրա հանքարդյունաբերության 
հե տևանքների ռիսկերը մեղմացնելու համար, որտեղ ներառվում են բարձր ռիսկայ-
նություն ունեցող վայրերում հետագա գնահատումների կատարում և պիլոտային 
ծրագրերի իրականացում, ինչպես նաև հանքարդյունաբերության և հանքերի 
փակման էկոլոգիապես կայուն պրակտիկայի ուղեցույցների կիրառում: Համաժողո-
վի ավարտին ստորագրվեց Ենթատարածաշրջանային համաժողովի բարձրագույն 
խորհրդի հռչակագիրը (Declaration of the High-Level Panel of the Sub-regional 
Conference), որը ներառված է սույն զեկույցում որպես Հավելված Ա:

Հռչակագիրը ողջունում է Շրջակա միջավայր և ան վտան գություն ENVSEC 
նախաձեռնության կողմից կատարված «Հարավարևելյան Եվրո պայում հան-
քարդյու նաբերության հետևանքով շրջակա միջավայրի և անվտանգության վրա 
ռիսկերի նվազեցման»  տեսական գնահատումը (Փեք, 2004 թ.) և UNEP-ի կողմից 
իրականացված «Տի սա գետի ավազանի շրջակա միջավայրի գնահատում» զե-
կույցը (Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ.)՝ որպես Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա 
գետի ավազանի երկրների հանքարդյունաբերության հետևանքով շրջակա 
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միջավայրի, առողջության և անվտանգության ռիսկերի նվազեցման և մեղմացման 
գործողությունների պլանի առաջնահերթությունների սահմանման հիմունքներ: 
Բացի այդ, հռչակագիրը ողջունում և ընդունում է «Հանքավայրերի փակում. 
Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում հանքավայրերի 
կայուն շահագործման և հանքավայրերի փակման քաղաքականություն, պրակտիկա 
և ուղեցույցներ» փաստաթուղթը՝ որպես հանքավայրերի շահագործման հետևանքով 
շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության ռիսկերի նվազեցման և 
մեղմացման  ձեռնարկ և ստուգացուցակ:

Այս փաստաթուղթը ունի հետևյալ ձևը՝ Հատված 1-ում հեղինակները փորձում են 
ուրվագծել տվյալ աշխատանքների մարտահրավերները և պահանջները: Հատված 
2-ում սահմանվում է հանքարդյունաբերության՝ ոլորտում շրջակա միջավայրի 
պաշտ պանության լավագույն փորձը կամ, ինչպես այստեղ է ներկայացվելու, 
Հանքերի փակումը: Հատված 3-ում ներկայացվում են հանքարդյունաբերության 
գլխավոր շահագրգիռ կողմերը և նրանց համեմատական հատկանիշների գնա-
հատման եղանակը: Հատված 4-ում ներկայացված են հանքավայրերի փակման 
և լքման մեխանիզմների մասին քննարկումները: Հատված 5-ում ամփոփ ներ-
կայացվում  են Հարավարևելյան Եվրո պայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում 
հանքարդյունաբերության համակարգերը և սկզբունքները, ինչպես նաև ուրվագծ-
վում են հետագա քայլերը:

1.1. Üºð²ÌàôÂÚàôÜ

Մի շարք երկրներում շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ 
աճող սպասելիքները, մարդու առողջության վրա ազդեցություն ունեցող ռիսկերի 
նվազեցման ցանկությունը, հողին տիրելու մրցակցությունը և բնական միջավայրը 
որպես հանգստավայրեր օգտագործելու արժևորման աճը հանգեցրել են 
ստանդարտների պահանջների և հանքարդյունաբերության պրակտիկայի զգալի 
բարելավումների: Բազմաթիվ հանքարդյունաբերողներ ներդրել են կառավարման 
այնպիսի քաղաքականություն, պրակտիկա և տեխնոլոգիաներ, որոնք զգալիորեն 
նվազեցրել են հանքարդյունաբերության հետևանքների վնասակար ազդեցությունը 
(Շրջակա միջավայր, Ավստրալիա, 2002 թ., Գեմոն, 2002 թ. (b), Միլեր, 2005 թ.): Երբ 
այդ զարգացումները դիտարկվում են հողային տարածքները, որպես արժեքավոր 
կենսաբանական  ակտիվների շտեմարան պահպանելու, բնության և շրջակա մի-
ջավայրի ծառայություններ տրամադրելու և գեղագիտական հաճույք ստանալու  
մշտապես զարգացող տրամադրությունների հետ համատեղ, ապա, ամենայն 
հավանականությամբ, այդ զարգացումները կապահովեն հանքարդյունաբերության 
ոլորտում  շարունակական բարելավումների խթանումը:

Որպես վերոհիշյալ դրական միտումների մի հատված՝ Հանքերի փակման 
գործընթացը և հանքավայրերի այնպիսի շահագործումը, որը հնարավորություն 
կտա շրջակա միջավայրի և սոցիալապես ընդունելի փակման եղանակներ 
կիրառել, նույնպես զգալիորեն բարելավվել են վերջին տարիների ընթացքում: Եթե 
անցյալում հասարակության կողմից միակ հնարավոր ընտրությունը համարվում 
էր հանքանյութի արդյունահանումը, կամ դրանից հրաժարումը, այժմ պարզ է 
դառնում, որ այն մեթոդը, ըստ որի պլանավորվել է հանքավայրի շահագործումը, 
կարող է մեծ դրական ազդեցություն ունենալ հետևանքների ծավալի և տևողության 
վրա հանքավայրի շահագործման ամբողջ ընթացքում և նրա փակումից հետո 
(Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալություն, 1995 թ. (a), էջ 2): 
Տվյալ ենթատեքստում այս փաստաթղթի համար ընտրված «Հանքավայրերի 
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փակում»5 վերնագիրը նախատեսված չէ ցուցադրելու, որ ներկայումս ընթացող  
հանքարդյունաբերական   գործունեությունը  պետք է դա դա րեց վի, իսկ ապա-
գայում գործունեությունը պետք է զգալիորեն կրճատվի: Ճիշտ հա կա ռակը, հան-
քարդյունաբերության ոլորտը տեղական և ազգային տնտեսությունների շատ 
կարևոր ներդրողն է (Նազարի, 1999 թ.): Ավելին, հանքարդյունաբերությունը շատ 
երկրներում ապագայում ևս շարունակելու է հանդիսանալ տնտեսության հիմք: 
Ըստ էության, «հանքարդյունաբերական երկրների» օգտակար հանածոների 
հարստացման և հանքաարդյունաբերության շարունակական և նոր զարգացումները 
կարևոր են լինելու այդ պետություններից շատերի համար կայուն զարգացմանը 
հասնելու առումով: Այդ կարևորությունը գնահատելով՝ տվյալ փաստաթուղթը 
նախատեսված է օգնելու հանքարդյունաբերության քաղաքականության մշակմանը, 
կարողությունների ինստիտուցիոնալ զարգացմանը, որի արդյունքում այդ պե-
տությունները կկարողանան հանքարդյունաբերությունից ստանալ սոցիալական, 
տնտեսական և բնապահպանական արդյունքների մի համալիր: Սույն փաստա-
թուղթը հիմնականում կենտրոնացված է Հարավարևելյան Եվրոպայի/Տիսա գետի 
ավազանի խնդիրների վրա, սակայն ներկայացված նյութերի մեծ մասը ընդհանուր 
բնույթ է կրում:

Չնայած բազմաթիվ դրական զարգացումների, այնուամենայնիվ, չի կարելի 
անտեսել այն փաստը, որ ներկայումս շահագործվող և նոր հանքավայրերի շա-
հագործման գործընթացների բարելավման շարժառիթային գործոնն է մնում լք-
ված հանքավայրերի մեծածավալ և խնդրահարույց ժառանգությունը և դրանց հետ 
կապված շրջակա միջավայրի ու սոցիալական խնդիրները (Բոլկաու, 2005թ. (a), 
2005թ. (b), ԱՄՆ ներքին գործերի դեպարտամենտ, 1998 թ.)6 : 

Հանքարդյունաբերության բազմահազար այդպիսի ժառանգություներ 
գո յություն ունեն ամբողջ աշխարհում: Չնայած գործող և պլանավորված 
հանքաարդյունաբերության կառավարման բարելավման արձանագրությունների, 
նախկինում հանքարդյունաբերության  բացասական հետևանքների վերացումը  քիչ 
նկատելի են:

 Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի (ԿԱԵ), ինչպես նաև Հարավարևել յան 
Եվրոպաայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում հանքարդյունաբերության ոլորտը 
տեղական և ազգային տնտեսությունների շատ խոշոր ներդրող է: Այդուհանդերձ, 
տվյալ տարածաշրջանների որոշ հատվածներում հան քար դյունա բերության 
ոլո րտի համար հաճախ հատկանշական են պլանավորման, շահագործման և 
հետշահագործման փուլերում կիրառվող ոչ պատշաճ մեթոդները: Բացի այդ, 

5 Ըստ  Կանադայի բնական ռեսուրսների Հատուկ նախագծերի ծրագրի ղեկավար Ժիլ Թրեմբլիի կարծի-
քի՝ (անձ նական նամակագրության համար՝ Կանադայի բնական ռեսուրսներ, օգոստոսի 2, 2005 թ.), այս 
փաստաթղթում ներկայացված «Հանքավայրերի փակումը» շատ նման է «Փակման նախագծում» եւ/կամ 
«Շահագործում եւ փակում» այլ տեղերում օգտագործված հասկացություններին:
Նա նշում է, որ «Փակման նախագծումը» ակտիվորեն գովազդվում էր Ջոն Գեդսբիի կողմից, Կանադա, 
Բրիտանական Կոլումբիայի խորհրդական, եւ նա այն օգտագործել է «Թթվային դրենաժ» աշխատության 
նախաբանում, որը հրապարակվել է 1990 թ. (Գեդսբի, Մելիք եւ Դեյ, 1990 թ.): Ըստ Թրեմբլիի՝ Կանադայում 
մասնագետները 1990-ականներին լայնորեն օգտագործում էին այդ տերմինները, եւ այն հիմնականում 
կենտորնացված էր լինում հանքավայրերի փակման ժամանակ շրջակա միջավայրի հանդեպ 
պարտավորությունների նվազեցմանը: Բացի այդ, նա հայտնում է, որ որպես Հյուսիսային Ամերիկայի 
MMSD (Մետաղների հանքարդյունաբերությունը եւ կայուն զարգացումը, Mining Metals and Sustainable 
Development) տարածաշրջանային գործընթացի անվտանգության աշխատանքներին տրվող յոթ հարցերի  
բաղկացուցիչ մաս՝ պարզվեց, որ հանքարդյունաբերության ծրագրի ներդրումը կայուն զարգացման 
հանդեպ ստուգելու համար պետք է փոխել հասկացությունը՝ դարձնելով այն «Հանքավայրի փակման 
շրջանի նախագծում և իրագործում»: Դրանից հետո հանքավայրը մինչեւ շահագործումը և շահագործու մից 
հետո ֆիզիկական և մարդկային միջավայրերի միջև կամուրջ է դառնում (կանաչահատման նախագծերի 
համար) և ծառայում է որպես հզոր միջոց կայուն զարգացման մեջ հանքարդյունաբերության ներդրումների 
համար:
6 Պետք է շեշտել, որ «փակումը» (կամ վերջինիս բացակայությունը), ինչպես որ այն կատարվում էր 
լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի ղեկավարների կողմից, որի մասին խոսվել է այս փաստաթղթում, 
քննարկված լքված կամ չշահագործվող հանքավայրերին նվիրված հատվածում, հանքավայրերի 
շահագործման և հանքաքարի հարստացման գործողությունների ժամանակահատվածում բավարարում 
էին նրանց վրա դրված (կամ չդրված) բնապահպանական պահանջները: Մինչդեռ մենք գտնում ենք, որ 
խոշոր բարեփոխումները տեղի են ունենում ավելի զարգացած երկրներում, նկարագրված պրակտիկան 
էր ընդունված անցյալ ժամանակներում:

 



ՀԱՆՔԵՐԻ ՓԱԿՈՒ Մ  I   4

նման գործողությունները տեղի են ունենում անհամապատասխան կարգավորող 
դաշտում: Հանքավայրի վերականգնման և փակման գործողությունների անբա-
վարար իրագործումը հանդիսացավ նշումների մեկ արդյունք (Նազարի, 1999 թ.)7: 
Այս փաստաթղթի ուշադրության կենտրոնում գտ ն վող տարածաշրջանում դրա 
արդյունքում առաջացել են և դեռևս շարունակում են առաջանալ շրջակա միջավայրի, 
առողջության և անվտանգության, սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունների 
վրա վտանգավոր ազդեցություններ և դրանց հետ կապված պարտա վորություններ 
(Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ., ICPDR/Zinke Բնապահ պանական խորհրդատվություն, 
2000 թ., Նազարի, 1999 թ., Փեք, 2004 թ.):

Բացի այս խնդիրներից՝ այն ավանդը, որը հանքարդյունաբերու թյունը կա-
րող է կատարել անցումային շրջանում գտնվող տնտեսությունների համար, 
(EiT) վարկաբեկված են նաև այլ պատճառներով: 1999 թ. Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկը (Նազարին) հայտնեց, որ անցումային տնտեսու-
թյուն ունեցող այն երկրներում, որտեղ ծավալվում է զգալի հանքարդյունաբերական 
գործունեություն, հանքավայրերի փակման գործողությունները չիրականացնելու 
պատճառով (որը դեռևս շարունակվում է տեղի ունենալ) առկա է շրջակա միջավայ րի, 
մարդու առողջության և անվտանգության վրա զգալի վնասակար ազդեցություն: Այդ 
իրադրությունը սովորաբար ստեղծվում է ֆինանսական սահմանափակ ռեսուրսների 
դեպքում: Պետք է նշել, որ այդպիսի հանքավայրերի հետ կապված ֆինանսական, 
բնապահպանական և սոցիալական պարտավորությունները նույնպես խոչընդոտում 
են այդ տարածաշրջանների զարգացումը: Ի հակադրություն այն երկրների, որտեղ 
«հանքարդյունաբերության միջազգային լավագույն փորձը» արդեն ներդրվել է, և այդ 
պահից արդեն զգալի ժամանակ է անցել, անցումային տնտեսություն ունեցող տվյալ 
երկրները դեռևս պետք է մշակեն բավականին բարդ կորպորատիվ կառավարում, 
իրավական բազաներ, ֆինանսական և ապահովագրական շուկաներ հանքավայրերի 
փակման կամ ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրները բավարար կերպով 
լուծելու համար:

Բացի մյուս խնդիրներից, Նազարին (1999 թ.) նշում է, որ այդ իրավիճակը 
հանգեցնում է՝

տվյալ ոլորտում զարգացման ծրագրերի և ներդրումների ուշացումների,
փակման ծախսերի հավանական անարդար բաշխման և վնասաբեր 
ազդեցության  գնահատմանը,
ծախսատար և ժամանակատար կոնկրետ դեպքերի համար համա պա-
տասխանեցված լուծումների, 
միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ֆինանսավորում 
կամ քաղաքական ռիսկերի ապահովագրում փնտրող ներդրողների` 
մեկուսացված և «պատժված» վիճակում հայտնվելը:

Անդրադառնալով վերջին կետին՝ պետք է նշել, որ միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպությունները սովորաբար պահանջում են կատարել հանքավայրերի 
փակման հետ կապված խնդիրների ուսումնասիրություն: Դրա արդյունքում այն 
ներդրողները, ովքեր փորձում են ֆինանսավորում ստանալ նման աղբյուրներից, 
ջանքեր գործադրելիս կարող են ավելի անբարենպաստ վիճակում հայտնվել, 
համեմատած այն հանքարդյունաբերողներին, որոնք կապեր են հաստատում 
հանքավայրերի փակման ֆինանսավորման համար ավելի սահմանափակ պա-
հանջներ ունեցող կապիտալի այլընտրանքային շուկաների հետ:

Հանքավայրերի փակման ֆինանսավորման հարցերի լուծման համար 
կոր   պորատիվ կառավարման, իրավական բազաների, ֆինանսական և ապա-
հովագրական շուկաների զարգացումը էլ ավելի է բարդանում, երբ մուտք են 
գործում որոշ «կրտսեր ներդրողներ», որոնք, ի տարբերություն բազմաթիվ խոշոր 
հանքարդյունաբերական ընկերությունների, սահմանափակ ռեսուրսներ ունեն  
7 Երբեմնի բնապահպանության գծով առաջատար մասնագետ, Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկ (EBRD)

1.
2.

3.

4.
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ընկերության պարտավորությունները ֆինանսավորելու համար, ինչ պես նաև ան-
պատասխանատու վերաբերմունք են ցուցաբերում այլ հարցերում, օրինակ` 
համբավը պահպանելու խնդրում: Նման դերակատարների թիվը, համեմատած 
հանքարդյունաբերական ավելի զարգացած երկրների հետ, գերակշռող է անցու-
մային տնտեսություն ունեցող պետություններում:

Չնայած այս խնդիրների կարևորությանը և մարտահրավերների հրա տա-
պությանը` տարածաշրջանում հանքարդյունաբերության զարգացմանը վերաբերող 
քննարկումների բնույթը ներկայումս որոշ չափով վարկաբեկված է:  Ըստ էության, 
ակնկալվում է, որ այս փաստաթղթի հիմնական արդյունքը պետք է լինի ավելի բաց 
և տեղեկացված քննարկումների անցկացում, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի 
հանքարդյունաբերությունը և այն կառավարելու հնարավորությունները արժեքավոր 
շարժիչ ուժ ծառայեն զարգացման համար` միաժամանակ պահպանելով և նույնիսկ 
բարելավելով շրջակա միջավայրը:
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1.1.1 êàôÚÜ ö²êî²ÂÔÂàôØ ú¶î²¶àðÌì²Ì ÐÆØÜ²Î²Ü   
       Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÜºðÀ
Տերմինների մի մասը վերաբերում է հանքավայրերի շահագործման դա դա-

րեցմանը կամ փակմանը` կախված որոշակի պայմաններից: Տարբեր տեքստե րում 
և իրավասություններում տերմինները կարող են տարբեր իմաստով գործածվել: Այդ  
պատճառով,  ստորև  ներկայացվում  են  մի  շարք  հիմնական  հասկացություն նե րի 
պարզաբանումներ` կապված նոր տերմինի (Հանքերի փակում) ստեղծման  հետ: 

Սույն փաստաթղթում «փակում» նշանակում է ավելին, քան հանքավայրում 
գործառնությունների դադարեցում կամ միայն դադարեցման պահը: Այն ավելի շատ 
վերաբերում է հանքավայրի գործունեության ամբողջ տևողությանը, որի վերջնա-
կետը սովորաբար վարձակալության իրավունքից հրաժարվելու պահն է: Ըստ 
էության, փակումը այստեղ ավարտված է համարվում շահագործման դադարեց ման 
և վերականգնման գործողություններ կատարելուց հետո8: Այնուամենայնիվ, ինչպես 
այս փաստաթղթում պարզաբանվելու է, դա ամենևին չի նշանակում, որ  հանքավայրի 
տարածքը վերադարձվում է պետությանը (դա այն կարգավիճակն է եղել, որն այդ 
տարածքն ունեցել է մինչև հանքավայրի շահագործումն սկսելը), ոչ էլ այն պետք 
է խոչընդոտի հանքավայրի շահագործման ժամանակ նման գործողությունների 
իրականացումը: Բոլորովին հակառակը, գործող հանքավայրերի շարունակական 
վերականգնումը պետք է իրականացվի հանքավայրի շահագործման փուլերի 
ընթացքում:

«Հանքերի փակում» տերմինը նախատեսված է լինել ամբողջական և միևնույն 
ժամանակ ճկուն: Այդ տերմինն արտահայտելու է այն միտքը, որ հան   քավայրում 
աշխատանքները կարող են կատարվել այնպիսի եղանակով, որի արդյունքում 
«վերականգնումը» հիմնականում ավարտված լինի հան քավայրի փակման 
պահին: Հանքավայրի վար ձակալության խնդիրների լուծումը կարող է միացվել 
հանքավայրի ընթացիկ կամ առաջարկված գործողություններին, որ ժառանգության 
խնդիրների լուծման հա մար ստեղծված հատուկ հա մագոր ծակցությունը կարող 
է միացվել հանքավայրի ընթացիկ կամ առաջարկված գործողություններին, որ 
որոշ իրավիճակներում հանքարդյունաբերությամբ չզբաղ վող կողմերը կարող են 
համագործակցել հան քար դյու նաբերության ժա ռանգությունները վերականգնելու 
կամ այլ կերպ օգ տագործելու համար և այլն: Ավելին, նախատեսվում է, որ երբ 
այդ տերմինի բովանդակությունը ոլորտում ավելի հասկանալի դառնա, այն ավելի 
կզարգանա:

Այս գաղափարները պաշտպանելու համար տվյալ զեկույցի նպատակներին 
ծառայող սահմանումները մեծապես հիմնված են Հանքավայրերի փակման ռազ-
մավարական շրջանակների (ANZMEC MCA, 2000 թ.) և Կանադական վերջերս 
պատրաստված զեկույցի (Cal Data Ltd., 2005 թ.) տեքստերում ներկայացված 
սահմանումների վրա9: Ընթերցողը կարող է սահմանումների հղումները գտնել էջի 
հակառակ երեսին և գծապատկեր 1.1-ում, որը ներկայացնում է այս փաստաթղթում 
օգտագործված հանքավայրի կարգավիճակը:

• Գործող հանքավայր՝ այն տարածքն է, որտեղ վերահսկող մարմնի հա մա-
պատասխան և պատշաճ թույլտվության առկայության պայմաններում  օգ-
տակար հանածոների արդյունահանում կամ հարստացում է իրա գործ վում:

• Փակվող հանքավայր՝ շահագործվող այն հանքավայրն է, որտեղ շա հա-
գործման ավարտ է ակնկալվում 2-5 տարուց պակաս ժամա նա կա հատ-
վածում:

• Լքված կամ չգործող հանքավայր՝ օգտակար հանածոների բոլոր այն 
8  Որոշ սահմանումներում «փակում» տերմինը չի նշանակում հանքավայրի շահագործման ավարտից 
հետո տարածքի մաքրման աշխատանքների որևէ որոշակի ծավալ և այնպիսի տերմիններ, ինչպիսիք են, 
օրինակ, «վերականգնումը», «ռեաբիլիտացիան» և  «ռեկուլտիվացիան»  օգտագործվում են հանքավայրի 
տարածքի «փակումից հետո» բարելավումներ պահանջվող ստանդարտներին համապատասխան: 
9  Չնայած երկու զեկույցներում տարբեր տերմինաբանություն և ընդլայնված ու զգալիորեն փոփոխված 
սահմանումներ են օգտագործվել, հատկպես «լքված» և «չշահագործվող» հանքավայրերի միջև 
տարբերության, ինչպես նաև «հանքավայրերի փակում» տերմինների վերաբերյալ:
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վայրերը, որտեղ հանածոների հետախուզումը, արդյունահանումը կամ 
հարստացումը դադարեցվել են: Այսպիսով, բոլոր այդ հանքավայրերը չեն 
համարվում գործող:

• Փակված հանքավայր՝ (ընդհանուր իմաստով) նախկինում գործող 
հանքավայր, որտեղ ավարտվել են օգտակար հանածոների հետախու-
զումը, արդյունահանումը և հարստացումը, և բավարարվել են բոլոր 
անհրաժեշտ ընթացիկ կարգավորիչ պահանջները: Այնուամենայնիվ, 
(հատկապես) տվյալ փաստաթղթում փակված հանքավայր սահմանումը 
ընդլայնվելու է՝ ընդգրկելով «Հանքերի փակման» միջազգային լավագույն 
փորձի նկատառումները10:

• Հանքավայրի փակում՝ (ընդհանուր իմաստով) հանքավայրի շահագործման 
ամբողջ գործընթացը, որի գագաթնակետը վարձակալության իրավունքից 
հրաժարվելն է (սովորաբար, օրենքով պահանջվող պարտավորություն-
ներից հրաժարում): Փակում է (ընդհանրապես) համարվում շահագործման 
դա   դարեցում և վերականգնման աշխատանքների ավարտ, երբ բոլոր 
անհրաժեշտ նորմատիվային պահանջները բավարարված են: Այս փաս-
տաթղթում տվյալ հասկացությունը ընդլայնվելու է, ինչպես նշված էր 
վերևում:

• Մերժված հանքավայր՝ չգործող կամ չշահագործվող հանքավայր, որը չի 
փակվել և չունի կոնկրետ և ակնհայտ սեփականատեր, սակայն դեռևս կա-
րող է  ինչ-որ սեփականության իրավունքի տակ պահպանվել, և որտեղ 
բոլոր անհրաժեշտ նորմատիվ պարտավորությունները բավարարված 
չեն: Այս սահմանման տակ կարող են դասվել այն հանքավայրերը, որտեղ 
նորմատիվների փոփոխությունները հանգեցրել են չգործող հանքավայրի 
հանդեպ փակման պարամետրերի կիրարկմանը: 

• Ժամանակավոր փակում՝ (խնամքի և պահպանման տակ գտնվող  չգոր-
ծարկվող/չգործող հանքավայր) այն փուլն է, որը հաջորդում է գոր ծողու թյուն-
ների ժամանակավոր կասեցմանը, երբ ենթակառուցվածքները վնասված 
չեն, և հանքավայրի կառավարումը շարունակվում է: Հանքավայրը դեռևս 
ինչ-որ սեփականության իրավունքի տակ է պահպանվում, և գործող 
ան հրա ժեշտ նորմատիվ պարտավորությունները բավարարված չեն: 
Երբ նման հանքավայրեր ինչ-որ ձևով պահպանվում են հետագայում 
վերաշահագործման նկատառումներով, ապա  դրանք հաճախ համարվում 
են խնամքի և պահպանման տակ գտնվող:

• Լքված հանքավայր՝ այն տարածքն է, որը նախկինում օգտագործվել 
է ար դյունահանման համար (չգործարկվող/չգործող հան քավայր), որն 
անուշադրության է մատնվել, և որի օրինական սե փա կա նա տե րերը դեռևս 
գոյություն ունեն, և նրանց կարելի է գտնել:

• Տիրազուրկ հանքավայր՝ հանքավայրերի գործառնությունների կամ շի-
նությունների լքում, որոնց համար պատասխանատու կողմը այլևս գոյություն 
չունի, կամ նրան հնարավոր չէ գտնել:

• Հանքավայրերի շահագործման դադարեցում՝ այն գործընթացն է, որը 
սկսվում է օգտակար հանածոների հարստացման դադարին մոտ կամ այդ 
ընթացքում: Այս  տերմինը  հաճախ  փոփոխաբար է օգտագործվում Հան-
քերի   փակում   տերմինի   հետ,   սակայն   այստեղ   խոսքը   հանքավայրի

10  Համապատասխան սահմանափակումներով, այս փաստաթղթում ստորև փաստարկներ կներկայացվեն 
այն մասին, որ հանքավայրը իր «փակմանը» կհասնի այն ժամանակ, երբ ստեղծված կլինեն հետագայում 
մարդկանց առողջությունը և ապահովությանը չվտանգելու, շրջակա միջավայրի ռեսուրսները հետագա 
տարիների ընթացքում անբնական ֆիզիկական և քիմիական քայքայման չենթարկելու երաշխավորման 
միջոցներ: Քանի որ տվյալ փաստաթղթի նպատակը տեղեկատվական և ընդհանրական է, իրավական 
սահմանումների ստեղծում չի հետապնդվել:
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շահագործման  դադարեցման  և  վերջնական  փակման  միջև  փոխանցու  -
մային  շրջանի մասին է11:

• Վերականգնում (ռեկուլտիվացիա)՝ վնասված հողի վերա կանգ նումը կա -
յուն, բեղուն և/կամ ինքնապահպանվող վիճակի՝ հաշվի առնելով հան-
քավայրի և շրջակա հողերի շահավետ օգտագործումը:

• Տևական վերականգնման աշխատանքներ (Պրոգրեսիվ վերականգնում)՝ 
շահագործման ժամանակահատվածում հանքավայրերի և օգտակար 
հանածոների հետ կապված կառուցվածքների շարունակական վերա-
կանգնման գործընթաց: Տևական վերականգնման աշխատանքները կարող 
են ներառել նախագծի զարգացման և շահագործման ընթացքում վնասված 
հողատարածքների բուսական ծածկույթի վերականգնումը, լքված կամ 
լցոնված թափոններ պարունակող տարածքների, այդ թվում` հեղուկ 
պոչամբարների տարածքների, բուսական ծածկույթի վերականգնում, 
վերջնական վերականգնման և փակման պլաններին համաձայն հնացած 
կառույցների և նյութերի հեռացում և/կամ վերացում, ստորգետնյա կամ 
մակերեսի հաստատված փորվածքների, այդ թվում` հեղուկ պո չամ-
բարների տարածքները կրճատելու համար, ռեկուլտիվացիայի, հողի 
էռոզիայի կրճատման կամ վերացման, հանքավայրի տարածքի կայու-
նացման մեթոդների կիրառում, որը կնպաստի բուսական ծածկույթի 
վերա կանգնմանը և ռեկուլտիվացիային, փուչ ապարի տեղավորումը 
ստորգետնյա հորերում կամ մակերեսային փորվածքներում կամ փուչ 
ապարի ծածկումը գլաքարային կավով կամ հողի հերկելի շերտով և ապա 
հողի վերամշակում կատարելը ընդունված եղանակով և այլն:

• Հանքավայրերի ժառանգություն՝ (տիրազուրկ հանքավայրեր) հան-
քա  վայրերի շահագործման կամ կառուցվածքների լքում, որի համար 
պատասխանատվություն կրող կողմը այլևս գոյություն չունի, կամ նրան 
հնարավոր չէ գտնել: Հանքավայրերի ժառանգություն տերմինը հաճախ 
օգտագործվում է շատ ավելի հին հանքավայրերի համար, որտեղ հանքի 
շահագործումը դադարեցվել է տասնյակ և նույնիսկ հարյուրամյակներ 
առաջ: Գրականության մեջ այդ տերմինի ընդհանուր իմաստ կրելու 
պատճառով այս զեկույցում այն օգտագործվում է ազատ12:

11 Հանքավայրի փակում հասկացությունը ինքնըստինքյան արդեն խնդիր է: Սակայն խորացված 
վերլուծությունը այս զեկույցի շրջանակներից դուրս է: Հանքերի փակում  հասկացության ավելի խորացված 
վերլուծության համար տե՛ս Մադեր, Թերի և Քեվին Հարվի, Հանքերի փակման հայեցակարգերը, 
Օգտակար հանածոների ֆորում, UNEP, 1999 թ.: «Գոյություն ունեն բազմաթիվ և տարբեր բառեր 
հանքավայրի փակումը բացատրելու համար՝ ներառյալ շահագործման դադարեցում, բարելավում/
հողերի վերամշակում, վերականգնում և հետփակում: Այս փաստաթղթում հանքավայրի շահագործման 
դադարեցումը (de commissioning), դիտարկվում է որպես շահագործման դադարեցման և վերջնական 
փակման միջև ընկած փոխանցումային շրջանը:
Հողերի վերամշակումը դիտարկվում է որպես հողերի տեղաշարժման, կանաչապատման և բուսական 
ծածկույթի վերականգնում: Հանքերի փակման համար օգտագործվող մեկ այլ տերմին է վերականգնումը, 
որն օգտագործվում է հիմնականում ԱՄՆ-ից բացի այլ երկրներում: Փակում տերմինը վերաբերում է այն 
ժամանակահատվածին, երբ բուսական ծածկույթի վերականգնումը ավարտվել է, ավելորդ լուծույթները 
գործնական չափով հեռացվել են, պասիվ կառավարումը առավելագույն մակարդակով իրականացվել է, 
և սկսվել է մակերեսային և/կամ ստորգետնյա ջրերի մոնիթորինգի ծրագիրը»:
12 Գրականության բազմաթիվ աղբյուրներում «ժառանգված հանքավայր» տերմինը ինչ-որ չափով 
համընկնում է «տիրազուրկ» և նույնիսկ «լքված» հանքավայրի հետ: Ամենուրեք այն օգտագործվում է 
ընդհանուր  իմաստով (ինչպես օրինակ` «անցյալից եկած ժառանգություն» և «հանքարդյունաբերության 
ժառանգություն»): Վերոհիշյալ Կալդատա զեկույցից հղումներում «ժառանգություն» տերմինը այս 
զեկույցում դարձել է «լքված» տերմինին համարժեք: «Ժառանգություն» բառի ընդհանուր օգտագործման 
ժամանակ այդ իմաստից պետք է խուսափել:
Տվյալ քննարկման իմաստով, «ժառանգության հանքավայրը» «տիրազուրկ հանքավայր» է, սակայն 
այդ տերմինը նույնպես կարող է արտահայտել այն վայրը, որտեղ տարածքի հողերի վերամշակման 
նորմատիվ պարտավորությունները (եթե դրանք երբևէ գոյություն ունեցել են) շահագործման դադարեց-
ման ժա մա նակ արդեն իրականացվել են (այնտեղ վարձակալության իրավունքից արդեն հրաժարվել 
են և պարտավորությունները, եթե այդպիսիք գոյություն ունեին, վերացվել են), սակայն հողբարելավման 
աստիճանը չի բավարարում հանքավայրը «փակված» համարելու համար, այն իմաստով, որով այդ 
տերմինը ներկայացված է այս փաստաթղթում: 
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Գծապատկեր 1.1. Այս փաստաթղթի համար կազմված հանքավայրի կարգա վիճակի գծապատկերը13 

Այս փաստաթղթում օգտագործված «հանքարդյունաբերությունում շրջակա 
միջավայրի կառավարման միջազգային լավագույն փորձ»-ը մի այլ շատ կարևոր 
հասկացություն է: Ընդհանուր առմամբ, այս տերմինի գործածումը (ինչպես 
նաև ավելի կարճ` «շրջակա միջավայրի պաշտպանության լավագույն փորձը 
հանքարդյունաբերությունում» տերմինը) նախատեսված է արտահայտելու Ավս-
տրալիայի կառավարության շրջա կա միջավայրի և ժառանգության դեպարտամենտի 
կողմից հրապարակված ավելի քան քսան բրոշյուրներից բաղկացած շարքում 
նկարագրված կառավարման ոգին: Յուրաքանչյուր բրոշյուրի միջոցով փորձ է 
արվել նկարագրել շրջակա միջավայրի (և, իհարկե, սոցիալական) կառավարման 
որոշակի կարևոր ասպեկտների միջազգային լավագույն փորձը, որը կիրառվում է 
Ավստրալիայի հանքարդյունաբերության շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
առաջատար ղեկավարների կողմից: Այդ բրոշյուրները հասանելի են էլեկտրոնային            
և տպագիր եղանակներով և 1995-2000 թթ. տարածվել են աշխարհի վաթսունից 
ավելի երկրներում:

Միջազգային լավագույն փորձի կարևոր բաղկացուցիչը՝ լուծումներ գտնելով 
ճկունության դրսևո րումն է, որը համապատասխանում է տեղական պայմանների 
պահանջներին, հանքավայրերի շահագործման տեսակներին, կլիմա յի, տեղագրման, 
շրջակա միջավայրի զգայունության և սոցիալական պահանջների տեսա կետներին, 
և որոնք հանգեցնում են կայուն զարգացման սկզբունքներին և խնդիրներին 
համապատասխանող արդյունքների (Շրջակա միջավայրի պաշտ պա նության գոր-
ծակալություն, 1995  թ. (b)):

Հանքարդյունաբերությունում շրջակա միջավայրի կառավարման միջազգային 
լավագույն փորձը կենտրոնանում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և շրջա-
կա միջավայրի կառավարման սկզբունքների վրա: Բրոշյուրներում օգտագործվում 
են օրինակների ուսումնասիրություններ, որոնք ցուցադրում են տվյալ սկզբունք ների 
ընդգրկումը` սկսած ռեսուրսների զարգացման նախահետախուզման պլանավորու-
մից մինչև շինարարության, շահագործման, փակման և հետշահագործման 
մոնիթորինգի և պահպանման փուլերը: Հանքարդյունաբերության ծրագրում շրջակա 
13  Այս գծապատկերում նշված հարցական նշանները (?) նշանակում են, որ իրական գործողությունների 
ուղղությունը անհայտ է, կամ այն կարող է ազդեցության տակ ընկնել: 

?

?

?

?

?¸³¹³ñ»óí³Í/
ã·áñÍáÕ

îÇñ³½áõñÏ/
Å³é³Ý·í³Í

¶áñÍáÕ

Ð³Ýù³í³Ûñ

Ø»ñÅí³ÍÊÝ³Ùù ¨
å³Ñå³ÝáõÙ

Èùí³Í

ö³Ïí³Í
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միջավայրի կառավարման միջազգային լավագույն փորձում մշակված ռեսուրսները 
հասանելի են անվճար համացանցում14:

Կարևոր տերմինների այս ներածականի մեջ զետեղված է հանքար դյու-
նաբերության և շրջակա միջավայրի ֆիզիկական հիմնական բնութագրերի շատ 
սահմանափակ ցուցակ: Սույն փաստաթղթի ամբողջ բովանդակության մեջ ուղղակի 
և անուղղակի կերպով հիշատակվում են այդ բնութագրերը: Փաստաթղթի ստեղծման 
ընթացքում օգտագործված հիմնական սկզբ նաղ բյուր ները և/կամ ավելի մանրամասն 
ուսումնասիրություն կա տարելու ցանկություն ունեցող դերակատարնեի համար 
կարևոր սկզբնաղբյուրները նույնպես ներառված են այստեղ:

• Թթվաջրերի հեռացում/դրենաժ - Սովորաբար կոչվում է նաև թթվային դրե -
նաժ, հանքավայրի թթվային դրենաժ: Թթվային դրենաժն առաջանում է 
սուլֆիդ հանքանյութերի օքսիդացումից և հաճախ առաջանում է, երբ այդ 
հանքաքարի հանման արդյունքում ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը: 
Պատահական անձրևաջրերը կամ մակերեսային ջրերը թթվայնանում են, երբ 
ջրի մեջ տարրալուծվում են թթվային միացությունները: Դրա հետևանքներն 
են փուչ ապարի կուտակումներից և պոչամբարներից թթվային դրենաժի 
գոյացումը, թթվային միջավայրի առաջացումն արտաքին մթնոլորտին 
ենթարկվող նյութերից, լուծելիության բարձրացումը և մետաղների ար տա-
հոսքը,  ջրերի աղայնության բարձրացումը կամ լուծված նյութերը:

• (Հարստացման) պոչեր - Մետալուրգիական մշակման մնացորդներ (մշա-
կումից հետո ստացված թափոններ), որոնք հիմնականում պարունակում 
են մանր աղացած քարեր: Երբ հանքաքարը հանվում է, արժեքավոր 
հանքաքարը շրջապատված է լինում դատարկ ապարով, որը խտացման 
ընթացքում պետք է առանձնացվի: Ջարդելու և աղալու մեթոդները կի-
րառ վում են հանքանյութը ավազի և տիղմի մանրության դարձնելու հա-
մար, որից հետո կարելի է սկսել արժեքավոր հանքանյութերի խտաց ման 
գործընթացը: Հարստացման պոչերը պարունակում են նստ ված քային 
հանքանյութի մնացորդներ և հաճախ նաև մշակման ընթացքում օգ տա-
գործվող քիմիկատների մնացորդներ:

• Պոչամբարներ - Մշակման արդյունքում առաջացած թափոնների (պոչերի) 
համար կառուցված պահոցներ և պահեստացման տարածքներ, որոնք 
նույնպես անվանվում են պոչերի պահման կառույցներ, մշակումից ստաց-
ված թափոնների պահման կառույցներ (Process Waste Storage Facilities), 
պոչամբարների կառավարման տարածքներ (Tailings Management Areas) 
(TMAs), պոչերի պահման համակարգեր և այլն: Պոչամբարները նման են 
սովորական ջրամբարներին, քանի որ նրանք նախատեսված են որպես 
պահպանող կառույցներ: Պոչամբարները նախատեսված են ջուր և կոշտ 

14 Այնտեղ ընդգրկված է բուկլետների մի շարք, ստուգացուցակների լրակազմ, որոնք ստեղծված են  
կանոնակարգող մարմիններին և հանքարդյունաբերության ոլորտի դերակատարներին ուղեցույցները 
տրամադրելու համար, ինչպես նաև Ավստրալիայի և UNEP-ի կողմից համատեղ ստեղծված Հան-
քար դյունաբերության ոլորտում շրջակա միջավայրի կառավարման միջազգային լավագույն փորձի 
ուսուցողական հավաքածու: Այն կազմված է օգնելու դասախոսներին` պլանավորելու և անցկացնելու 
արդյունավետ դասընթացներ, որոնք նպատակաուղղված են հանքարդյունաբերության ոլորտում 
բնապահպանական ցուցանիշները բարելավելուն: 
Հավաքածուի տարբեր հատորներ տրամադրում են հավելյալ տեղեկատվության բազմաթիվ հղումներ՝ 
ներառյալ այն, որը հասանելի է Էկոլոգիապես կայուն օգտակար հանածոների շարքից էլեկտրոնային 
բուկլետներում: Շրջակա միջավայր Ավստրալիա (Environment Australia) և ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի 
ծրագիրը  (UNEP)  համատեղ  ստեղծել  են  ուսուցողական  այս  հավաքածուն  Էկոլոգիապես  կայուն 
օգտա կար հանածոների ծրագիրը դեպի նոր փուլ շարժելու նպատակով: Այն օգնում է դասախոսներին` 
Էկոլոգիապես կայուն օգտակար հանածոների բուկլետների բովանդակության վրա հիմնվելով 
ուսուցողական ծրագրերի մշակման գործում և ապահովում է ներկայացման տեսապատկերներ 
(սլայդներ), գրառումներ, գործնական օրինակների ընտրանի և աշխատանքային թերթիկներ: UNEP-ն 
հետամուտ է եղել ապահովելուուսուցողական հավաքածուի կենտրոնացումը միջազգային խնդիրների 
վրա, մասնավորապես զարգացող երկրներում Էկոլոգիապես կայուն օգտակար հանածոների  վերաբերյալ 
տեղեկացվածության հմտությունները խթանելուն: Տե՛ս 
http://www.deh.gov.au/in-dustry/industry-performance/minerals/training-kits/index.html.
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նյութեր պահելու համար, մինչդեռ սովորական ջրամբարները միայն ջուր 
են պահում:

• Մնացորդային ապար կամ դատարկ ապար - Հանքաքարի այն հատվածը, 
որը հեռացվում է արդյունաբերական արժեք ունեցող ապար ստանալու 
հա մար: Այն չի պարունակում արդյունաբերական զգալի որևէ արժեք: 
Մին չ  դեռ ապարը չի պարունակում այնքան օգտակար հանածոներ, 
ինչքան թիրախային ապարը: Այդ ապարը կարող է նույնպես պարունակել 
մետաղներ և սուլֆիդային հանքաքար, որոնք ավելացնում են շրջակա 
միջավայրի` վերը թվարկված խնդիրները:

Այս փաստաթղթում նշված կամ քննարկված հանքարդյունաբերության և 
օգտակար հանածոների հարստացման հետ կապված` շրջակա միջավայրի վրա 
բազմաթիվ հավանական կամ իրական ազդեցությունների թվում առանձնակի 
կարևոր է թթվային դրենաժի խնդիրը, հատկապես այն պատճառով, որ այս երևույթը 
կապված է զգալի պարտավորությունների առաջացման հետ: Հարավարևելյան 
Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում թթվային դրենաժը առաջնահերթ 
խնդիր է անդրսահմանային աղտոտման վտանգներ պարունակելու (Փեք, 2004 թ.), 
ազդեցության ծայրահեղ երկարատևության և լայնորեն տարածված լինելու պատ-
ճառով:

Այս տերմինների ընկալման և մեկնաբանման ընդհանուր բնույթը, այն, թե նման 
հարցերը ինչպես պետք է լուծվեն և օժանդակ տեղեկատվության որոշ կարևոր 
աղբյուրներ համառոտակի ներկայացված են այստեղ (ինչպես տեքստի նախորդ 
հատվածում ներկայացված էր Շրջակա միջավայրի միջազգային լավագույն փորձը):

Այս հարցի առնչությամբ միջազգային համատեղ ուժերով կատարվել է 
մեծածավալ աշխատանք: Որպես աչքի ընկնող և հաջողված օրինակ` կարելի 
է նշել Կանադայում իրականացված MEND ծրագիրը, ինչպես նաև դրա կողմից 
կատարված տեխնիկական գրականության ստեղծումը15: Որպես արձա գանք Կա-
նադայի հանքարդյունաբերությանը սպառնացող սուլֆիդային հանքաքարի16 
օքսիդացման պատճառով թթվային դրենաժի հետ կապված խոշոր պար տա-
վորությունների առաջացմանը` Կանադայի հանքարդյունաբերության նախա րա-
րությունը, Կանադայի դաշնային կառավարությունը և նահանգային կառավարման 
ութ մարմիններ 1989 թ. միացյալ ուժերով ստեղծեցին Հանքավայրերի շրջակա 
միջավայրի չեզոք դրենաժ (MEND) ծրագիրը17: Հանքարդյունաբերության համար 
թթվային դրենաժը գնահատվում է որպես շրջակա միջավայրի հանդեպ խոշորագույն 
պարտավորություններ առաջացնող խնդիր, իսկ համայնքների հանդեպ իրենց 
պարտավորությունները՝ լքված հանքավայրերից առաջացած հետևանքների առու-
մով, ավելի փոքր են համարվում: MEND ծրագիրը իրականցվել է թթվային դրենաժի 
կանխման և վերահսկման նոր տեխնոլոգիաներ մշակելու և կիրառելու համար, և այն 
շատ մեծ հաջողություն է ունեցել:

Ծրագրի նպատակն է հասնել նրան,  որ նոր հանքավայրեր շահագործողները 
երկար մտահոգության պատճառներ չունենան` կապված փակման ժամանակ 
թթվային դրենաժի առաջացման հետ: Մասնավորապես, MEND ծրագրի ձեռնարկում 
ամ փոփվում են ծրագրի կողմից կատարված աշխատանքները  տեղեկատու այն ֆոր-
մատով, որն ամփոփում է MEND ծրագրի կողմից կատարված աշխատանքները մեկ 
տե ղեկատու փաստաթղթում, և որը նախատեսված է Կանադայի արդյունաբերության 
ներ կայացուցիչների և կառավարության գործիչներին, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ 
կողմերի համար: Այն «ինչպես գործելու» ձեռնարկ չէ: Այն թթվային դրենաժի նմու-
15 MEND ծրագիրն ունի 200-ից ավելի տեխնիկական փաստաթղթեր: MEND ծրագրի հովանու ներքո 
հրապարակված տեխնիկական հաշվետվությունները հասանելի են և´ էլեկտրոնային, և´ տպելու 
ֆորմատներով, տե´ս http://www.nrcan.gc.ca/ mms/canmet-mtb/mmsl-lmsm/mend/mendpubs-e.htm
16  1999 թ. Կանադայի հանքարդյունաբերության հանդեպ առաջացած  այս երևույթը գնահատվել է  որպես 
շրջակա միջավայրի խոշորագույն պարտավորություն, այն կազմել է $2-ից $5 միլիարդ (Թրեմբլի, 1999 թ.):
17 Տե´ս http://www.nrcan.gc.ca/mms/canmet-mtb/mmsl-lmsm/ rnet/indart-e.htm և http://www.nrcan.gc.ca/
mms/canmet-mtb/mmsl-lmsm/mend/default_e.htm
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շա ռության և վերլուծությունների, կանխատեսումների, կանխման, իրագործման և 
մոնիթորինգի համապարփակ աշխատանքային տեղեկատու համալիր է: Այդ փաս-
տաթուղթը հանքավայրերը շահագործողներին և վերամշակող գործարանները շա-
հագործողներին, ինժեներային նախագծման և բնապահպանության անձնակազմին, 
խորհրդատու ինժեներներին, համալսարաններին և կառավարությանը տրամադրում 
է քիմիայի, ինժեներական, տնտեսագիտական, գործնական օրինակների և գիտական 
տվյալների տեղեկություններ: 

Այս փաստաթղթի վերջում ներառված են հանքարդյունաբերության և օգտակար 
հանածոների արդյունաբերության մեջ գործածվող այլ տերմինների սահմանումները, 
որոնք հիշատակվել են նաև սույն զեկույցում կամ հղումներում:

1.2. §Þðæ²Î² ØÆæ²ì²Úð ºì ²Üìî²Ü¶àôÂÚàôÜ¦-À (ENVSEC) 
     ºì Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚàôÜÀ Ð²ð²ì²ðºìºÈÚ²Ü 
     ºìðàä²ÚàôØ
Շրջակա միջավայր և անվտանգություն (ENVSEC) նախաձեռնության ղեկա-

վարումը իրականացվում է երեք կազմակերպությունների կողմից՝  Միացյալ ազգերի 
շրջակա միջավայրի ծրագրի (ՄԱԿՇՄԾ)(UNEP), Միացյալ ազգերի զարգացման 
ծրագրի (ՄԱԿԶԾ)(UNDP) և Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության 
կազմակերպության (ԵԱՀԿ)(OSCE) կողմից: Հյուսիսատլանտյան դաշինք կազմա-
կերպու թյունը՝ ՆԱՏՕ-ն (NATO) մասնակցում է որպես Նախաձեռնության համա-
գործակցող կողմ:

Նախաձեռնության նպատակն է համագործակցության համակարգ ապահովել 
անդրսահմանային շրջակա միջավայրի խնդիրների լուծման և բնապահպանության 
ոլոր տում համագործակցության և կայուն զարգացման միջոցով օժանդակելու խա-
ղաղությանը և կայունությանը:
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Նախաձեռնության կառուցվածքը հիմնված է երեք առանձին, բայց 
փոխկապակցված սյուների վրա, որոնք անդրադառնում են՝ խոցելիության գնա-
հատմանը և մոնիթորինգին, կարողությունների և ինստիտուցիոնալ զարգացմանը, 
քաղաքականության մշակմանը և իրագործմանը:

2003 թ. մայիսին` Կիևում նախարարների մակարդակով անցկացվող «Եվրո-
պայի շրջակա միջավայրը» համաժողովում Նախաձեռնությունը սկսելուց և Հարա-
վարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում շրջակա միջավա յրի 
և անվտանգության առաջնահերթությունների վերաբերյալ տարածաշրջանային 
զեկույցը պատրաստելուց հետո, ENVSEC գործընկերները, խորհրդակցություն-
ներ անցկացնելով տարածաշրջանի երկրների հետ, մշակեցին գործողությունների 
հետևյալ առաջնահերթ ուղղությունները.

 Վտանգավոր գործունևության անդրսահմանային ռիսկերի կառավարումը 
և կրճատումը,

 Անդրսահմանային բնական ռեսուրսների կառավարումը,
 Ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրներ (իրազեկությունը, 

տեղեկատվությունը, կրթվածությունը և այլն): 
Գործողությունների սահմանված ուղղությունները (ներառյալ ծրագրերի 

նախագծերը) ներկայացվեցին և հաստատվեցին Հարավարևելյան Եվրոպայի երկր-
ների ENVSEC խորհրդակցության ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Սկոպյե քաղաքում՝ 
նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիա հանրապետությունում, 2004 թ. սեպտեմբերի 
23-24-ին: Տիսա գետի ավազանի շրջակա միջավայրի արագ գնահատումը 
ներկայացվեց Դանուբ գետի պաշտպանության միջազգային հանձնաժողովին 
2004 թ. դեկտեմբերին: Այս խնդիրները կրկին հաստատվեցին Ռումինիայի Կլուժ-
Նապոկա քաղաքում 2005 թ. մայիսի 11-14-ը կայացած Հարավարևելյան Եվ-
րոպայում և Տիսա գետի ավազանի տարածքում հանքարդյունաբերության հե-
տևանքներից շրջակա միջավայրի և անվտանգության ռիսկերի նվազեցմանը 
նվիր ված ենթատարածաշրջանային համաժողովում, որտեղ ներկայացվեցին 
նաև այս երկու փաստաթղթերի ավարտուն տարբերակների նախագծերը, «Հա-
րավարևելյան Եվրոպայում հանքարդյունաբերության հետևանքով շրջակա մի ջա-
վայրի և անվտանգության վրա ռիսկերի նվազեցման» հանքարդյունաբերության 
անվտանգության ռիսկերի տեսական գնահատումը (Փեք, 2004 թ.) և UNEP-ի կողմից 
կատարված «Տիսա գետի ավազանի շրջակա միջավայրի արագ գնահատում» 
փաստաթղթի վերջնական տարբերակը (Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ.):

ENVSEC նախաձեռնության մեջ Հարավարևելյան Եվրոպայի երկրների թվում 
են Ալբանիան, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Բուլղարիան, Խորվաթիան, նախկին 
Հարավսլավիայի Մակեդոնիա հանրապետությունը, Ռումինիան, Սերբիան, Չեռ նո  -
գորիան և Կոսովան (ՄԱԿ-ի կառավարման ներքո գտնվող տարածք): Տի  սա գետի 
ավազանի երկրներն են Ռումինիան, Ուկրաինան, Սլովակիայի Հան րա պետությունը, 
Հունգարիան, Սերբիան ու Չեռնոգորիան: Վեր ջին տաս նամյակի պատերազմների, 
հա կամարտությունների և անցումային շրջա նի ժառանգության արդյունքն է 
տարածաշրջանի համար անբավարար զարգացումը, կյանքի պայ մանների վատ-
թարացումը և տուժած շրջակա միջավայրը: Տա րա ծաշրջանը զգալիորեն տուժում 
է զարգացած արդյունաբերություն ունե ցող քա   ղաքների տարածքներում ծանր 
արդյունաբերության պատճառած աղ տո տում ներից, առողջության վրա ին տեն-
սիվ գյուղատնտեսության դեռևս չհաշ վարկ ված ազդեցությունից, ջրային տեխ-
նոլոգիաների և ենթակառուցվածքների անբավարարությունից և բնական ռեսուրս-
ների ու հանքարդյունաբերության աղ տո տումներից: Միասին շահագործվող ռե-
սուրսները, ինչպես օրինակ` անդր սահմանային լճերը և գետերը, ինչպես նաև 
կենսաբազմազանությունը (օր.` Կարպատյան լեռները և հատկապես Տիսա գետի 
ավազանը) առաջացնում են և´ դժվարություններ, և´ համագործակցության հնա րա-
վորություններ:

Շրջակա միջավայրի քայքայման, կարևոր բնական ռեսուրսների հասա-
նելիու թյան անարդարությունը և վտանգավոր նյութերի անդրսահմանային 
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տեղա  շարժը ազգային պետությունների միջև լարվածություն են ստեղծում, որի 
հետևանքով մարդու, ինչպես և ազգային անվտանգության ռիսկեր են պարունակում: 
Օրինակ` անրդսահմանային աղտոտումը բացասականորեն է ազցում հարևան 
պետությունների փոխհարաբերությունների վրա: Բացի այդ, ջրի անբավարարության 
և ոչ կամավոր միգրացիայի պատճառով մարդու առողջության ռիսկերը, հնացած 
թունաքիմիկատների չվերահսկվող պաշարները կամ վտանգավոր թափոնների այլ 
տեսակներ համարվում են կայունության և խաղաղության սպառնալիքներ:

Երկու կամ ավելի պետությունների կողմից համատեղ օգտագործվող բնա  -
կան ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ շարունակական վեճերը և ան-
համաձայնությունները կարող են խորացնել հակասությունները և թշնամություն 
առաջացնել: Այնուամենայնիվ, բնական ռեսուրսների օգտագործման ընդհանուր 
խն դիրները կարող են նաև մտերմացնել մարդկանց: Բնության վիճակի և կա ռա-
վարման բարելավմանն ուղղված համատեղ ջանքերի միջոցով համայնքները և 
տարբեր ազգերը կարող են միմյանց հանդեպ վստահություն ձեռք բերել: Հե տևաբար, 
բնապահպանական համագործակցությունը կարող է կարևոր դեր խաղալ համայնք-
ների միջև հակամարտությունները կանխելու և խաղաղություն հաստատելու գործում:

2002 թ. Բելգրադում անցկացված ENVSEC խորհրդակցությունների ար-
դյունքում կատարվեց շրջակա միջավայրի և անվտանգության փոխազդեցության 
առաջին գնահատումը: Այն շարունակվեց 2004 թ. Սկոպյեում տարածաշրջանային 
հանդիպման ժամանակ, որտեղ հաստատվեցին առաջնահերթությունները, և 
առա  ջարկվեց հետագա աշխատանքների իրականացումը: Այն ընդգրկում էր 
հանքարդյունաբերությունից և արդյունաբերությունից տարածաշրջանային ան-
դրսահմանային ռիսկերի գնահատում, համատեղ օգտագործվող գետերի ավա-
զանների կառավարման բարելավում (օր.` Տիսա և Սավա գետերի) և շրջակա մի-
ջավայրի պահպանության օժանդակում, որը խթանում է տարածաշրջանային 
համագործակցությունը:

Ընթացիկ կամ պլանավորված գործունեությունը ներառում է ամենահայտնի 
թեժ կետերի վերականգնման աշխատանքները (օր.` նախկին Հարավսլավիայի 
Մա կեդոնիա հանրապետությունում Լոյանե հանքավայրի փակման իրա գոր ծե-
լիու թյան ուսումնասիրությունը), ինչպես նաև Տիսա և Պրեսպա գետերի համատեղ 
օգտագործվող ավազաններում համագործակցության խթանումը: Բացի այդ, ինչպես 
արդեն նշվեց, 2004 թ. ընթացքում կատարվեց հանքավայրերի, մասնավորապես 
հանքարդյունաբերության մնացորդային թափոնների և աղտոտման ռիսկերի տե-
սական գնահատում:

Հանքարդյունաբերության և տուժած համայնքների դեմ ծառացած բնապահ-
պանական, սոցիալական և տնտեսական չլուծված խնդիրների թվում լքված և 
տիրազուրկ հանքավայրերի18 հարցը առավել դանդաղ է լուծվում: Լայնածավալ 
վերականգնման հնարավոր ծախսերը, հստակորեն հանձնարարված (կամ ստան-
ձ նած) պատասխանատվության վերականգման չա փա    նիշ  ների և չա փո րո շիչների 
անբավարարությունը դանդաղեցնում են և´ արդյունաբերության, և´ պետական 
իշխանությունների գործո ղությունները: Բացի այդ (ինչպես արդեն նշված էր), այս 
խնդրի լուծմամբ զբաղվելու և հանքարդյունաբերության գործունեությունում որպես 
շահագրգիռ կողմ ազգային և միջազգային հաստատություններին միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից  ուղղորդում տրամադրելու ջանքերը մնում են 
անբավարար: Միջազգային կազմակերպությունների գործունեության այս  էական 
թերությունը լուրջ հետևանքներ է թողել Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի 
ավազանի երկրներում:

18 Այս փաստաթղթում լքված հանքավայրեր կոչվում են այն հանքավայրերը, որտեղ վերականգնման 
գործընթացը անավարտ է, սակայն դեռևս գոյություն ունի օրինական սեփականատեր: Տիրազուրկ 
հանքավայրերը, մյուս կողմից, դասվում են այն լքված հանքավայրերի կարգին, որոնց համար 
պատասխանատու կողմը այլևս գոյություն չունի, կամ նրան հնարավոր չէ գտնել, մինչդեռ չգործող 
հանքավայրերը այն լքված հանքավայրերն են, որտեղ որոշ չափով խնանքի և պահպանության 
աշխատանքներ են իրականացվում:



ՀԱՆՔԵՐԻ ՓԱԿՈՒ Մ  I   15

1.3. ÆÜâà±ô ¾ ²ÜÐð²ÄºÞî ²Úê ö²êî²ÂàôÔÂÀ

ENVSEC  նախաձեռնությունը    ջանքեր  է գործադրում աջակցելու այն  գործընթա-
ցին, որի օգնությամբ Հարավարևելյան և Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական 
Ասիայի և Կովկասյան երկրները կկարողանան խթանել խաղաղությունը և շրջակա 
միջա վայրը զարգացնելու և պաշտպանելու գործունեությունը: Այս` ENVSEC նա-
խագծի լույսի ներքո դա պետք է իրականացվի հանքարդյունաբերության կայուն 
հանքշա հագործման քաղաքականության, ուղեցույցների և ղեկավար սկզբունքների,  
և Հանքերի փակման համատեղ ուժերով հստակ ձևավորման և ընդունման միջոցով 
Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում շրջակա միջա-
վայրի և անվտանգության ռիսկերի նվազեցմանը օժանդակելու համար:

Ս� յն փաստաթղթի առարկան է` 
աջակցել հանքարդյունաբերության կայուն հանքշահագործման քաղա քա-

կանության, ցուցումների և ուղեցույցների, և հանքերի փակման հստակ ձևավորման 
և ընդունման միջոցով Հարավարևելյան Եվրոպայի երկրներում շրջակա միջավայրի 
և անվտանգության ռիսկերի նվազեցմանը:

Այս փաստաթղթի նպատակներն են՝
1. ներկայացնել հանքարդյունաբերության քաղաքականության, կարո ղու -

թ   յուն ների և ինստիտուցիոնալ զարգացման այն սկզբունքները, գա ղա-
փար ները և ուղեցույցները, որոնք Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա 
գետի ավազանում կարող են հանգեցնել սոցիալական, տնտեսական և 
բնապահպանական արդյունքների կայուն համալիրի ստեղծմանը՝ կենտ-
րոնանալով հետևյալ հարցերի վրա. 
• ներկայումս գործող կամ նոր շահագործվող հանքավայրի գործառ նու-

թ յունների, որով կարելի է ապահովել ծախսարդյունավետ փակումը և 
օժան դակել դրան՝ իրագործվելով անվտանգությունը բավարարող պա-
հանջ ները,

• լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի վերաշահագործում կամ 
այլ կերպ օգտագործում՝ վերջիններս կայուն դարձնելու և/կամ վե-
րականգնելու և փակելու համար (ներառյալ հանքի օգտագործման այլ 
եղանակներ գտնելը/տնտեսական օգուտ ստանալը),

• լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի փակումը կամ վերջիններիս 
կայուն դարձնելը ևկամ վերականգնելը:

2. Աջակցել անդրսահմանային շրջակա միջավայրի և մարդու անվտանգության 
ռիսկերի շարունակական գնահատմանը, որոնք առաջացել են գործող 
կամ լքված հանքերի՝ հանքարդյունաբերական ստանդարտներին չհա-
մապատասխանող շահագործման հետևանքով, ընտրված հանքա վայ րե-
րում ցուցադրել ռիսկերի նվազեցման միջոցների իրագործումը, գնահատել 
և փորձարկել քաղաքականության հնարավոր փոփոխությունները և 
անդրսահմանային համագործակցության մեխանիզմները:

1.4. UNEP-Æ Ü²ÊÎÆÜ àôêàôØÜ²êÆðàôÂÚàôÜÜºðàôØ
     Ð²ÚîÜ²´ºðì²Ì Ø²ðî²Ðð²ìºðÜºðÀ19

Ինչպես ներկայացվելու է այս փաստաթղթում, հանքարդյունաբերության հետ 
կապված բազմաթիվ հասարակական դերակատարներ, սկսած կառավարությունից 
մինչև համայնքների շահագրգիռ խմբերը, ընդգծում են հանքարդյունաբերության 

19 Հարավարևելյան Եվրոպայում հանքարդյունաբերության հետևանքներով շրջակա միջավայրի և 
անվտանգության ռիսկերի նվազեցում, Շրջակա միջավայրի և անվտանգության նախաձեռնություն 
նախագծի համար ստեղծված տեսական զեկույցի նախագիծը և Տիսա գետի ավազանի շրջակա միջավայրի 
գնահատում փաստաթուղթը հասանելի են Շրջակա միջավայրի և անվտանգության նախաձեռնություն վեբ 
կայքում www.envsec.org 
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ոլորտի հետ կապված բնապահպանական, սոցիալական և զարգացման մար-
տահրավերների կառավարման կարևորությունը: Հանքարդյունաբերության ժա ռան-
գու թյունը հստակ սահմանվել է որպես այս ոլորտի կա րևո   րագույն խնդիրներից մեկը: 
ENVSEC նախաձեռնությունը ակտիվ է գործել նաև այս ոլորտում, և տվյալ կարճ 
հատվածը վերաբերում է այդ աշխատանքին: 

Հանքարդյունաբերության հետ կապված անվտանգության ռիսկերի և հատ-
կապես հանքավայրերի մնացորդային թափոններից առաջացած աղտոտման 
ռիսկերի «Հարավարևելյան Եվրոպայում հանքարդյունաբերության հետևանքով 
շրջակա միջավայրի և անվտանգության վրա ռիսկերի նվազեցման» (Փեք, 2004 թ.) 
տեսական գնահատումը և UNEP-ի կողմից կատարված «Տիսա գետի ավազանի 
շրջակա միջավայրի արագ գնահատում» (Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ.)20: 2004 թ. 
ստեղծված երկու փաստաթղթերն էլ հստակորեն վկայում են, որ Հարավարևելյան 
Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի տարածքում կան մեծ վտանգ պարունակող 
օգտակար հանածոների բազմաթիվ արդյունահանման հանքեր:

Բացի այդ, փաստեր են բացահայտվել, որ Հարավարևելյան Եվրոպայի և 
Տիսա գետի ավազանի երկրներում բազմաթիվ հանքավայրեր շրջակա միջավայրի, 
հանրային առողջության ու անվտանգության և/կամ տարածաշրջանի սոցիալ-
քաղաքական կայունության հետ կապված զգալի ռիսկեր են պարունակում21: Ավելին, 
հայտնաբերել են, որ ուսումնասիրության մեջ հանքարդյունաբերության և օգտակար 
հանածոների հարստացման գործողությունները կարող են ազդել (կամ արդեն 
ազդում են) շրջակա միջավայրի և համայնքների վրա հետևյալ ուղիներով.

• օդի միջոցով աղտոտիչների տեղափոխում, ինչպես օրինակ` փոշու, մետա-
ղաձուլարանների արտանետումներ, գազեր, գոլորշ

• «կոշտ» թափոնների զանգվածային տեղաշարժեր (հիմնականում ծանր 
մետաղներ և թունավոր խառնուրդներ պարունակող պոչամբարները)

• հեղուկ կամ կիսահեղուկ թափոնների զանգվածային տեղաշարժեր (կրկին, 
ծանր մետաղներ և թունավոր խառնուրդներ պարունակող պոչամբարները)

• ջրի միջոցով թափոնների տեղափոխում, օրինակ` կախույթային կոշտ մաս-
նիկների և լուծվող նյութերի:

Փաստաթղթի մեջ հանքավայրերի և նրանց շահագործման վերաբերյալ կա -
տարված ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ ազդեցության գե  րակշռող 
մասը (բոլոր տեսանկյուններից) կիրառվում է ջրային ուղիներով (գետերի մի-
ջո ցով փոխանցում), և որ հիմնական վտանգի աղբյու րը խոշոր հեղուկ պո չամ-
բարներն են: Չնայած որ ձուլարաններից օդով մթ նո  լորտ փոխանցվող թու նա-
վոր արտանետումները անցյալում զգալի ծա վալ ների էին հասնում, այժմ այդ ար-
տանետումների տարածաշրջանային և անդրսահմանային ազդեցությունները հիմ-
նա կանում նվազել են22: 

Անդրսահմանային տարածաշրջանում պոչամբարների գետերի միջոցով 
փո խանցվող թափոններից աղտոտման ռիսկերը բազմաթիվ հետևանքներ  են 
պարունակում: Թվարկենք դրանցից միայն մի քանիսը. աղետի ժամանակ` մեծ քա-
նա կով նյութերի առկայության պայմաններում, գետի հոսանքի ներքևում գտնվող 
հողա տարածքներին, ունեցվածքին և էկոհամակարգերին կարող է հասց վել 
հսկայական ֆիզիկական վնաս, աղտոտիչների կենսաքիմիական և կոտոք սիկո-

20 Այն նաև լրացնում է Դանուբ գետի պաշտպանության միջազգային հանձնաժողովի նախկինում կա-
տարած զեկույցը (ICPDR/Zinke Environment Consulting, 2000):
21 Ալբանիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Կոսովա  (ՄԱԿ-ի ժամանակավոր կառավարման ներքո գտնվող 
տարածքներ), Մակեդոնիդա, Սերբիա և Չեռնոգորիա:
22 Չնայած նրան, որ այնպիսի հանքավայրեր, ինչպիսիք են RTB, Պղնձի հանքավայրը և ձուլարանը, 
Սեր բիայի Բոր քաղաքում և մի շարք այլ ձեռնարկություններ, որոնք դեռևս շահագործման մեջ են, մի 
քանի ձուլարաններ դադարեցրել են իրենց շահագործումը կամ փակվել են՝ մինչև այն ժամանակները, 
երբ օտարեկրյա ներդրումների պահանջներին համաձայն գործարաններում բարեփոխումներ կամ 
մեծաքանակ արտանետումների վերահսկման արդիականացման աշխատանքներ կիրականացվեն, որի 
արդյունքում հնարավոր արտանետումներր կհասցվեն ընդունելի մակարդակների:
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լոգիական ազդեցությունը կարող է աղետալի լինել և տարածվել այդ ազդեցությունից 
տուժած գոտիներից շատ ավելի հեռու: Ֆիզիկական, կենսա քիմիական և էկո-
տոքսիկոլոգիական ազդեցությունը կարող է լինել շատ երկարատև:

1.5. êàôÚÜ ö²êî²ÂÔÂÆ Î²èàôòì²ÌøÀ

Փաստաթղթի սկզբնամասում բազմիցս նշվել է, որ հիմունքային մեկ նար կային 
կետն այն է, որ Արևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկր ներում կա յուն 
զարգացման և շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար հանքարդյու նա-
բերության շարունակական գործունեությունը կենսական նշականություն ունի: Այս 
տե  սակետը  տարբեր  չափով  կիսում  են  զարգացման  այնպիսի կազ մակերպու-
թյուն  ներ, ինչ պիսիք են Համաշխարհային բանկի խումբը (Օնորատո և այլք, 
1997 թ., Սթրոնգման, 2000 թ.) և բնապահպանական խմբերի ֆեդերացիաները, 
ինչպես օրինակ` Շրջակա միջավայրի եվրոպական բյուրոն (Շրջակա միջավայրի 
եվրոպական բյուրո, 2000 թ.): Պարզ ասած, այս փաստաթղթի նպատակն է փա-
կել կարևոր բացը և դառնալ քաղաքական իմաստ չպարունակող «վերադարձ 
հանքարդյունաբերությանը» ձեռնարկ:

Բացի այդ, այս փաստաթղթում փորձ է արվում անդրադառնալու անհրաժեշտ 
ոլորտներին, «հետագա քայլերին» օժանդակող և´ տեղական (ազգային) 
մակարդայով և´ անդրսահմանային, և´ տարածաշրջանային հե ռա նկարներից ելնելով, 
որոնք ներկայացված են 2004 թ. ստեղծված (Փեք, 2004 թ.) «Շրջակա միջավայրի 
և անվտանգության նախաձեռնության» նախագծում և «Արագ գնահատման 
զեկույցի» (Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ.) որոշ հիմնական դրվագներում: Այն նպատակ 
ունի տեղեկատվություն և ուղեցույց տրամադրելու տարածաշրջանում որոշում 
կայացնողների համար այն մասին, թե ինչպես զարգացնել քաղաքականության 
գործիքները այն հիմնական ազդեցիկ ոլորտներում, որոնք թվարկված են նախորդ 
մասում:
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Բլոկ 1. Քաղաքական� թյան գործիքներ

Առաջին խմբին են պատկանում այսպես կոչված կանոնակարգող կամ 
հարկա դիր գործիքները: Այս դեպքում, քաղաքականության արդյունքները 
կա պահովվեն կառավարության կողմից սահմանված իրավական շրջա նակի 
(համակարգի) միջոցով: Տվյալ շրջանակները սահմանում են գործընթացում 
ներգրավված տարբեր կողմերի իրավասությունները և պար տականությունները: 
Ավելին, դրանք սահմանում են թե ինչպես պետք է իրականացվեն որոշակի 
գործողությունները:

Երկրորդ խումբը ներգրավում է տնտեսական և � տիլիտար գոր ծիքներ, 
որոնք նպա տակ ունեն վերահսկել պլանավորված նպատակին հասնելու ուղղին: 
Ապա հո վելով ֆինանսական և ոչ ֆինանսական խթանիչ ներ, որոնք ուղղված են 
որոշակի գոր ծողությունների իրականացմանը` դրանցով որոշակի պահվածքը 
դարձնելով շահավետ:

Երրորդ խումբին են պատկանում այսպես կոչված տեղեկատվական 
գործիք ները: Իրազեկման բարձրացման քարոզարշավների կամ կրթման 
միջոցով տեղեկատ վության տրամադրումը ուղղված է տեղեկատվական բացերի 
վերացմանը և այսպիսով հնարավորություն տալ մարդկամց գործել որոշակի 
(ավելի ռացիոնալ) կերպով:

 

Այս առումով օգտագործված «քաղաքականության գործիքներ» բառա կապակ-
ցության իմաստը հստակեցնելու համար Բլոկ 1-ում ներկայացված են Լինդքվիստի 
հեղինակած (2000 թ., էջ 41) մեջբերումներ, որտեղ քաղաքականության գործիքները 
բաժանվում են երեք տարբեր խմբերի:

Վերը նշվածից բացի` գերակա սոցիալական նորմերը կամ հրամայականները 
նույնպես օգնում են հասնելու քաղաքականության հետ կապված նպատակներին: 
Այդ նորմերը սովորաբար ներկայացնում են հասարակության ամբողջական ար-
ժեքները կամ այն եղանակը, որով հասարակությունը սովորաբար գործում է: 
Ակնկալվում է, որ հասարակության մաս կազմող անհատները կամ խմբերը պետք է  
գործեն գերակա հրամայականներին համապատասխան (ԴիՄաջիո և Փաուել, 1983 
թ.): Այս տեսանկյունից` սոցիալական նորմերը կարելի է բնութագրել որպես վիճակ, 
այլ ոչ թե քաղաքականության գործիք, սակայն համարվում է, որ քաղաքական 
միջամտությունները կարող են ազդեցություն թողնել նորմերի վրա, ինչպես և հա-
կառակը:

Սույն փաստաթղթում փորձ է արվել աջակցելու հետևյալ ուղությունների զար-
գաց մանը.

• ստեղծել իրավական և/կամ կանոնակարգող բազա (կանոնակարգող 
հար կադրական գործիքներ) հանքարդյունաբերության հիմնական դերա-
կատարների համար,

• ապահովել գործնական մեթոդների նախագծման նյութական խթաններ 
կատարողականի բարելավման համար,  

• նախատեսել միջոցներ հանքարդյունաբերության ոլորտում և դրան վե-
րաբերող իրավական բազայի կարողությունները զարգացնելու համար,

• մշակել արդյունաբերության, կանոնակարգող և սոցիալական ոլորտի  
դերակատարների վրա ազդեցություն ունեցող նորմերի (ընդունված և 
ակն կալվող վարքագծեր) մեթոդներ հանքարդյունաբերության կա տա-
րողականը խթանելու համար:

Այս փաստաթղթում ներկայացված աշխատանքների համառոտ նկարա գրութ-
յունը հիմնականում վերցված է Տեսական ուսումնասիրությունից (Փեք, 2004 թ.)  և 
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Տիսա գետի ավազանի արագ գնահատումից (Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ.): Ակնկալվում 
է, որ փաստաթուղթը որպես հիմք կամ ուղղություն կծառայի տարածաշրջանում որո -
շումներ կայացնողների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների և արդյունաբերության 
ոլոր տի առաջատար դերակատաների գործունեության չորս հիմնական ուղղու-
թյուններում գործողություններ կատարելու համար:

Գործող� թյ� նների ոլորտ 1. Լքված կամ տիրազ� րկ հանքավայրերի հետ 
կապված ռիսկերի կրճատ� մ - Մեծ ծավալներ ունեցող և քիմիական տեսակետից 
անկայուն և/կամ ոչ պատշաճ կերպով պահպանվող հանքարդյունաբերական թա -
փոններ պարունակող ու չգործող, լքված և/կամ տիրազուրկ հանքավայրերի 
հետ կապված խո շոր ռիսկերի կրճատմանը օժանդակող տարածաշրջանային 
դերակատարների գործողություններ: Մասնավորապես, ամենախոշոր ռիսկերը 
կապված են վերոհիշյալ հանքավայրերի պոչամբարներից ջրային ուղիներ թափ վող 
մեծածավալ թափոնների և թթվային, մետաղական պարունակում ունեցող շարու-
նակական արտահոսքերի հետ, որի պատճառով աղտոտվում են և´ մակերեսային, 
և´ ստորերկյա ջրերը:

Գործող� թյ� նների ոլորտ 2. Շահագործվող հանքավայրերի ռիսկերի 
կրճա  տ� մ – Այն գործողություններն են, որոնք կարող են գործող տնտեսական 
դերակատարների և արդյունաբերության ոլորտում կարողությունների ստեղծման 
մի ջոցով օժանդակել շահագործման մեջ գտնվող հանքավայրերի կամ օգտակար 
հանծոների հարստացման հետ կապված ռիսկերի նվազեցմանը:

Սրա հիմնական մասը վերաբերվում է հանքավայրերի փակման ֆինան-
սավորման արդյունավետ և որակյալ մոտեցման մշակմանը, որը հնարավորություն 
կընձեռնի հասնելու հանքավայրերի վերականգնման և բնապահպանական, սո-
ցիալական և տնտեսական նպատակներին, ինչը նաև կխթանի և կնպաստի ար-
դյունաբերությանը` բավարարելու կառավարության և համայնքների կողմից ներ-
կայացված պահանջները:

Գործող� թյ� նների ոլորտ 3. Կայ� ն զարգացմանն � ղղված նոր 
ռես� րսների և հանքավայրերի վերաշահագործ� մ - Այն գործողություններն են, 
որոնք կարող են խթանել ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը, ռիսկերի 
վե րահսկման մշակույթը և շահագործման ընթացակարգերի զգալի բարելավումը 
ամբողջ տարածաշրջանում, որի միջոցով կարելի է ստեղծել հանքավայրերի աշ-
խատանքների այնպիսի պլանավորում, որի ժամանակ հանքավայրի փակման գործ-
ընթացի պլանները ընդգրկված են որպես նախագծի շահագործման ամբողջ փուլի 
բաղկացուցիչ մաս: Այդ գործողությունները նախագծվում են հետևյալ պայման  ները 
երաշխավորելու  համար.  հետագայում  մարդկանց  առողջությունը  և  անվտանգու-
թյունը վտանգված չեն, շրջակա միջավայրի ռեսուրսները չեն ենթարկվում ֆիզիկա-
կան և քիմիական քայքայման, հանքավայրի վերաշահագործումը շրջակա միջավայրի 
համար շահավետ և կայուն անվտանգ է երկարատև ժամանակահատվածում, 
նվա զեցվել է սոցիալ-տնտեսական վնասակար ցանկացած ազդեցություն, առա-
վելագույնին են հասցվել սոցիալ-տնտեսական շահերը:

Գործող� թյ� նների ոլորտ 4. Լքված կամ տիրազ� րկ հանքավայրերի 
կա ռա վաման և շրջակա մի ջավայրի համար կայ� ն հանքավայրերի և օգ-
տակար հանածոների հարստացման պրակտիկայի ինսիտ� ցիոնալ դաշտի 
խթան� մ - Հանքավայրերի շահագործման և օգտակար հանածոների հարս-
տացման ժառանգությանն ուղղված իրավական բազայի հետագա զարգացում, 
տարածաշրջանում հանքավայրերի շահագործման և օգտակար հանածոների 
հարս տացման բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական ասպեկտների 
պատասխանատվության հստակ սահմանում (և թույլտվությունից հրաժարում), և 
անդրսահմանային ռիսկերի կառավարմանը և/կամ աղետների արձագանքմանը 
օժանդակող ինստիտուտների հետագա զարգացում:
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Ըստ էության և ինչպես արդեն նշվեց, այս փաստաթղթի նպատակն է 
օժանդակել «վերադառնալ հանքերի շահագործմանը» նախաձեռնությանը: Այն 
իրականացվելու է Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի տարածաշրջանում 
հանքարդյունաբերության ապագա սերնդի ուղեցույցների հիմնական տարրերի 
կամ սկզբունքների միջոցով: Այն դերակատարները, որոնց ուղղված է սույն 
փաս տաթուղթը, ինչպես նաև նախատեսված գործողությունների կիրառման 
ընդհանուր մեթոդները ներկայացված են մաս 3-ում: Սակայն մինչ այդ հատ-
վածին հասնելը, հաջորդ գլխում պարզաբանվելու է, թե ինչու այնպիսի դերա կա-
տար ներ, ինչպիսիք են հանքարդյունաբերության միջազգային ընկերություններ, 
առա ջատար հանքարդյունաբերական պետությունների իրավասու մարմինները, 
բնա  պահպանական միջպետական մարմինները և միջազգային զարգացման գոր-
ծա կալությունները, Հանքերի փակման և լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի 
խն դիրը ամբողջ աշխարհում համարում են այդքան կարևոր կայուն զարգացման 
համար:
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2. §Ð²ÜøºðÆ ö²ÎØ²Ü¦ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ ÐÆØÜ²ìàðàôØÀ
   
Ինչպես նշված է մաս 1.3-ում, այս փաստաթղթի նպատակն է ան դրադառնալ 

Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում հան-
քարդյունաբերության, շրջակա միջավայրի և հասարակության միջև հա մազդեցության 
երեք առանձին տարրերի: Ինչպես և հանքարդյունաբերությանը վերաբերող այլ 
նախաձեռնություններ (օր.` c.f. ANZMEC MCA, 2000 թ.), այն ան դրա դառնում է 
ներ կայումս շահագործվող հանքավայրերին, ինչպես նաև նոր հանքավայրերի 
շահագործմանը: Մինչդեռ, ի տարբերություն վերոհիշյալ նախա ձեռնությունների, այս 
փաստաթղթում ներկայացված Հանքերի փակման գործընթացը ընդգրկում է լքված 
կամ տիրազուրկ հանքավայրերի վերաշահագործման կամ այլ կերպ օգտագործելու 
և հանքավայրերի փակմանն ուղղված աջակցության խթանումը, ինչպես նաև 
խթանման նոր և նորարար կառուցվածքների ստեղծումը: 

Այս փաստաթղթով նախատեսվում է հիմնվել նման նորարարական կառուց-
վածքների (տես, օրինակ, Հանքավայրերի հետշահագործման միություն, Post Mining 
Al liance, 2005 թ.), ինչպես նաև որոշ երկրների կառավարությունների հաջող ված 
գործնական փորձի վրա (տես, օրինակ, Գեմոն, 2002 թ.):

Քլարկը և այլք (2000 թ.) ամփոփում են գործընթացի խնդիրները՝ այն  կոչելով 
հանքավայրերի փակման ամբողջական գործընթաց  և սահմանելով հետևյալ կերպ.

Լքված,  ներկայումս   շահագործվող և ապագայում շահագործվելիք հան -
քա    վայրերի ամբողջական փակման գործընթացը ողջ աշխարհում հանքարդյու-
նաբերություն ունեցող յուրաքանչյուր պետության համար դեռևս մնում է խոշոր 
մարտահրավեր: Լքված հանքավայրերի փակման գործընթացին աջակցելու, 
ներկայումս գործող և ապագայում շահագործվելիք հանքավայրերի փակման 
գործընթացը պատշաճ ձևով իրականացնելու համար պահանջվելու են տարբեր 
շահագրգիռ կողմերի համագործակցություն, փակման գործընթացի ֆինանսավոր-
ման նոր և նորարար մեթոդներ, ինչպես նաև պետությունների մեծ մասի համար 
քաղաքականության և օրենսդրական խոշոր փոփոխություններ՝ հանքավայրերի 
հետշահագործման կայուն զարգացումները երաշխավորելու համար:

Ըստ Հանքերի փակման գործընթացի՝ պահանջվում է, որ հան քարդյու-
նաբերությունը ճանաչվի որպես հողի ժամանակավոր օգտագործման մեթոդ, որի 
հնա րավոր ազդեցությունները կարող են չափազանց երկարատև լինել: Դրանից 
բացի` այդ ազդեցությունը կարող է բացասաբար ազդել ոչ միայն շրջակա միջավայրի, 
այլ նաև բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի և տնտեսական զարգացումների վրա: 
Հանքավայրերի փակման գործընթացը ոչ միայն բնապահպանական, այլ նաև կայուն 
զարգացման խնդիր է: 

Ինչպես նշում են Ռոբերթսոնը (1998 թ.), Շոուն և այլք  (1998 թ.),  հան քարդյու-
նաբերող կազմակերպության հետաքրքրությունը հողի նկատմամբ սովորաբար 
ավարտվում է փակման պլանը իրագործելուն պես: Դա այն պլանն է, որը հիմնականում 
կեն տրոնացված է այնպիսի խնդիրների վրա, ինչպիսիք են ռեսուրսների օպտիմալ 
արդյու նահանումը, կանոնակարգված բնապահպանական խնդիրների իրագործումը  
և շարունակական պարտավորությունների դադարեցումը23 (Լոուրենս, 2003 թ.)  
հնարավորինս արագ և նվազագույն ծախսեր կատարելով: Ըստ էության՝ հան-
քարդյունաբերական կազմակերպությունը ունի և ավանդաբար ուներ կարճաժամկետ 
պլանավորման նպատակներ. դա այն տեսակետն է, որը զգալիորեն տարբերվում 
է հնարավորազդեցությունների երկարատևության վերաբերյալ տեսակետից 
(Սթրոնգման, 2000 թ., Վան Զիլ և այլք, 2002 թ. (a)): Նույնը կարող է ճշմարիտ լինել 
նաև կանոնակարգող մարմինների առումով (Սմիթ և Անդերվուդ, 2000 թ.):

23 Ըստ էության, մենք հիմնականում քննարկում ենք հանքավայրի «լքելը» (walk-away) սկզբունքը կամ 
օրենքով պարտադիր պարտավորությունների դադարեցման ստորագրությունը դնելը: Մինչդեռ, ինչպես 
նշում է Կանադայի բնական ռեսուրսների Հատուկ ծրագրերի ղեկավար Ժիլ Թրեմբլին (անձնական 
նամակագրության համար՝ Կանադայի Բնական ռեսուրսներ օգոստոսի 2, 2005 թ.), այն հանքավայրերը, 
որտեղից արձակվում են մշտական աղտոտումներ, ինչպես օրինակ` թթվային դրենաժը, «լքելու»                       
(walk-away) պայմանների տարբերակի կիրառումը կարող է անհնարին լինել:
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Ներկայիս հանքարդյունաբերության վերաբերմունքը, կապված հանքավայրե-
րի փակման խնդիրների հետ, հաճախ համընկնում է պետական կանոնակարգման 
մարմինների տեսակետի հետ: Սեփականատերերը կամ շահագործողները ցան-
կանում են հնարավորինս զերծ մնալ ապագա պարտավորություններից՝ հրա-
ժարվելով պլանավորման պարտականությունից, դադարեցնելով լիցենզիայի պայ-
մանները կամ պարտքի հանձնառությունը, ազատություն ստանալով հրաժարվել 
հանքավայրերից  պատշաճ ժանանակահատվածում:

Սա ակնհայտորեն հակասում է հետագա խնակամալ(ներ)ի և համա պատաս-
խան շահագրգիռ կողմերի շահերին: Այդ կողմերը ավելի շատ են (կամ պետք է որ 
լինեն) հետաքրքրված հողի կայուն շարունակական օգտագործմամբ (Սթրոնգմեն, 
2000 թ.): Ներկայումս այդպիսի խնամակալական հետաքրքրությունը հիմնականում 
սկսվում է միայն այն ժամանակ, երբ փակման պլանը ավարտված է (Ռոբերթսոն, 
1998 թ.):

Անցյալում համայնքների համար միակ հնարավոր ընտրությունն էր` արդյոք 
արդյունահանել հանքանյութը, թե ոչ: Այնուամենայնիվ, պարզ է այն փաստը, որ 
եղանակը, ըստ որի պլանավորվել է հանքավայրի շահագործումը, կարող է մեծ 
ազդեցություն ունենալ հետևանքների ծավալի և տևողության վրա հանքավայրի 
շահագործման ամբողջ ընթացքում և նրա փակումից հետո (Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության գործակալություն, 1995 թ. (a), էջ 2): Սա խոսում է այն մասին, որ 
առաջին հայացքից` Հանքավայրի փակման գործընթացը կարող է հիմնականում 
համայնքների և նրանց խնամակալների հետապնդման խնդիր լինել: Ինչպես նշել 
է Համաշխարհային բանկի խմբի հանքարդյունաբերության գծով խորհրդատուն մի 
քանի տարի առաջ (Սթրոնգմեն, 2000 թ., ընդգծված է հեղինակի կողմից):

Հանքավայրերի շահագործման ժամանակ գոյություն ունի շահերի սկզբուն-
քային տարբերություն հանքարդյունաբերական ընկերությունների և  հարևանությամբ 
գտնվող համայնքների միջև: Հանքարդյունաբերական ընկերությունները սովորաբար 
ցանկանում են շահագործել հանքավայրերը, իրենց շահառուների համար լավ 
շահույթներ ստանալ, ապա հեռանալ, երբ ռեսուրսը սպառվում է, որից հետո նրանք 
կարող են այլ հանքավայրեր շահագործել և այլ տեղերում արտադրանք ստանալ: 
Մյուս կողմից, համայնքները ձգտում են հարստանալ և եկամուտներ ստանալու 
հնարավորություն ունենալ իրենց հարևանությամբ գտնվող վայրում և ցանկանում են, 
որ շահագործումը երկարատև լինի: Այսպիսի շահերի առկայության իրավիճակում 
լքված հանքավայրերի ժառանգությունը, դրանց հետ կապված շրջակա միջավայրի, 
սոցիալական և տնտեսական խնդիրները և համայնքների ապագա զարգացման 
հնարավորությունները վերջին տարիներին հանքավայրերի փակման պլանավորման 
հանդեպ աճող ուշադրություն են ստեղծել (Սմիթ և Անդերվուդ, 2000 թ.):

Սակայն այդ խնդիրը հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից 
մոռա ցության չի տրվել: Հանքարդյունաբերության ոլորտում տվյալ խնդրի հանդեպ 
գոյություն ունեն համապատասխան ռազմավարություն և ուշադրություն: Ար դյու նա-
բերության հիմնական դերակատարները հստակորեն պատկերացնում են, որ հենց 
հանքարդյունաբերության կենսունակությունն է վտանգված շրջակա միջա վայրի 
պաշտպանության աճող սպասելիքների, մարդկանց առողջության նվա զեցված 
ռիսկերի ակնկալությամբ, հողատարածքների օգտագործման մրցակցության պա-
հանջի, բնական շրջակա միջավայրը որպես հանգստի վայր և կենսաբանական 
արժեքավոր ակտիվների շտեմարան արժևորելու, բնա պահպանության ծառայության 
և բնության գեղագիտական ազդեցության պատ ճառներով (Շրջակա միջավայր 
Ավստրալիա, 2002 թ. (b)):

Ավստրալիայի հանքարդյունաբերությունը լիովին ընդունում է հանքա վայ-
րերի վերականգնման և շահագործման դադարեցման սկզբունքներն ու պատաս-
խանատվությունը (ANZMEC MCA, 2000 թ.).

Հանքարդյունաբերության ապագա կենսունակության վրա ազդեցություն 
ունեցող այդպիսի գործոնների կարևորությունը գնահատում են Հարավարևելյան 
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Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում, ինչպես նաև Ավստրալիայում 
(վերոհիշյալ մեջբերումը) և հանքարդյունաբերող այլ պետություններում, ինչպիսին 
են Կանադան (Գեմոն, 2002 թ., WOM  Geological As sociates), ԱՄՆ-ն և գրեթե 
բոլոր երկրները: Ավելին, այս փաստաթղթում որպես օրինակ բերված երկրներում 
մեծ ուշադրություն է դրսևորվում այդպիսի հանքավայրերի հետ կապված 
սոցիալական խնդիրների և ֆինանսական պարտավորությունների հանդեպ: 
Հան քարդյունաբերության և օգտակար հանածոների հարստացման նկատմամբ 
հասարակության աճող դիմադրությունը, հասարակական կազմակերպությունների 
մանրազնին վերահսկումը և համակարգված դիմադրումը վտանգի տակ են դնում 
հանքարդյունաբերության «շահագործման լիցենզիա» ստանալու գործընթացը: Մինչ-
դեռ տարածաշրջանային միջավայրի և անվտանգության առումով, Հարավարևելյան 
Եվրո պայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում, հատկապես Տիսա գետի ավա-
զանում, որտեղ գետը օգտագործվում է տարբեր պետությունների կողմից,  մի շարք 
ասպեկտների վրա սթրեսային ազդեցությունը որոշ չափով այլ է, քան վերոհիշյալ 
պետություններում: Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկր-
ներում կարևոր ասպեկտների վրա ազդեցություն ունեցող գործոնները, ինչպես օրի-
նակ` պետությունների միջև լարված հարաբերությունները, կարող են առաջանալ 
անդրսահմանային աղտոտման և սոցիալական ու տնտեսական զարգացման հետ-
ընթացի պատճառով: Այս միջավայրում հանքավայրերի շահագործման կամ արդյու-
նահանման հնարավորության խոչընդոտումը կարող է տեղի համայնքին, շրջա կա 
միջավայրին և տնտեսական ոլորտների զարգացմանը խոշոր վնասներ պատճառել: 
Դրան զուգահեռ` ստանդարտներին չհամապատասխանող շահա գործումը կամ 
հանքավայրի փակումը կարող են առաջացնել շատ ավելի ծանր հետևանքներ, 
քան հանքարդյունաբերական ընկերությունը և տեղական համայնքը կրում են 
հանքարդյունաբերական գործունեությունից (Փեք, 2004 թ.): 

Հանքարդյունաբերության գործունեությունը այնքան զարգացել է, որ վե րո-
հիշյալ մտահոգություններն արտացոլվում են մի շարք երկրներում և կարգավորող 
պահանջներում, ու որոշ շահագործողներ ստեղծել են կառավարման քաղա-
քականություն ու պրակտիկա, որդեգրել են այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք 
հնարավորություն կտան հան քարդյունաբերությունը իրականացնել շրջակա միջա-
վայրին նվազագույն վնաս հասցնելու պայմաններում (Սմիթ և Անդերվուդ, 2000 թ.): 
Վկայակոչելով Կանադայի հանքարդյունաբերությունը որպես հաջողված օրինակ՝ 
Թրեմբլին (2005 թ.) գրում է, որ օգտակար հանածոների հանքավայրի վերականգնման 
աշխատանքներ պահանջող կառավարության առաջին որոշումը ընդունվել է 
1969 թ. Բրիտանական Կոլումբիայում24: Այդ ժամանակից ի վեր (Կանադայի) 
կառավարությունը սահմա նում է ռեկուլտիվացիայի նպատակների մեծ ցուցակ, որից 
հետո ստուգելով ռեկուլ տիվացիայի պլանները և թույլտվությունների տրամադրումը՝ 
բանակցում է կոնկրետ հանքավայրին վերաբերվող պահանջների շուրջ:  

Վերոհիշյալ մոտեցման իմաստն այն է, որ յուրաքանչյուր հանքավայր յուրա-
հատուկ է, և հետևաբար, ռեկուլտիվացիայի պահանջները պետք է հարմարեցվեն 
կոնկրետ հանքի հատկանշական կողմերին25: Բացի այդ, ինչ վերաբերում է 
հանքավայրերից հոսող ջրային ուղիներով աղտոտման կարևոր խնդրին (ներառյալ 
թթվային և չեզոք դրենաժի խնդիրները), Թրեմբլին (անձնական նամակագրության 
հա մար, Կանադայի բնական ռեսուրսներ, օգոստոսի 2, 2005 թ.) շեշտում է, որ 
հանքավայրերում ռեկուլտիվացիային ուղղված ջանքերի հաջողության համար 
երկրաքիմիական խնդիրները հասկանալը կենսական կարևորություն ունի: Թթվային 
դրենաժի խնդիրն ավելի լավ պատկերացնելու շնորհիվ անցած 20 տարիների 

24  Մանրամասների համար տե՛ս Բարազուոլ և Սթյուարթ, (2003 թ.)
25 Թրեմբլին հայտնում է, որ ի սկզբանե (1969 թ.) հանքավայրերի վերականգնումը երաշխավորելու  
պարտատոմսերը սահմանվել էին առավելագույնը $500 մեկ ակրի համար, իսկ 1975 թ. բարձրացվել 
էին մինչեւ $1000 մեկ ակրի համար (մեկ ակրը մոտավորապես հավասար է 0.4 հեկտարին): Գրավի 
մեծության` օրենսդրությամբ սահմանված չափը, որը կարող էր պահպանվել շրջանում, 1989 թ.-ին 
հանվեց: Այն ժամանակից ի վեր սեփականության շատ տեսակների գրավի չափերը բարձրացվել են, որի 
միջոցով ընկերության սնանկության դեպքում կարելի է նվազեցնել պետությունից միջոցներ պահանջելու՝ 
հավանականությունը հանքավայրը վերականգնելու համար:
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ընթացքում Բրիտանական Կոլումբիայում և Կանադայի մյուս շրջաններում գտնվող 
հանքավայրերում անվտանգության ավելի զարգացած միջոցներ ստեղծվեցին:  

Այս քննարկման տեսանկյունից կա ևս մեկ կարևոր խնդիր: Միլերը նշում է (2005 
թ.), որ վերջին տարիներին մի շարք երկրներ բարելավել են իրենց օրենսդրությունը:  
Այդ երկրների թվում են Բոթսվանան, Կանադան (Յուքոնը), Չիլին, Գանան, 
Հնդկաստանը, Պերուն, Հարավային Աֆրիկան, Շվեդիան, Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգները, և այս միտումը, անկասկած, շարունակվելու է26:

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության հանդեպ ժամանակակից դիրքորոշման 
մեջ գնալով ավելի մեծ տեղ է գտնում կայուն զարգացման, «եռակի չափանիշով 
(տնտեսագիտական, բնապահպանական և սոցիալական) հաշվապահական հաշ վառ-
ման» (“triple bottom line accounting”), ավելի մաքուր արտադրանքի, շահա գործ ման 
բոլոր  փուլերի  ընթացքում  հնարավոր  ազդեցությունների  գնահատումների  կատար-
ման, նախազգուշական սկզբունքի հայեցակարգերի մշակման և շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության գնահատման մասին որոշում կայացնողներին և լայն հասարակայ-
նու թյանը առաջարկվող զարգացումների հնարավոր բացասական, ինչ պես նաև դրա-
կան հե տևանք ների մասին տեղեկացնելը: Վերոհիշյալ բոլոր խնդիրները բնո րոշ են 
հանքարդյունաբերության համար և տարածվում են նախնական աշխատանքների 
պլանավորման փուլից, շարունակվում շինարա րա կան, հանքավայրի շահագործման 
և հանքի փակման փուլերում, հասնում մինչև հանքավայրի հետշահագործման կա-
ռավարման փուլ (Շրջակա միջավայր Ավստ րալիա, 2002 թ.):

Ըստ Սասունի (2000 թ.)՝ հանքավայրի ամբողջական պլանավորում տերմինը 
նախատեսված էր պարունակել հանքերի փակում տերմինի հիմնական իմաստը:            
Այն կարող է իրականացվել, եթե.

…հանքավայրի փակման պլանը պետք է կազմի ծրագրի շահագործման փուլի 
անբաժանելի մաս և այնպես նախագծված լինի, որ երաշխավորի հետևյալը.

• Ապագայում մարդկանց առողջությունը վտանգված չէ27,
• Շրջակա միջավայրը և ռեսուրսները չեն ենթարկվում ֆիզիկական կամ 

քիմիական քայքայման28,
• Հանքավայրի փակումից հետո տարածքի հետագա օգտագործումը 

շահավետ է և անվտանգ, 
• Սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ որևէ հետևանք նվազագույնի է 

հասցված,
• Բոլոր սոցիալ-տնտեսական օգուտները առավելագույնի են հասցված:
Ստորև բերվում է Ավստրալիայի հանքարդյունաբերությունը ներկայացնող 

հիմնական խմբերի29 կարծիքը.
Հանքավայրի վերականգնման աշխատանքների  իրագործումը շարունակական 

ծրագիր է, որը նպատակաուղղված է հանքավայրերի շահագործման պատճառով 
26 Այս պարագայում հեղինակը անդրադառնում է հիմնականում հանքավայրերի փակման և ռե կուլ-
տիվացիայի ֆինանսավորման համար նախատեսված օրենսդրական պահանջներին:
27  Ընդհանրապես այն վտանգները, որոնք առաջանում են, օրինակ, անկայուն հեղուկ պոչամբարներից, 
թունավոր ջրերից, վտանգավոր շենքերից, սարքերից, բաց փոսերից և այլն: Մինչդեռ պետք է ընդունել, 
որ ստեղծված կամ բնական միջավայրում սակավաթիվ են այն իրերը (եթե դրանք գոյություն ունեն), 
որոնք կարելի է «անվտանգ» համարել: Հետևաբար, տրամաբանական է ակնկալել, որ բոլոր երկրներում 
պետք է տեղի ունենան հանքավայրերի և դրանց հետ կապված կառույցների փակումից հետո շրջակա 
միջավայրի, սոցիալական և տնտեսական ասպեկտներին վերաբերող ընդունելի ռիսկերի մակարդակի 
վերաբերյալ թափանցիկ քննարկումներ և համաձայնություն: Ընթերցողը կարող է ռիսկեր և վտանգներ 
տերմինների բացատրությունը գտնել այս փաստաթղթի բառացանկում: 
28 Այստեղ կիրառված տերմինները, որոնք վերցված են Սասունի (2000 թ.) կողմից ստեղծված  «Հան-
քավայրերի փակման բնապահպանական ասպեկտները» և Վան Զիլի, Սասունի, Ֆլորի և Կիեյունի  
կողմից գրված «Հանքավայրերի շահագործումը ապագայում». Հավելված Բ, Հանքավայրի փակում, 
աշխատանքային փաստաթուղթ, աշխատություներից, ընդհանրացված են, սակայն պահպանում են 
իրենց մեջ աղբյուր ծառայող փաստաթղթում ներկայացված մտադրությունը և սահմանափակումները: 
Հասկանալի է, որ ֆիզիկական ռեսուրսների ֆիզիկական և քիմիական կայունության պահանջները և 
հողօգտագործողների կատեգորիաների ձեռքբերումները ունեն սահմաններ: Դրանք հայտնաբերելու 
համար ընթերցողը պետք է անդրադառնա աղբյուր փաստաթղթին:
29 Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի օգտակար հանածոների և էներգիայի խորհուրդ (ANZMEC) և 
Ավստրալիայի հանքարդյունաբերությունը (որը ներկայացված է Ավստրալիայի օգտակար հանածոների 
խորհրդով, (MCA))
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վնասված օդի, հողի և ջրի ռեժիմների ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական 
որակի կամ ներուժի վերականգնմանը՝ այն հասցնելով կարգավորող մարմինների 
և հանքավայրի շահագործումից հետո թողնված հողը օգտագործողների համար 
ընդունելի մակարդակի: Հանքավայրի փակման նպատակն է կանխել կամ նվա -
զեց  նել շրջակա միջավայրի վրա վնասակար երկարատև ազդեցությունը և 
ստեղծել ինքնապահպանվող բնական էկոհամակարգ կամ հողի այլընտրանքային 
օգտագործում՝ ըստ համաձայնեցված նպատակների ցուցակի (հավաքա ծուի)   
(ANZMEC MCA, 2000 թ., Էջ V) 30: 

Այնուհանդերձ, 1985 թ. Իտալիայի Տրենտո քաղաքի Ստավա պոչամբարի 
պատ վարի վթարից, որի հետևանքով 268 մարդ զոհվեց, 1998 թ. ապրիլին 
Իսպանիայի Լոս Ֆրեյլես քաղաքում պոչամբարի պատվարի փլուզումից և 2000 
թ. հունվարին Ռումինիայի Բայա Մառեում31 ցիանիդի արտահոսքի դեպքերից 
պարզ է դառնում, որ հանքերի շահագործումը շրջակա միջավայրի, սոցիալական 
և տնտեսական ասպեկտրների վրա դեռևս լուրջ  ռիսկեր է պարունակում: Բազ-
մաթիվ հանքավայրերում կիրառվող շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
քաղաքականության, կառավարման համակարգերի և տեխնոլոգիաների ստան-
դարտ ների բարելավման մեծ պահանջ է զգացվում: Շատ վայրերում ներկա զգալի 
ռիսկերի (և վտանգների) վերացումը պետք է դիտարկվի որպես անհապաղ և ան հե-
տաձգելի առաջնահերթ խնդիր: 

Այդ ռիսկերը նվազեցնելու կամ վերացնելու նպատակով, ինչը և քննարկվում է 
սույն փաստաթղթում, երկարաժամկետ կայունության ավելի լայն խնդիրներ, ինչպես 
Հանքերի փակումը, դեռևս պետք է դիտարկվեն: Դեռ ավելին, շատ հանքավայրեր 
շահագործվել են երկար տարիների ընթացքում, և ինչպես ընդգծում են Վան Զիլը և 
այլք (2002 թ. (a)), այն ժամանակ, երբ պլանավորման փուլում գտնվող հանքավայրերն 
առավելագույն հնարավորությունն ունեն փակման ժամանակ իրականացնելու կայուն 
զարգացման հետ կապված նպատակները, երբ շահագործման կեսճանապարհին 
գտնվող հանքավայրերը նույնպես զգալի հնարավորություններ ունեն այդ նպա տակ-
ներին հասնելու, շահագործման ավարտին մոտ փուլերում գտնվող հանքավայրերի 
հնարավոր տարբերակները սահմանափակ են:

Ըստ էության, հանքարդյունաբերության կառավարման համար պա տաս  խա-
նատու դերակատարների, հանքարդյունաբերության ոլորտում շա հառու հասա րա-
կական կազմակերպությունների, հանքարդյունաբերու  թյան ոլոր տը ուսում նա սիրող 
ուսա նողների, հանքարդյունաբերության ծրագրերը ֆինանսավորող խոշոր ֆի նան-
սական կազմակերպությունների և առաջատար հան քար դյունաբերողների միջև  
հստակ համաձայնություն կա այն մասին, որ իդեա լական տարբերակով փակման 
պլանավորման գործընթացը պետք է մեկնարկի հանքարդյունաբերական նախագծի  

30 Պետք է նկատի առնել, որ այս տեսակետների լայնությունը չեն կիսում բոլորը, ինչի մասին վկայում 
է Հարավաֆրիկյան հանքարդյունաբերական ընկերության ներկայացուցչի հետևյալ մեկնաբանությունը.
«Հանքարարդյունաբերության ընկերության տեսանկյունից, ներկայումս հանքավայրի փակման հետ 
կապված հիմնական գործողությունները և պարտավորությունները հետևյալն են՝ աշխատակազմի 
կրճատումը և դրա հետ կապված ազատման նպաստի փաթեթների ծախսերը, ինչպես նաև, որոշ դեպ-
քերում, կրճատված/գործից ազատված աշխատողների վերապատրաստման միջոցներ, հանքավայրերի 
շահագործման և դրա հետ կապված գործունեության հետևանքներով վնասված տարածքների 
վերականգնում` համաձայն օրենքով սահմանված պահանջների (Ռայխարդ, 2002 թ., 2B-1)» :
31 Եվրոպական հանձնաժողովից մեջբերում (Եվրոպական հանձնաժողով, 2003 թ.). Լցակույտերի և պատ-
վարների փլուզումը կարող է շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության և անվտանգության վրա լուրջ 
ազդեցություն ունենալ: 1966 թ. Ուելսի Աաբերֆան քաղաքում ածխի հանքավայրից իներտ թափոնների 
լցակույտի փլուզումը Մեծ Բրիտանիայում երբևէ տեղի ունեցած նման վթարներից ամենածանրն էր, որի 
պատճառով զոհվեց 144 մարդ, հիմնականում երեխաներ: Ինչ վերաբերում է պոչամբարների փլուզմանը, 
աշխարհում վերջին 30 տարիների ընթացքում տարեկան տեղի է ունենում 1.7 նման պատահար: 1985 թ. 
Իտալիայի Ստավա քաղաքում փլուզվեց ֆլուորիտ պարունակող պոչամբարը, արտահոսեց 200000 խոր. 
մետր իներտ պոչ, զոհվեց 268 մարդ, քանդվեց 62 շենք: 1998 թ. Իսպանիայի Ազնալկոլարում, Հարավային 
Անդալուզիայի Դոնանա բնության արգելոցից ոչ հեռու վթարի պատճառով Գվադիամար գետը լցվեցին 
2 միլին խոր. մետր պոչ և 4 միլիոն խոր. մետր ծանր մետաղներ պարունակող ջրեր: 2000 թ. Ռումինիայի 
Բայա Մառե քաղաքում պոչամբար փլուզվեց, և մոտավորապես 120 տոննա ցիանիդ և ծանր մետաղներ 
պարունակող 100000 խոր. մետր կեղտաջրեր լցվեցին Լապուս գետը, հետո դեպի ցած հոսեցին և մինչեւ 
Դանուբ գետը հասնելը լցվեցին Սոմես և Տիսա գետերը` Հունգարիայի տարածքում: Բայա Բորսայում, 
նույնպես Ռումինիայում, 20000 տոննա պոչ լցվեց Վիզեու և Տիսա գետերի Նովատ վտակը: 
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իրագործելիության փուլը սկսելուց առաջ: Միաժամանակ, այդ դերակատարների 
կարծիքով պարզ է, որ հանքավայրի փակման հաջողված պլանավորման դեպքում 
կարելի է խուսափել կամ նվազագույնի հասցնել շրջակա միջավայրի և սոցիալական 
ասպեկտների վրա հավանական վնասակար ազդեցությունը հանքավայրի շահա-
գործման ամբողջ ընթացքում և հետագա ժամանակներում հանքավայրի տարբեր 
բաղկացուցիչների կառուցվածքը և նախագիծը ուշադիր ուսումնասիրելու միջոցով:

Նաև  հստակ համաձայնություն կա, որ հաջողության հասնելու համար կեն սա-
կան է լիովին հասկանալ հանքավայրի յուրահատուկ պայմանները, որոնցից պակաս 
կարևոր չէ հանքավայրում պարունակվող նյութերի (հատկապես թափոնների) 
բնաքիմիական բաղադրությունը: Ավելին, համաձայնություն կա այն հարցում, որ 
հանքավայրերի շահագործման և փակման գործընթացներում պետք է հաշվի 
առնվեն համայնքների ակնկալիքները և մտահոգությունները, կառավարության 
պահանջները, հանքարդյունաբերական նախագծի շահութաբերությունը, շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցումը:

Այս փաստաթղթում, ինչպես և վերոհիշյալ հատվածում սահմանված շրջանակ-
ներում, նշվել է, որ բոլոր պահանջները պետք է բավարարված լինեն, որպեսզի 
ապագայում մարդկանց առողջությունը և անվտանգությունը վտանգված չլինեն, 
շրջակա միջավայրի ռեսուրները չենթարկվեն (ոչ նորմալ) ֆիզիկական և քիմիական 
քայքայմանը երկարաժամկետ տեսանկյունից, և որ հանքավայրի շահագործման 
ավարտից հետո այդ տարածքի օգտագործումը շահավետ և կայուն կլինի երկա-
րաժամկետ առումով:

Պետք է նշել, որ շատ երկրներում հանքավայրի փակման պլանավորումը կամ 
Հանքերի փակումը, ինչպես այն պետք է անվանենք մենք, համեմատաբար նոր 
հասկացություն է: Ավելին, արագ փոփոխվող տնտեսական իրավիճակը՝ պատշաճ 
պլանավորման բացակայության պայմաններում, հատկապես անցումային շրջանում 
գտնվող, ինչպես օրինակ` Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի 
երկրներում, հանգեցրել է հանքավայրերի փակմանը (և/կամ կոնսերվացմանը) (Սմիթ 
և Անդերվուդ, 2000 թ.):

Այդպիսի երկրներում այդ մարտահրավերներին գումարվում է այն, որ 
չնայած վերը նկարագրված համաձայնությանը` բոլոր դերակատարների միջև 
չկա համաձայնություն, թե իրականում ինչ են հանքերի փակում կամ հանքավայրի 
փակման ամբողջական մոտեցումներ տերմինները: Սա հատկապես իրավացի 
է զարգացող երկրների կամ անցումային տնտեսությունների համար: Համատեղ 
աշխատելով նշված բոլոր խնդիրների ուղղությամբ՝ շահագրգիռ կողմերը պետք է 
նվազացնեն  վնասներ առաջացնող ժառանգության խնդիրները և ապագայում կանխեն 
դրանք: Մտածված պլանավորման գործընթաց ունենալու միջոցով հանքավայրի 
շահագործումը նույնիսկ իր դադարից հետո կարող է դառնալ տնտեսական կայուն 
զարգացման շարժիչ ուժ (Post Mining Al liance, 2005 թ.):

2.1. Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÆò Þðæ²Î² 
      ØÆæ²ì²ÚðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü È²ì²¶àôÚÜ öàðÒÆ Ðºî
      Î²äì²Ì ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ

Հանքարդյունաբերությանը և բնապահպանական կայունությանը նվիր-
ված գրականության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հանքահանող ար-
դյունաբերությունը, շրջակա միջավայրը և հասարակությունը ոչ միայն կարող 
են գոյակցել, այլև միասին բարգավաճել: Գործարարները և շահագրգիռ կող-
մերը ուրվագծել են ընկերության ներքին շահերի, շրջակա միջավայրի և սոցիա-
լական ասպեկտների վրա արտաքին դրական ազդեցությունը, որը կապված 
է հանքարդյունաբերության միջազգային լավագույն փորձի կիրառման հետ: 
Այդուհանդերձ, ավանդաբար արդյունավետ գործող կառավարությունները պա-
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տաս խանատվության սկզբունքներ ունեն շրջակա միջավայրի և սոցիալական 
ասպեկտների վրա արտաքին ազդեցու թյան խնդիրները հաշվի առնելու վերաբեր-
յալ, մինչդեռ հանքարդյունաբերական ընկերությունների ուշադրության կենտրո  նում 
են ներքին արդյունավետության խնդիրները:

Դրական գծերից մեկն այն է, որ հանքարդյունաբերության ոլորտում շրջակա 
միջավայրի բարելավման պրակտիկայից ստացված օգուտները բազմաթիվ են: Ըստ 
Ավստրալիայի (որը հանքարդյունաբերության ոլորտում առաջատար պետություն է) 
շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տեսակետի՝ (Շրջակա միջավայր 
Ավստրալիա, 2002 թ. (b))` հանքարդյունաբերությունում շրջակա միջավայրի լա-
վագույն փորձից ստացված արդյունքները ներառում են.

• օգտակար հանածոների հետախուզության համար հողի հասանելիության 
ապահովման գործընթացի պարզեցում,

• նախագծի իրագործման փուլում արդյունքներ ստանալու ավելի խորը 
համոզվածություն,

• շրջակա միջավայրի և սոցիալական տեսանկյունների վրա վնասակար 
ազդեցությունների կանխում,

• (պահանջների) չկատարման ցածր ռիսկեր,
• հիմնական շահագրգիռ կողմերի (հատկապես տեղական համայնքների 

և հողի սեփականատերերի) կողմից ավելի շատ համաձայնություն/ քիչ 
դիմադրություն,

• հանքավայրերի փակման և վերականգնման փուլերում ավելի նվազ 
ֆինանսական բեռ,

• հանքավայրի փակումից  հետո զգալի պարտավորությունների հայտնվելու  
ավելի ցածր ռիսկեր:

Ակնհայտ է, որ Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկր-
նե  րում նշված օգուտների նկատմամբ մեծ է նաև ազգային բնապահպանական և 
հանքարդյունաբերական մարմինների հետաքրքրությունը: Այնուհանդերձ, Հարա վա-
րևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի ավազանի երկրներում հավանական շահերը ավելի 
մեծածավալ են, հիմնականում այն պատճառով, որ այդ երկրներում խնդիրները շատ 
ավելի լուրջ են, քան նմանատիպ խնդիրների լուծման համար ինստիտուցիոնալ 
զարգացած մեխանիզմներ ունեցող երկրներում: Ինչպես մանրամասնորեն 
ներ  կա յացված է ENVSEC տեսական ուսումնասիրության մեջ (Փեք, 2004 թ.), 
հանքերի բարելավված շահագործումը պետք է օգուտներ բերի մի շարք այնպիսի 
ոլորտներում, որոնք այդքան առաջնահերթ չեն այլ տարածաշրջաններում: Այդտեղ 
ընդգրկվում է, ի թիվս այլոց, զգալի և երբեմն շատ լուրջ քաղաքական, սոցիալական, 
առողջապահական և շրջակա միջավայրի հետ կապված ռիսկերի նվազեցում, այդ 
թվում` տիրազուրկ, լք ված, ինչպես նաև գործող հանքավայրերի հետ կապված 
անդրսահմանային ռիսկերը:

• ներքին սոցիալական կայունության բարելավում, ներառյալ ազգային և 
տարածաշրջանային տնտեսության աճի կատալիտիկ դերը,

• ներկայումս առկա աղտոտման հետզհետե նվազեցում և ապագայում 
հավանական աղտոտումների կանխում32:

Ակնհայտ է, որ հանքարդյունաբերությունում տարբեր շահագրգիռ կողմեր 
այս հնարավորությունները դասելու են ըստ տարբեր առաջնահերթությունների: 
Բացի այդ, երբ հանքավայրի շահագործման դադարեցման պլանը ներգրավված 

32 Ընդհանրապես Հարավարևելյան Եվրոպայի երկներում և մասնավորապես գետերի ավազաններում, 
ինչպես  օրինակ` Տիսա գետի ավազանում գտնվող երկրներում, դեռևս առկա են լուրջ խնդիրներ՝ կապ-
ված օդի միջո ցով տարածվող աղտոտիչների, ինչպես օրինակ` փոշու, մետաղաձուլարանների արտա-
նե տումների, գազերի, գոլորշու, (հաճախ կրկնվող) «կոշտ» թափոնների զանգվածային տեղաշարժերի 
(հիմնականում ծանր մետաղներ և թունավոր խառնուրդներ պարունակող պոչամբարները), ջրի միջոցով 
տարածվող թափոնների, օրինակ` կախութային կոշտ մասնիկների և լուծվող նյութերի հետ: Չնայած 
նրան, որ նման խնդիրները առկա են նաև այլ երկրներում, որոնց թվում են զարգացած արդյունաբերական 
երկրները, իրավիճակի լրջությունը ընդհանուր առմամբ ավելի ցածր է:
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է որպես «հանքարդյունաբերությունում շրջակա միջավայրի լավագույն փորձի» 
մաս, ինչպես արդեն քննարկվել է վերևում, ապա փաստագրվում է օգուտների նոր 
ենթաբազմություն: Նման առաջնահերթությունները և օգուտները կքննարկվեն այս 
փաստաթղթում ստորև: Հանքավայրի փակման հետ կապված մի շարք խնդիրներ 
ավելի մանրամասն անդրադարձվելու են մաս 4-ում:

2.2. Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚàôÜàôØ È²ì²¶àôÚÜ öàðÒÆ
      Üºð¸ðàôØ
Թեև վերը ներկայացված քննարկումները պետք է որ հետաքրքիր լինեն 

կառավարությունների և պատասխանատու հանքարդյունաբերողների համար, 
փաստ է մնում այն, որ շրջակա միջավայրի պաշտպանության լավագույն մեթոդները 
դրամ արժեն: Ավելին, արդեն ապացուցվել է, որ հանքավայրերի ժառանգության 
վերականգնման աշխատանքները, հատկապես  եթե  հանքավայրը չի շահագործվում, 
կարող է չափազանց ծախսատար լինել: Այստեղ կարելի է հարց տալ, թե կան արդյոք 
պատճառներ, որ հանքարդյունաբերական ընկերությունները ներգրավված լինեն 
Հանքերի փակման քննարկումներում: 

Հանքավայրերի արդյունահանման և օգտակար հանածոների հարստացման 
գործողությունների դադարեցման փուլում տվյալ տարածքում շրջակա միջավայրի 
որակի և տեղական համայնքների կենսունակության համար պատասխանատվության 
բացակայության պայմաններում պատասխանը կարող է լինել «ոչ»: Այնուամենայնիվ, 
այս իրավիճակը գնալով ավելի անընդունելի է դառնում, քանի որ պետությունները 
ձգտում են ստեղծելու իրավական բազա, որը նման լինի «հաջողված արդյունահանող 
երկրների» իրավական բազային33: Ինչպես քննարկվել է այս հատվածի սկզբում, 
այդպիսի կառույցները ներգրավում են հանքարդյունաբերողներին, որոնք պա-
տաս խանատու են հանքավայրերի շահագործման պատճառով օդի, հողի և ջրի 
33 Հղում Էնդրյուսին (2002 թ.)՝ համեմատելու համար հանքարդյունաբերող երկրների հարաբերական 
հաջողությունները և նրանց ընդհանուր արդյունքները` կառավարման մի շարք միջոցառումների 
համաձայն:
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ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական որակի կամ ներուժի խախտված 
ռեժիմների այն մակարդակի վերականգնման համար, որը ընդունելի է վերահսկող 
մարմինների  և հանքավայրի հետ շահագործման փուլում հողը օգտագործողների 
համար: Ավելին, այդպես պետք է ներգրավվեն նաև սոցիալական նկատառումները:

Այստեղ օգտագործվող հիմնական փաստարկն այն է, որ չնայած շրջակա 
միջավայրի և սոցիալական ասպեկտների համար պատասխանատվություն կրելը 
ծախսեր է պահանջում, շրջակա միջավայրին հասցված վնասները (որոնք դժվար 
է հաշվարկել) նվազեցնելուն ուղված ներդրումները այն չափով են կրճա տում 
նաև մասնավոր ծախսերը, որ ներդրումները արդարացվում են: Ըստ էության, 
հանքավայրերի շահագործման լավագույն եղանակը նվազեցնում է հանքար-
դյունաբերողների մասնավոր ծախսերը, ինչպես նաև հանրությանը տրամադրում 
է վերը թվարկված ծառայությունները: Հանքարդյունաբերության ստացած շահերը 
հիմնականում կենտրոնացված են լինում արդյունավետության բարձրացման և 
(հավանաբար) բարձր արժեք ունեցող ռիսկերի նվազեցման վրա:

Ի՞նչ արժե Հանքերի փակումը: Թեև այդ թվերը կարող են տարբեր լինել 
կախված հանքավայրից, նաև տարբեր շահագործման տարբեր տարիների ըն-
թաց  քում, ակնհայտ է, որ դրանք չնայած փոքր չեն, այնուամենայնիվ, համեստ 
են: Ավստրալիայում հաշվարկները ցույց են տալիս, որ լավագույն փորձի մեթո-
դաբանության կիրառումը կազմում է հանքարդյունաբերական նոր նախագծի 
կապիտալի և գործառնական ծախսերի մոտավորապես 5 տոկոսը: Այնուհանդերձ, 
այդ ծախսերը սովորաբար կարող են հատուցվել այն բազմաթիվ օգուտներով, 
որ ստացվում են լավագույն փորձը կիրառելու արդյունքում: Օրինակ` խոշոր 
արտահոսքի վերացումը կարող է գերազանցել հանքավայրում շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության լավագույն փորձի կիրառման համար նախատեսված տարեկան 
բյուջեն 10-ից մինչև 100 գործակցով: Բացի այդ, էներգիայի և ջրի կառավարման 
լավագույն փորձի կիրառման արդյունքում կարող են ստացվել զգալի ֆինանսական 
տնտեսումներ (Շրջակա միջավայր Ավստրալիա, 2002 թ. (b)): 

Սակայն սա նախատեսված է հանքարդյունաբերական նոր ծրագրերի համար: 
Արդեն ձևավորված հանքավայրերում ծախսերը տրամաբանորեն որոշ չա փով 
ավելի բարձր են, սակայն դեռևս համեմատաբար համեստ են: Ըստ Աֆրիկյան  խոշոր 
հանքարդյունաբերական կոնցեռնի կորպորատիվ բնապահպանական հարցերով 
ղեկավարի՝ Հարավաֆրիկյան հասուն հանքավայրերի շահագործողների դեպքում, 
հանքավայրի փակման  ընդհանուր պարտավորությունները կարող են կազմել 
հանքավայրերի  շահագործման  մնացած  ժամանակահատվածի  ընդհանուր  շահույ-
թի 10-20 տոկոսը (Ռայխարդ, 2002 թ.) 34:

Այսպիսով, թեև շրջակա միջավայրի կառավարման ծախսերը սովորաբար 
ավելի ցածր են, երբ միջոցները ներգրավվում են պլանավորման փուլում, այլ ոչ թե 
հետագայում՝ հանքի շահագործման փուլում համակարգերը վերահարմարեցնելու և 
վերանախագծելու միջոցով, ու թեև հեշտ չէ հաշվարկել հանքարդյունաբերությունում 
շրջակա միջավայրի լավագույն փորձի կիրառման համար պահանջվող ծախսերը, այդ 
ծախսերը նպատակահարմար են համարվում: Արդյունաբերողների ուշադրությունը 
պետք է գրավեն այս հստակ փաստերը, ըստ որի` հանքավայրի շահագործման 
ընթացքում շրջակա միջավայրի լավագույն փորձի ներդրման համար նախապես 
կատարված ծախսերը երկարաժամկետ օգուտներ են տալիս նախագծին` նոր-
մատիվներին համապատասխանելու և ավելի փոքր պարտավորություններ ունե-
նալու առումով (Շրջակա միջավայր Ավստրալիա, 2002 թ. (b)):

Բացի այդ, շրջակա միջավայրի լավագույն փորձի կառավարման հմտու-
թյուն    ների որ դեգրումը ամենուրեք կնպաստի հանքարդյունաբերությունում երկա-
րաժամկետ օգուտների  ձեռքբերման՝ հողի ավելի հեշտ հասանելիություն ստանալու 
34 Ուշադրություն դարձրեք այս մեկնաբանություններում տարբեր շեշտադրումների վրա: Նախորդը 
անդրադառնում է Հանքերի փակմանը, որտեղ համապատասխանաբար փակման գործողությունները և 
բնապահպանական աշխատանքները ներգրավված են հանքավայրի շահագործման ամբողջ ընթացքում, 
մինչդեռ վերջինում շեշտադրումը միայն փակման գործողությունների վրա է:
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և նախագծերի հաստատման ավելի բարձր վստահության, կանոնակարգող մար-
մինների հետ ավելի լավ փոխհարաբերությունների, համայնքների համա ձայ նության 
և շրջակա միջավայրի հանդեպ ավելի ցածր ռիսկերի միջոցով: 

 

2.2.1. ¶àðÌ²ð²ðàôÂÚ²Ü ¸ºðÀ

Մինչև վերջին տասնամյակները հանքարդյունաբերությունում ներգրավված 
կազմակերպությունները հիմնականում հետաքրքրված չէին հանքավայրերի շահա-
գործումից տուժած հողերի վերականգնման համար պատասխանատվություն 
ստանձ նելու հարցով: Հանքահանող արդյունաբերությունից հանքավայրերի վերա-
կանգնման գործընթացը ծախսեր է պահանջում, որոնք նախկինում ըն դուն ված չէին: 
Այնուամենայնիվ, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, մարդ կանց առողջությա-
նը սպառնացող ռիսկերի նվազեցման, համայնքների հետ կապված խնդիրների 
ներ գրավման մեծ (և աճող) սպասելիքները միավորվել են հողատարածքների 
օգտագործման պահանջի, բնական շրջակա միջավայրը որպես հանգստավայր 
գնահատելու, գործող էկոհամակարգերը որպես կենսաբանական արժեքավոր 
ակտիվների շտեմարան կարևոր գնահատելու, բնապահպանական ծառայություններ 
տրամադրողների` իրենց գեղագիտական հաճույք պարգևելու հետ (Շրջակա մի-
ջավայր Ավստրալիա, 2002 թ. (b)):

Այդ միտումները մեծապես փոխել են գործարարության դերը շրջակա 
միջավայրի լավագույն փորձը հանքարդյունաբերությունում և հանքերի փակման 
գործողություններում, որը նկարագրված է սույն փաստաթղթում: Շրջակա մի -
ջա      վայրի լավագույն փորձը հանքարդյունաբերությունում և հանքերի փակման 
գործընթացներում պարունակվող գործողություններում գործարարության դերը 
նկարագրվում է այստեղ և ավելի մանրամասն քննարկվելու է ստորև ներկայացվող 
հատվածներում:

Այս իրավիճակում, այսինքն` հանքավայրի փակման հանդեպ աճող պա   -
հանջների (կամ բացարձակ պահանջների) պայմաններում, պարզաբանվում են 
հանքավայրի արդյունավետ փակման` գործարարության հետ կապված օգուտները 
(Ալեն, Մաուրեր և Ֆայնստայն, 2001 թ., ANZMEC MCA, 2000 թ., Շրջակա մի ջավայր 
Ավստրալիա, 2002 թ. (a), Ռոբերթսոն և Շոու, 1998 թ., UNEP WHO, 1998 թ., Վան 
Զիլ և այլք, 2002թ. (a), Ուորհըրստ և Նորոնհա, 1999 թ., WOM Geological As sociates, 
2000 թ.): Հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների համար կարևոր է, 
որ այդ օգուտները տեսանելի են թե´ հանքավայրի շահագործման ժամանակ, թե´ 
հանքավայրի շահագործման դադարից հետո, և, ըստ էության, դրանք վկայում են 
շատ ավելիի մասին, քան լոկ ծախսերի խնայողությունների, որոնք կարելի է անել 
հարկադրված հանձնարարությունը կատարելով: 

Օգուտները (հիմնական աղբյուր` Շրջակա միջավայր, Ավստրալիա, 2002 թ. (a),     
ի թիվս այլոց, ներառում են`

• պարտավորությունների շարունակական կրճատում՝ հանքավայրի շա-
հա գործման արտադրողական փուլի ընթացքում ստանձնած վերա կանգ  -
նողական աշխատանքները իրագործելու միջոցով և ոչ թե ծախսերը 
հետաձգելով ծրագրի վերջին փուլում կատարելու համար,

• մինչև հանքավայրի վերջնական փակումը հիմքերի ապահովում՝ վերա  կան-
գն ման ծախսերի նախահաշիվ կատարելու համար, որի միջոցով կարելի է 
խնայել զգալի ֆինանսական և նյութական ռեսուրսներ,

• հանքավայրի շահագործման ակտիվ փուլում տվյալ հանքավայրին հա   -
մապատասխան հատուկ եղանակով վերականգնման նախագծերի և/
կամ գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ շարունակական 
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ստուգումների, գնահատման և հետադարձ կապի իրականացում,
• աշխատանքների իրականացման աճող արդյունավետություն (օր.` թա փոն-

ների և հողի վերին շերտի երկակի մշակման կրճատում),
• ռեսուրսների արդյունավետ արդյունահանման և էկոհամակարգերը 

ֆունկ      ցիոնալ վիճակի վերադարձնելու համար հանքարդյունաբերության 
պլանավորման հնարավորությունների օպտիմալացման իրականացում, 

• Հողատարածքների վնասման նվազեցում՝ թափոնների ավելի փոքր կույ-
տեր լցնելով և արդյունահանման ավելի կարճ ուղիներ ընտրելով և որոշ 
դեպքերում հանքահորերի պրոգրեսիվ լցոնումներ կատարելով,

• բարձր ռիսկային տարածքների բացահայտումը շարունակական հե տա-
խուզության և/կամ վերականգնողական աշխատանքների առաջ նա հեր-
թություն,

• հանքավայրի վերականգնողական արդյունքներին հասնելու համար շահա-
գործող անձնակազմի ներգրավում, 

• հանքավայրի վերականգնման առաջնահերթ գործողությունները սահմանե լու 
գործընթացներում հիմնական շահագրգիռ կողմերի (հատկա պես տեղական 
համայնքների) ներգրավում, 

• հանքավայրի պատասխանատվության շարունակական նվազեցում և 
վարձակալության իրավունքից հրաժարման և պարտքի հանձնառության 
մարման գործողությունները ժամանակին կատարելուն օժանդակում,  

• հանքարդյունաբերության շահագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի, 
սոցիալական և տնտեսական ասպեկտների առումով տեղական հա մայնք-
ների վրա ազդեցության նվազեցում,

• հասարակության ապահովության և շրջակա միջավայրին հասցվող վնաս-
ների և ռիսկերի հետ կապված չնախատեսված պարտավորություն ների 
առաջացման հավանականության կրճատում,
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• կանոնակարգերին չհամապասխանելու ռիսկերի նվազեցում, 
• հիմնական շահագրգիռ կողմերի (հատկապես համայնքների և հողի սե փա-

կանատերերի) ավելի արտահայտված հանդուրժողականություն/ավելի քիչ 
դիմադրություն,

• պետության հողային ռեսուրսների ավելի պարզեցված հասանելիություն,
• կապիտալի պարզեցված հասանելիություն առավել հեղինակավոր վար-

կային կազմակերպություններից,
• կապիտալի և պարտավորությունների ապահովագրության հետ կապված 

ծախսերի նվազեցման հնարավորություն,
• շարունակական հետադարձ կապ համայնքների կողմից ակնկալվող պա-

հանջները բավարարելու նպատակով:
Ինչպես նշված է համարյա բոլոր տեղեկացված աղբյուրներում, վերոհիշյալ 

գործողություններն իրականացնելու համար գործարարության շահերից է բխում 
հանքավայրի շահագործման ճիշտ փուլում կատարել դրանք, որի միջոցով կարող են 
կրճատվել նշված ծախսերը: Քանի որ հանքավայրերի շահագործման դադարեցումը 
սովորաբար կատարվում է շահագործման այն փուլում, երբ մետաղների շուկայում 
տնտեսական անկում է տեղի ունենում, և կանխիկի հոսքերը նվազագույնի են հասնում 
կամ բացակայում են, ապա դա հարմար ժամանակ չէ վերականգնման ծավալուն 
աշխատանքներ կատարելու համար: Հանքավայրի շահագործման դադարեցման 
ամբողջ գործընթացը պետք է ներառված լինի հանքավայրի շահագործման 
ամբողջական պլանավորման գործընթացում: Եվ ավելին, եթե հանքավայրի 
շահագործման դադարեցումը և փակումը չեն իրականացվում պլանավորված 
և արդյունավետ եղանակով, հավանական է, որ դրա արդյունքները նույնպես 
անբավարար լինեն:

2.2.2. Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü ¸ºðÀ

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ասպեկտների վրա ազդող հետևանքների 
վերացնելու և անդրադառնալու հիմնական պատասխանատվությունը ավան-
դա բար կրում են արդյունավետ գործող կառավարությունները, մինչդեռ հան-
քար դյու նաբերական ընկերությունների ուշադրության կենտրոնում են ներքին 
արդյունավետության վերաբերյալ մտահոգությունները:

Առաջին հայացքից, հատկապես շրջակա միջավայրի հանդեպ զգոն 
շահագրգիռ կողմերի համար, կառավարության կողմից շրջակա միջավայրի հանդեպ 
անվտանգ հանքարդյունաբերության լավագույն փորձը և/կամ Հանքերի փակման 
իրականացմանը ձգտելու նպատակը ակնհայտ է: Եթե հանքարդյունաբերողները 
մտադիր չեն կրել հանքավայրի վերականգնման և հանքավայրի փակման հետ 
կապված սոցիալական և/կամ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների 
ծախսերը, ապա կառավարությունը պետք է ստանձնի այն, ինչը իրականում կա-
տար վում է հասարակության հաշվին: Նման աշխատանքները պետք է վճարվեն 
պետության դրամապանակից: Բացի այդ, Հատված 2.2.1-ում արտացոլված պատ-
ճառներով հավանական է, որ այդ գործողությունները պակաս արդյունավետ և 
նպատակահարմար լինեն, քան եթե իրականացված լինեին արդյունաբերողի կողմից:

Մինչդեռ փաստարկներ կան, որ այդ գործողությունների համար ծախսերը 
հանքարդյունաբերության վրա դնելը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ 
և հիմնական խոչընդոտ հանդիսանալ ներդրումների և զարգացման համար35: 
Այդպիսով, հանքարդյունաբերության ժառանգությունը կարող է դիտարկվել որպես 
անցյալ և ներկայիս կառավարման անհաջողություն, այդ խնդիրը հիմնականում 
կիսում են բոլոր հանքարդյունաբերող երկրները:

35 Վերջինս ավելի մանրամասն քննարկվել է Հատված 2.4-ում, նույնպես հղում Միլերին (1998 թ., 2005 թ.):
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Կառավարության կողմից Հանքավայրի փակմանը հետամուտ լինելու հիմնա-
վորումն այն է, որ եթե հանքարդյունաբերության ժառանգության արդյունավետ 
կանխման իրավական բազա չստեղծվի, և առկա ժառանգությունների վերականգ-
նման աշխատանքներ չիրականացվեն, ապա հարկատուները ապագայում 
ստիպված կլինեն այդ աշխատանքի համար շատ ավելի բարձր գին վճարել, իսկ 
ներկայիս շահագրգիռ կողմերը միևնույն ժամանակ ստիպված կլինեն համակերպվել 
շրջակա միջավայրի և սոցիալական ասպեկտների անբավարար վիճակին:

Ստորև ներկայացված Օնտարիո նահանգի Հյուսիսային զարգացման և 
հանքավայրերի նախարարության (Գեմոն, 2002 թ.) փոխնախարարի օգնականի 
խոսքից մեջբերումը ընդգծում է այն իրավիճակը, որում գտնվում են անցյալում 
հանքարդյունաբերության կողմից շրջակա միջավայրի պաշտպանության հետ 
կապված խնդիրների վատ կառավարման արդյունքների առաջ կանգնած աշխարհի 
բոլոր պետությունները36:

Պայքարելով այդ խնդրի դեմ՝ այդ հանքավայրերի դասակարգման և գույքա-
գրման անհրաժեշտությունը առաջին անգամ զգացին Օնտարիո նահանգում: 
Նախնական փաստաթղթային գրանցումների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 
պատվիրված է դիտարկել 600 առանձին խնդիր, որի կատարման նախահաշվարկի 
ընդհանուր գումարը կազմում է 500 միլիոն կանադական դոլար: Դրանից հետո 
պարզվեց, որ այդ հանքավայրերի մոտավորապես 40%-ը դեռևս մասնավոր 
սեփականություն է հանդիսանում, իսկ 60%-ը վերադարձվել է պետությանը և դարձել 
Օնտարիոյի հարկատուների պարտավորություն:

Օնտարիոյի կառավարությունը դժկամությամբ ընդունեց այն փաստը, որ 
տվյալ ժառանգության հանդեպ գործնականորեն հնարավոր չէ իրականացնել 
«աղտոտողը վճարում է» սկզբունքը: Հանքավայրերի նախկին շահագործողները 
վաղուց անհայտացել են, արտադրված ապրանքը իրացվել է, իսկ վճարված 
հարկերը ներգրավվել են ընդհանուր եկամուտների թվում: Ներկայումս հան քարդյու-
նաբերողների կազմը բոլորովին փոխվել է, և նրանք գործում են կառավարության 
կողմից ստեղծված իրավական բազայի պահանջների համաձայն: Վատթար վի-
ճակում գտնվող վայրերի խնդիրները լուծելու իրական այլընտրանք հավանաբար 
չկա` բացի պետական ֆոնդեր հատկացնելու միջոցով այն լուծելուց:

Չնայած որ կառավարության կողմից Հանքերի փակումը իրականացնելու 
արդյունքներից այլ օգուտներ էլ կարելի է ստանալ, մենք կսահմանափակվենք` 
ամփոփելով դրանք հետևյալ լայն կատեգորիաներով.

• շրջակա միջավայրի և սոցիալական ասպեկտների վնասակար ազդեցու-
թյան կանխում,

• պահանջների չկատարման ցածր ռիսկեր,
• հիմնական շահագրգիռ կողմերի (հատկապես համայնքների և հողի 

սեփականատերերի) կողմից ավելի արտահայտված հանդուր ժողա կանու-
թյուն/ավելի քիչ դիմադրության դրսևորում,

• հանքավայրերի փակման և վերականգնման ծախսերի առումով պետության 
բյուջեի  համար ավելի թեթև ֆինանսական բեռ,

• հանքավայրի հետշահագործման ընթացքում զգալի 
պարտավորությունների առաջացման ավելի ցածր ռիսկեր:

Զարգացող և վերակառուցվող տնտեսությունների տեսանկյունից այստեղ 
ծագում է մեկ լրացուցիչ խնդիր: Եթե կառավարությունները չունեն բավարար 
ռեսուրսներ ժառանգությունների հետ կապված խնդիրները լուծելու համար, այդ 
դեպքում նույնիսկ կպահանջվեն ավելի մեծ քանակով նորարարություններ և ճկու-
նության ավելի բարձր աստիճան հանքարդյունաբերության ժառանգության կողմից 
մարդկանց և շրջակա միջավայրը սպառնացող վտանգներից պաշտպանելու համար:

36 Հղումների մանրամասների և այս հարցում Կանադայի փորձի մասին տեղեկությունները տե՛ս Հատ-
ված ներ 4.2.2, 5.1.2, և 5.1.3.
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2.3.  Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÆò Þðæ²Î²      
      ØÆæ²ì²ÚðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü È²ì²¶àôÚÜ öàðÒÆ        
      ²ðî²øÆÜ ÐÆØÜ²Î²Ü Þ²ðÄÆâÜºðÀ

Այս հատվածում ներկայացվում են մի շարք զարգացումների մանրամասներ, 
որոնք գործում են Հանքերի փակմանը համահունչ հանքարդյունաբերության 
փորձի ըմբռնումը խթանելու համար: Առաջին վերլուծված հարցը ֆինանսական 
ապահովումն է (կամ ֆինանսական երաշխավորումը): Այս քննարկումների մեծ մասը 
առաջացել է դոկտոր Ջորջ Միլերի (1998 թ., 2005 թ.) հեղինակած դիրքորոշման 
փաստաթղթից կամ նրա հիման վրա, որը ստեղծվել է Հանքարդյունաբերության 
և մետաղների միջազգային խորհրդի (ICMM) և դրան նախորդող Մետաղների և 
շրջակա միջավայրի խորհրդի համար (ICME)37: Կարևոր է նշել,  որ հանքավայրերի 
փակումը և ռեկուլտիվացիան ֆինանսավորելու երաշխավորումը այս փաստաթղթում 
թվարկված է մի շարք շարժիչներում:

2.3.1. Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ö²ÎØ²Ü ºì èºÎàôÈîÆì²òÆ²ÚÆ   
        üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðàôØ

Ֆինանսավորման ապահովման գործիքները կարող են սահմանվել հետևյալ 
ձևով.

երաշխավորող ընկերության, ապահովագրության ընկերության, բանկի կամ 
ֆինանսական այլ հաստատության կողմից (թողարկողը կոչվում է «երաշխավորող») 
թողարկված երաշխավորագիր, որը համաձայնություն է տալիս պատաս խա նատ-
վություն կրել երրորդ կողմի կատարած գործողությունների կամ ձախողումների 
համար (Միլեր, 1998 թ.):

Ներկա ժամանակներում շրջակա միջավայրի պաշտպանության ֆինանսական 
ապահովման գործիքների հիմնական կիրառումը իրականացվում է հանքավայրի 
փակումից հետո շրջակա միջավայրի պաշտպանության կատարողականը երաշ-
խավորելու համար հանքավայրի տարածքի ռեկուլտիվացիայի կամ վերա-
կանգնման ֆինանսավորման միջոցով: Ըստ էության, ֆինանսական ապահովումը 
կամ երաշխավորումը նաև այն գումարներն են, որոնք հասանելի են կառավարական 
մարմնին հանքավայրի փակման ծախսերը վճարելու համար այն  դեպքում, երբ հան-
քավայրի սեփականատերը չի կա րող իրականացնել այդ աշխատանքները (ինչպես 
օրինակ` սնանկության դեպքում) հանքավայրի շահագործման կամ դրանից հետո 
ընկած ժամանակաշրջանում: Ֆինանսական ապահովումը կարող է իրականացվել 
ֆինանսական տարբեր մեխանիզմների կամ բանկում ավանդադրված կանխիկ 
գումարի միջոցով: Այնուա մե նայնիվ, պետք է հասկանալ, որ տվյալ շրջանում 
հասանելի մեխանիզմների տեսակը կարող է որոշվել համաձայն կառավարության 
քաղաքականության և ֆինանսական շուկաների (Միլեր, 1998 թ., 2005 թ., Վան Զիլ և 
այլք, 2002 թ. (a), Վան Զիլ, 2000 թ.):

Հասկանալի է, որ ֆինանսական երաշխավորման մեխանիզմները կարող 
են արդյունավետ լինել շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը խթանելու կամ 
ուժեղացնելու համար, և մինչ դրանք դեռևս «ընդունված» չեն, դրանք գնա լով 
ավելի ու ավելի  են  ընդունվում  հանքարդյունաբերողի  կողմից  որպես հանք-
արդյու նաբերու  թյան ոլորտում շրջակա միջավայրի պաշտպանության և հասա-
37 Միլերը հանքարդյունաբերության և դրա հետ կապված բնապահպանական քաղաքականության 
խնդիրների հետ աշխատելու մեծ և հեղինակավոր փորձ ունի: Բացի այլ պաշտոններից` նա ծառայել է 
որպես Ռեսուրսների հետազոտման կենտրոնի տնօրեն՝ Քուինսի համալսարանում, Կանադա, Կանադայի 
կառավարության հանքարդյունաբերության քաղաքականության փոխնախարարի տեղակալ, Կանադայի 
հանքարդյունաբերողների ասոցիացիայի նախագահ և Արդյունաբերության և կառավարության փոխհարա-
բերությունների խմբի տնօրեն՝ Օտավայում:
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րակության սպասելիքների բավարարելու երաշխավորման ամենա արդյու նա վետ 
միջոց38: Մեջբերում Միլերից (2005 թ., էջ 13) Շրջակա միջավայրի ֆինան սական 
երաշխավորման (ՇՄՖԵ), (Environ mental Financial Assurance, EFA) վերաբերյալ:

Հանքարդյունաբերող ընկերությունները ընդունում են, որ հանքարդյունաբերող 
ընկերության կողմից իր` ռեկուլտիվացիայի  աշխատանքների պարտավորությունները 
(recla mation obligations) չկատարելու դեպքում ՇՄՖԵ-ի գլխավոր գործառույթը  
կառավարությանը և հասարակությանը պաշտպանելն է: Չնայած մի շարք խոշոր 
հանքարդյունաբերական ընկերությունների կարծիքով իրենք ի վիճակի են կա-
տարելու շրջակա միջավայրի պաշտպանության իրենց պարտավորությունները 
առանց ֆինանսական երաշխավորման մեխանիզմի լրացուցիչ կիրառման, այդու-
հանդերձ  նրանք համաձայնեցին, որ ֆինանսական երաշխավորման մեխա նի-
զմը շրջակա միջավայրի պաշտպանության հանդեպ ավելի մեծ վստահություն է 
ներշնչում:  … Հանքարդյունաբերական բոլոր ընկերություններն ընդունում են, որ 
կառա վարությունը պետք է համայնքին տեղյակ պահի, որ ընդերքօգտագործողը 
բավարար ֆինանսական միջոցներ է ստացել ռեկուլտիվացիայի աշխատանքների 
արդյունավետությունը երաշխավորելու համար:

Միլերը տրամադրում է նաև տարբեր կանոնակարգող ռեժիմների ֆինանսական 
երաշխավորության և օգտագործման ընդունված մեխանիզմների երկու ընդգրկուն 
ուսումնասիրություն, որոնք կատարված են վեց տարի պարբերությամբ (Միլեր, 1998 
թ., 2005 թ.):

Առաջարկվում է, որ ֆինանսական ապահովման մեխանիզմների խնդիր-
նե րին և մեխանիզմներին անծանոթ ընթերցողները ուշադիր ուսումնասիրեն 
վերոհիշյալ փաստաթղթերը: Դրանց ուսումնասիրման ամենամեծ արժեքն է բա-
ցահայտել հանքարդյունաբերության փորձի դրսևորումները ժամանակային երկու 
որոշակի հատվածում, ինչպես նաև ֆինանսական երաշխավորմանը նվիր ված 
քննարկումներում հանքարդյունաբերության ոլորտի տեղեկատուների` մաս-
նակցության փորձ ձեռք բերելու ցանկության հստակ աճի միտումները: Միլերի 
աշխատանքը փաստագրում է 1998-2005 թթ. հանքարդյունաբերողների կողմից 
արտահայտված ֆինանսական երաշխավորման հարցում տեղի ունեցած զգալի 
փոփոխությունները: Հենվելով այդ փոփոխությունների վրա՝ կարելի է գալ այն 
եզրահանգման, որ ֆինանսական երաշխավորման մեխանիզմների կիրառումը 
գալիք տարիների ընթացքում դառնալու է ավելի նախընտրելի և ընդունված:

Ընթերցողները, այնուամենայնիվ, պետք է տեղեկացված լինեն, որ վերոհիշյալ 
փաստաթղթերը գրվել են հանքարդյունաբերության համար և նրա շահագրգիռ խմբի 
ներկայացուցչի կողմից: Ըստ էության, կարելի է ենթադրել, որ դեպքի ներկայացումը 
ֆինանսական   երաշխավորում  ստանալու  համար  (ինքնըստինքյան)  պահպանողա-
կան է՝ հաշվի առնելով կատարողականի ներկայացված մակարդակները և ֆի-
նանսական ապահովության համար պահանջները, որոնք կառավարության կողմից 
կարող են կամ պետք է պահանջվեն: Երբ փաստաթուղթը գրվում է նման լսարանի 

38 Այդ տեսակետները բավականին զարգացել են: Միլերը (2005 թ.) նշում է, որ իր ուսումնասիրության 
(1998 թ.) մեջ հանքարդյունաբերության կողմից դրսևորվում էր զգալի նախապատվություն «փափուկ» 
երաշխավորությունների հանդեպ, ինչպես օրինակ` ֆինանսական հզորություն, պարտավորության 
ինքնուրույն ֆինանսավորում՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով ֆոնդերի հանդեպ վերահսկում, 
ընկերության մակարդակը որոշող ֆինանսական թեստավորում, այդ աստիճանի վրա հիմնված 
կորպորատիվ երաշխավորությունը, ինքնուրույն ֆինանսավորում ֆինանսական պահուստների միջոցով, 
հիմնադիր ընկերության երաշխավորությունը և ակտիվների գրավադնում (pledge of assets):
Ի հակադրություն՝ 2004 թ. հարցումների ժամանակ հանքարդյունաբերության ոլորտի հարցվողները 
հայտնեցին, որ ավելի կոշտ մեթոդներ, ինչպիսիք են ակրեդիտիվները, բանկի երաշխիքները, արժեթղթերի 
ավանդադրումը (deposit of securities), վստահված կանխիկ ֆոնդերը (cash trust funds) կարող են 
լավագույնս ծառայել հանքարդյունաբական ոլորտին, քանի որ դրանք պահանջվում են հանրության 
սպասելիքները բավարարելու համար: Այն հարցը, թե որ գործիքներն են առավել լավ ծառայում 
կառավարության շահերին, 1998 թ. ուսումնասիրությունում ասվում է, որ դրանք այն գործիքներն են, 
որոնք կառավարության և հանքարդյունաբերության ընկերությունների երկուստեք շահերին են ծառայում: 
Տվյալ հարցումներին մասնակցող հանքարդյունաբերության ոլորտի հարցվողները առաջարկեցին, որ 
կառավարության պահանջներին լավագույնս կծառայեն կանխիկ ավանդները, իրացվելի ցանկացած 
միջոցները (liquid instrument) և բանկային երաշխիքները:
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համար,  ապա  հաճախ հեղինակը ներկայցնում է շրջակա միջավայրի պաշտպանու-
թյան խնդիրների առումով ավելի անտեղյակ և ոչ ակտիվ դերակատարների 
տեսակետները: Բացի այդ, պետք է նշել, որ ICMM փոքր կազմակերպություն է 
(2005 թ. կեսերին նրա անդամ ընկերությունների թիվը 16 էր), որոնք իրենք իրենց 
բնորոշում են իբրև հանքարդյունաբերության առաջատարներ և ցանկանում են, որ 
հանքարդյունաբերության այլ ոլորտի մյուս մասնակիցները իրենց ընկալեն հենց այդ 
դերում: Նրանք պնդում են (և իրենց չափավոր առաջադիմական հայացքները այդ 
պնդմանը կշիռ են հաղորդում), որ  իրենք չեն դրսևորում «փոքրագույն ընդհանուր 
հայտարարի» մոտեցում, այլ ցանկանում են դրսևորել իրենց առաջատար լինելու 
հատկանիշները: Միլերի կողմից կատարված երկու գնահատումների միջև ընկած 
ժամանակահատվածում հանքարդյունաբերության զարգացումը, որը դրսևորվում է 
վերոհիշյալ խմբի միջոցով, պաշտպանում է այդ տեսակետը:

Մի կողմ դնելով վերոհիշյալը՝ Օնտարիոյի կառավարության ստորև 
ներկայացված տեսակետում ընդգծվում է, որ պետք է քննադատաբար և զգուշորեն 
վերաբերվել այս փաստաթղթի ենթատեքստում ներկայացված ֆինանսական 
երաշխավորման «կոշտ» մոտեցումներին:

Այլ համայնքներ մտահոգություն են արտահայտել, որ Օնտարիո նահանգում 
կիրառվող նմանատիպ պահանջների ներդրումը կհանգեցնի շահագործվող 
հանքավայրերի ժամանակից շուտ փակմանը և համայնքներ եկող նոր ներդրումների 
դադարեցմանը: Օնտարիո նահանգը հպարտ է, որ 2002 թ. Ֆրեյզերի ինստիտուտի 
կողմից կատարված հետախուզական գործունեության մեջ ներդրումներ կատարելու 
ոլորտում որոշումներ կայացնողների միջև հարցումները Օնտարիո նահանգը 
գնահատել են որպես լավագույնը աշխարհում: Ակնհայտ է, որ վերականգնման 
«կոշտ» պահանջները տվյալ դեպքում խոչընդոտ չեն հանդիսացել:

Վան Զիլի (2000 թ.) կարծիքով, հանքավայրերի փակման մյուս կարևոր 
գաղափարը ֆինանսական հաշվանցումներն են: Սովարաբար ընդունված 
է հաշվանցումը կատարել արտադրման միավորի բազայի վրա (օրինակ` 
արտադրված ոսկու արժեքը ըստ մեկ ունցիայի գնի): Հաշվանցման ընդհանուր 
գումարը հաշվարկվում է հանքավայրի փակման ժամանակ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանն ուղղված ծախսերին գումարելով հանքավայրին բնորոշ այլ 
պարտավորություններ, ինչպես օրինակ` հողի վարձակալության վճարը (land 
holdings), հանքավայրի շահագործման դադարեցման հետ կապված անձնակազմի 
վճարները և այլն: Փակման ֆոնդերի ճշտությունը որոշելու համար ֆինանսական 
աուդիտորները կարող են տարեկան ստուգումներ կատարել:

Ֆինանսական երաշխավորման և հանքավայրերի փակման ծախսերի 
հաշվանցումների հետ կապված (հիմնականում` ըստ Վան Զիլի և այլոց (2002 թ. (a)) 
և Միլերի (1998 թ.) պետք է նաև հաշվի առնել հետևյալը.

• Իմաստային առումով, ֆինանսական երաշխավորումը առկա է հանքավայրի 
շահագործման բոլոր փուլերի ընթացքում և պետք է ավարտվի (մասամբ 
կամ ամբողջությամբ), երբ կանոնավորող պետական մարմինները որոշեն, 
որ հանքավայրի վերականգնման աշխատանքները համապատասխանում 
են իրենց պահանջներին: Այնուամենայնիվ, ֆինանսական երաշխավորման 
չափը հանքավայրի շահագործման ամբողջ ժամանակահատվածում կարող 
է ամրագրված գումար չլինել, այն կարող է տատանվել հանքավայրում 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության խնդիրների, կարգավորման 
փո   փո խությունների ի հայտ գալու և համայնքների ակնկալիքներում 
փոփոխությունների հետ:

• Հանքավայրի փակման հաշվանցումը, հիմնվելով հանքավայրի շահա-
գործման պլանի վրա, տեղի է ունենում հանքավայրի շահագործման 
ամբողջ փուլի ընթացքում, անպայման չէ, որ այն գծային ֆունկցիա (linear 
function) ունենա, քանի որ այն հանքավայրի շահագործման ընթացքում 
նույնպես կարող է փոփոխվել:
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• ԱՄՆ-ում և մի շարք այլ երկրներում ֆինանսական երաշխավորումը 
ձեռք բերելը հնարավոր չէ հանքավայրի փակման աշխատանքների 
իրագործման ժամանակ «հանքավայրի կյանքի վերջին հատվածում»: Այն 
կարող է տրվել աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո, սակայն 
հանքավայրը պետք է գործող ձեռնարկություն լինի, որպեսզի կարողանա 
իրականացնել պահանջվող գործողությունները կամ այդ աշխատանքների 
իրականացումը պետք է պատվիրի մեկ այլ կազմակերպության:

• Հանքարդյունաբերական մի քանի ընկերություններ սահմանել են ամոր-
տիզացիոն ֆոնդ հանքավայրի փակման աշխատանքները վճարելու 
համար: Այդ ֆոնդի միջոցները հասանելի են կանխիկով` հանքավայրի 
փակման աշխատանքները վճարելու համար, մինչդեռ հաշվանցումը հաշ-
վապահական հատկացում է, որը իրացվելի չէ: Սակայն պետք է նշել, որ 
ամորտիզացիոն ֆոնդերը հրապուրիչ են իրացվելի լինելու պատճառով, 
սնանկացման պարագայում դրանք դառնում են ընկերության գույք/
կապիտալ, և այնտեղից հնարավոր չի լինի վճարել փակման աշխա տանք-
ների համար: 

• Լրացուցիչ տեղեկություններ (նախկինում) նախընտրելի մեթոդների մասին, 
որոնց միջոցով կարելի է կառավարել փակման պարտավորությունները, 
ինչպես նաև հետագա սպասելիքների հստակ ուղղությունները ներառված 
են Բլոկ 2-ում:

• Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է 2004 թ. ICMM համար Միլերի (2005 թ.) 
կողմից մշակված ղեկավար սկզբունքների ամփոփ տեսքը: Բնօրինակից 
հեռացվել են մի շարք դրույթներ, հանքարդյունաբերության ընկերության 
դիրքորոշման հիմնավորումներ և ավելի մանրամասն բացատրություններ:

Բլոկ 2. Հաշվապահական ապահով� մը և «դրական փորձը» (Նազարի, 
1999 թ.)

Միջազգային փորձի կիրառում օրինական պահանջների բացակայության 
պայմաններում

Հանքավայրերի փակման խնդիրների լուծման համար օրենսդրական այլ 
պա  հանջների բացակայության դեպքում հանքարդյունաբերության ոլորտում 
նախընտրելի է կիրառել հաշվապահական հաշվառում: Այն հաշվապահական 
փոխանցումների իրա կանացումն է, որը հնարավորություն է տալիս հանքավայրի 
փակման ապագա ծախսերի համար կատարել անկանխիկ հաշվարկներ/
գործարքներ: Սակայն այն չի առաջացնում որևէ փաստացի կանխիկի հոսքեր` 
փակման ֆոնդեր կուտակելու կամ վճարումներ կամ այլ ծախսեր կատարելու 
համար: Եթե ընկերությունը չի առանձնացրել փակման համար փաստացի 
ֆոնդեր, ապա երբ ծրագիրը մոտենա փակման ժամկետին, փակման պար տա-
վորությունները հավանաբար կգերազանցեն ծրագրի, ինչպես նաև ընկերության 
հիմնական կապիտալի հաշվեկշռային արժեքը, և այդ դեպքում  գործողությունները 
կիրականացվեն «ցանկապատված» (այսինքն՝ ֆինանսական միջոցները պաշտ-
պանված) հատուկ նպատակների հանքարդյունաբերական ըն  կերության սցե-
նարով, որը սահմանափակվում է միայն մեկ հանքավայրի շա հա գործմամբ: 
Հանքավայրի փակման աշխատանքների համար այս փուլում ընկե րության 
գույքը վաճառելու միջոցով լրացուցիչ ֆոնդեր կուտակելու փորձերը չեն կա րո-
ղանա բավարարել փակման պահանջները: Այս փուլում նախընտրելի է «մեկ 
ծրագիր ունեցող ընկերությունը» սնանկ հայտարարել, քան թե փորձել ստա նալ և 
ներդնել ծրագրի վերջնական փուլի աշխատանքների համար վճարելու լրա ցուցիչ 
ֆոնդեր՝ չունենալով այդ ներդրումը վերադարձնելու որևէ երաշխիք: Սնանկություն 
հայտարարելու արդյունքում հանքավայրի փակման հետ կապված արտաքին 
ծախսերը` որպես ֆինանսական բեռ, կփոխանցվեն պետությանը:
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Շրջակա միջա վայրի և անվտանգության վրա երկարատև ազդեցությունները 
մեղմացնելու համար կառավարության կողմից ֆինանսավորումը կարող է 
նույնքան անբավարար լինել:

Ավստրալիայում, Կանադայում և ԱՄՆ-ում, օրինակ, «հանքավայրերի  
շա   հա   գործման դրական փորձը»-ը սովորաբար ղեկավարվում է հան քար-
դյու       նա   բերու թյան կողմից իրականացվող կառավարմամբ, այսպես կոչված` 
«ինքնակարգավորմամբ»: Այն արդյունավետ կորպորատիվ կառավարման ար-
դյունք է, ընկերության քա ղա քականությամբ, արձագանքելով փայատերերի, 
աշխատողների և ՀԿ-ների ճնշումներին, հետևելով համեմատաբար վերջերս 
ստեղծված իրա վական բազայի ու ֆինանսական և ապահովագրական 
զարգացած շուկաների պահանջներին, որպեսզի հնարավոր լինի ընդգրկել և 
լուծել հանքավայրերի փակման գործողությունները և դրանց ֆինանսավորումը: 

Այդ երկրներում միայն հաշվապահական հաշվանցումների (accounting 
accruals) կիրառումը այլևս չի համարվում բավարար` հանքավայրերի փակման 
աշ խատանքների չկատարման ռիսկերը մեղմացնելու համար: Փոխարենը, ըն-
կերություններից պահանջվում է ապահովել ֆինանսավորում՝ տրամադրելով հան-
քավայրերի փակման ֆինանսավորման երաշխավորումներ մինչև հանքա վայրի 
շինարարությունը և շահագործումը սկսելը և մինչև շահագործման արդյունքում 
որևէ կանխիկ գումարի ձեռքբերումը: Երաշխիքների տարբերակների թվում են՝ 
նյութական պատասխանատվության ձևակերպումը (bonding), կորպորատիվ 
ապա հովումը և երաշխիքները, ակրեդիտիվները, կանխիկ գումարների կամ ոսկու 
ավանդադրումը, ապահովագրությունը և այլ մեթոդներ: Ընկերության և պետական 
մարմինների կողմից կատարվող ընտրության գործընթացում հիմնականում 
դիտարկվում են յուրաքանչյուր տարբերակի ընտրության հետ կապված ծախսերը, 
վճարունակությունը և սեփականատիրոջ/շահագործողի մասին տվյալները: 

Ամփոփելով կարելի է եզրահանգել, որ հանքավայրերի փակման և ռե կուլ-
տիվացիայի  համար ֆինանսական երաշխավորումը վերջին տարիներին զգալիորեն 
զարգացել է և հետագա տարիների ընթացքում ավելի ու ավելի ընդունելի կդառնա: 
Այնուամենայնիվ, անպայման պետք է շեշտել, որ դրա հաջողությունը կախված է այդ 
մեխանիզմները ներդնող ղեկավար մարմինների ողջամտությունից:

2.3.2  êºìºêà II ºì Üð² Ðºîºì²ÜøÜºðÀ39

Սևեսո հրահանգները40 առաջին անգամ իրականացվեցին 1982 թ. վտանգավոր 
նյութերի ներգրավմամբ խոշոր վթարների կանխմանը և վերահսկմանը օժանդակելու 
համար: Հրահանգն ընդունվեց ի արձագանք (և անունը ստացավ) 1976 թ. Սևեսոյում  
պեստիցիդներ և հերբիցիդներ արտադրող քիմիական գործարանում տեղի ունեցած 
վթարի արդյունքում: Չնայած այդ պահին զոհեր չհայտնաբերվեցին, կիլոգրամներով 
դիոքսին նյութը, որը մարդու համար մահացու է նույնիսկ միկրոգրամ քաշով, 
տարածվել էր լայն շառավղով: Ավելի քան 600 մարդ տարհանվեց իրենց տներից, և 
ավելի քան 2000 մարդ բուժում ստացավ դիոքսինի թունավորման դեմ:

Հրահանգների շրջանակները ընդլայնելու և հատկապես վտանգավոր նյու-
թերի պահեստավորման խնդիրը ընդգրկելու համար Սևեսո հրահանգը երկու ան գամ 
փոփոխվեց՝ 1987 թ.-ին41 և 1988 թ.-ին42: Դրանից հետո՝ 1996 թ. դեկտեմբերին, այն 
փոխարինվեց Սևեսո II հրահանգով43, շրջանակները ընդլայնելու և ռիսկերի ու վթար-
ների կառավարումը բարելավելու համար:

     

39  Այս քննարկումը ամփոփված է http://europa.eu.int/ comm/environment/seveso/
40   Խորհրդի հրահանգ 96/82/EC խոշոր վթարներից վնասների վերահսկում (OJ No L 10, հունվարի                                
      14, 1997 թ.)
41  Հրահանգ 87/216/EEC, մարտի 19, 1987 թ. (OJ No L 85,  մարտի 28, 1987 թ.)
42  Հրահանգ 88/610/EEC, նոյեմբերի 24, 1988 թ. (OJ No L 336, դեկտեմբերի 7, 1988 թ.)
43   Խորհրդի հրահանգ 96/82/EC խոշոր վթարների վնասների վերահսկում (OJ No L 10, հունվարի                                       
       14, 1997 թ.)
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Աղյ� սակ 1. > ղեց� յցներ շրջանակային քաղաքական� թյան համար                         
(տե՛ս Միլեր, 2005 թ.)

Վճարում է 
սեփականատերը

Օրենսդրությամբ պետք է սահմանվի, որ սեփա-
կանատերը կամ շահագործողը պատասխանատու 
է ռեկուլտիվացիայի արդյունավետ գործո ղութ-
յուն  ները իրականցնելու և ավարտելու համար՝ 
համաձայն համապատասխան ստանդարտների: 
Եթե պահանջվում է երկարաժամկետ խնամք, 
շահագործողը պատասխանատու է այն կատարել 
մինչև պարտավորություններից ազատվելու պահը:

Ռեկուլտիվացիայի 
ստանդարտները

Ռեկուլտիվացիայի օգնությամբ հանքավայրի հո-
ղատարածքը վերադարձվում է ապահով և կա-
յուն վիճակի, զերծ վտանգավոր առարկաներից 
(ինչպես օրինակ` վտանգավոր շենքերից, սար-
քերից, բաց փոսերից և այլն), վերադարձվում են 
հողատարածքի կենսունակությունը և, որ տեղ հնա -
րավոր է, ինք նապահպանվող էկոհամա կար գերը, 
որոնք հա մատեղելի են առողջ շրջակա միջավայրի 
և մարդու գործունեության հետ: Պետք է հասանելի 
լինեն հողատարածքի շարունակական աղտոտման 
հետ կապված խնդիրների լուծման և կանխման 
մի ջոց ները: Անհրաժեշտություն չկա կիրառելու 
համընդհանուր պահանջներ` հողը իր նախնական 
վիճակին վերադարձնելու կամ այն հատուկ նպա-
տակներով օգտագործելու համար:

Վստահելիության 
ստանդարտներ

Իրագործման ստանդարտների խնդրի հետ սեր -
տորեն կապված է շրջակա միջավայրին սպառ  -
նա   ցող բոլոր հնարավոր կորուստների կամ 
վնաս   ների կանխման` կառավարության կող մից 
երաշ խավորմանը հասնելու աստիճանը: Եթե կա-
ռավարությունը պնդում է, որ պետք է ապա հո-
վա գ րված լինել բոլոր հնարավոր վտան գավոր 
իրավիճակներից, չափազանց մեծ ծախսեր կպա-
հանջվեն, և ներդրումների շարժառիթները զգա լիորեն 
կնվազեն: Կառա վարութ յունները պետք է մշակեն 
ընդհանուր ստանդարտներ, որոնց հա մաձայն 
ՇՄՖԵ-ից պահանջեն այն, ինչ խելամիտ է բոլոր 
ողջամիտ կանխատեսելի ռիս կերի պայմաններում, 
բայց չպետք է պահանջել պաշտպանություն ծայրա-
հեղ անհավանական պատահարներից:

Ֆինանսական 
երաշխավորման 
ժամանակի ընտրությունը

Շրջակա միջավայրի ֆինանսական երաշ խավոր-
ման (ՇՄՖԵ) համար ցանկացած պա հանջ կամ ռե-
կուլ տի  վացիայի պահանջվող ստան դարտներում 
ցան  կա ցած փոփոխություն պետք է բացահայտվեն 
հնա րավորինս վաղ ժամկետներում ընկերության և 
կառավարության44 միջև քննարկումների ար դյուն-
քում:

44 Օրինակ` Օնտարիոյում ստուգումներն իրականացվում են սովորաբար հինգ տարին մեկ կամ համայնքի 
համապատասխան նախարարի պահանջով (մասնավոր հաղորդակցություն, Կանադայի բնական 
ռեսուրսներ, օգոստոսի 2, 2005 թ.)



ՀԱՆՔԵՐԻ ՓԱԿՈՒ Մ  I   40

Ներկայումս շահագործվող 
հանքավայրերի 
անցումային փուլի 
աշխատանքներ

Կառավարությունը պետք է փոխի ռե կուլ տի վա-
ց իայի պահանջները կամ պահանջի ֆի նան      սա-
կան երաշխավորման մեխանիզմներ, եթե դրանք 
նախկինում չեն պահանջվել, շահա գոր  ծողին 
պետք է տրվի ողջամիտ ժամանակ պա հանջ ներին 
համապատասխանելու համար: Որոշ դեպքերում, 
հատկապես երբ հանքավայրը գործում է նվազագույն 
շահույթով կամ լրանում է իր շահագործման 
դադարեցման ժամկետը, ՇՄՖԵ-ի կառուցվածքի 
հանդեպ պետք է դրսևորվի ստեղծագործական 
մոտեցում:  

Հարկավորում ՇՄՖԵ-ի բոլոր պահանջները շահագործողից 
որոշակի ծախսեր են պահանջում: Հատկապես, 
երաշխավորման «կոշտ» ձևերը (ինչպես օրի-
նակ` ակրեդիտիվները, պարտքի կանխիկ հանձ-
նառություն կամ տրաստ հիմնադրամ) պա-
հանջում են երկու տեսակի ծախսեր՝ ուղղակի 
տրանսպորտային ծախսեր և արտադրողական 
ներդրումների համար ֆոնդերի օգտագործման 
անհնարինություն (կամ փոխառություն կատարելու 
հնարավորության համապատասխան կրճատում): 
Ճիշտ կլինի, եթե պետության հարկային ռեժիմը 
ճանաչի տվյալ ծախսերը և փորձի նվազեցնել 
դրանց բացասական ազդեցությունը:

Պարտավորություններից 
ազատում

Ողջամիտ է պահանջել, որ հանքար դյունա բե րո ղ     նե-
րը ընդունեն շրջակա միջավայրի պաշ տպա նության 
պար  տավորությունները և ծախսերը հան  քա վայրի 
շահագործման ընթացքում, իսկ ռե  կուլտիվացիայի 
պարտավորությունները` հա ն                        քա  վայրի փակման 
ժամանակ: Այնպիսի իրա     վիճակներում, ինչպիսին 
է, օրինակ, հան քա վայ րի թթվային դրենաժը, ընկե-
րության կողմից խելամիտ կլինի, որ նա հասկանա 
եր կարատև խնա մքի և կառավարման ֆինան սա վոր-
ման ան     հրաժեշտությունը: Այնու հան դերձ, պե տա կան 
օրենսդրությամբ պետք է հստա կո րեն նա խա  տեսված 
լինի, որ որոշակի պահից ըն կե րությունը կազատվի 
հանքավայրի համար հե տագա պարտավորություններ 
կրելուց: 
Դեպ քե  րի մեծ մասում պարտավորություններից 
ազա   տումը տրվում է այն պահին, երբ հան քա-
վայրի տարածքի ռեկուլտիվացիան հաջողությամբ 
ավարտ ած է: Թթվային դրենաժի առ կա  յության 
դեպ քում ազատումը կտրվի այն ժա  մանակ, երբ 
կիրականացվեն երկարատև խնամ    քի համար ֆինան-
սավորման անհրաժեշտ գոր ծողությունները45:

45 Այնուհանդերձ, սա դեռևս մնում է բանավեճերի առարկա շարունակական աղտոտման խնդիրներ 
ունեցող հանքավայրերում, ինչպես օրինակ` թթվաջրերի դրենաժը և «գործարքից դուրս գալու 
իրավունքը» կարող է հասանելի չլինել: Հանրահայտ համայնքի պաշտոնյան բոլորովին «համոզված չէր, 
որ երբևէ պարտավորություններից ազատման իրավունք կստանար հանքավայրում թթվաջրերի դրենաժի 
պայմաններում» (անձնական նամակագրություն, Կանադայի բնական ռեսուրսներ, օգոստոսի 2,  2005 թ.):
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Ֆինանսական                      
երաշխավորման                     
այլընտրանքներ

Հայտնի է, որ այժմ ապահովագրության ոլորտը այն 
դիրքում է, երբ կարող է որոշ մեխանիզմներ առա-
ջարկել ՇՄՖԵ-ի մեխանիզմները լրացնելու կամ 
փոխարինելու համար: Միևնույն ժամանակ, շրջակա 
միջավայրի որակյալ կառավարման միջա զգային 
ստանդարտները, ինչպես օրինակ` ISO 14000 
շար քը, ավելի լայն տարածում և հավանություն են 
ստանում: Սա հնարավորություն է տալիս ստեղծելու 
գործնական վկայագրման կամ հավատարմագր-
ման համակարգ՝ կառա վարություններին լրացուցիչ 
վս տա հություն ներ շնչելով հավատարմագրված ըն-
կերությունների հանդեպ:

 
Սևեսո II հրահանգում կատարված կարևոր փոփոխությունները և նոր 

հասկացությունները ներառում են ապահովության կառավարման համակարգերի, 
արտակարգ իրավիճակների միջոցառումների պլանավորման, հողի օգտագործման 
պլանավորման նոր պահանջներ և անդամ պետությունների կողմից իրականացվող 
ստուգումների պայմանների46 խստացում: Սկսած 1999 թ. փետրվարի 3-ից՝ 
հրահանգների պարտավորությունները պարտադիր են հանքարդյունաբերության, 
ինչպես նաև անդամ երկրների պետական մարմինների համար, որոնք պա տաս-
խանատու են հրահանգների  իրագործման և հարկադրման համար:

Այդ ժամանակ Սևեսո II հրահանգը վերաբերում էր միայն բնակավայրե-
րում վտանգավոր նյութերի առկայությանը: Այն ներառում էր և արդյունաբերա  կան 
«գործունեությունը», ինչպես  նաև վտանգավոր քիմիկատների պահեստավորումը: 
Հրահանգներում ներգրավված բնակավայրերի վերահսկման մակարդակը հիմնված 
էր քանակական ցուցանիշների հետ կապված շեմերի վրա: Կային կարևոր ոլորտներ, 
որոնք ներգրավված չէին Սևեսո II հրահանգի շրջանակում: Դրանց թվում էին 
միջուկային անվտանգությունը, վտանգավոր նյութերի տեղափոխումը և միջանկյալ 
ժամանակավոր բնակավայրերից դուրս պահեստավորումը և վտանգավոր նյութերի 
տեղափոխումը խողովակների միջոցով:

Ավելին, և շատ կարևոր  հանքարդյունաբերության տեսանկյունից, այն է, որ Սևե-
սո II-ը չի անդրադարձել այն գործունեությանը և վտանգներին, որոնք առաջանում են 
հանքահանող արդյունաբերության գործունեության արդյունքում, որտեղ զբաղվում 
են հանքավայրերում և քարհանքերում հանքերի հետախուզմամբ և շահագործմամբ: 
Փաստորեն, մի շարք պատճառներով, հրահանգներում ընդգրկված չեն հատկապես 
հանքավայրերի թափոնների հետ կապված խնդիրները: Այնուհանդերձ, 2000 թ. 
հունվարին Ռումինիայի Բայա Մառե քաղաքում տեղի ունեցած վթարը փոխեց 
շահագրգիռ կողմերի` այդ առումով ունեցած սպասելիքները:4445g tailings mining area, 
RomԴանուբ գետի ծանր աղտոտումը հստակ ցուցադրեց, որ հանքավայրերի մշակ-
ման/հարստացման գործողությունները, հատկապես թափոնների պոչա մբարները, 
այդ թվում` հեղուկ պոչամբարները կամ պատվարները կարող են շատ լուրջ 
հետևանքներ առաջացնել:

Ելնելով դրանից՝ հանձնաժողովը ընդգծեց Հրահանգ 96/82/EC կիրառման 
ոլորտը ընդլայնելու պահանջը: 2001թ. հուլիսի 5-ի Հանձնաժողովի հաղոր դակ  -
ցում (Com mission Communication) բանաձևում հանքարդյունաբերական գործու-
նեության անվտանգ իրականացման մասին Եվրոպական խորհրդարանը 

44 
45 
46 Սևեսո II հրահանգի նպատակը երկակի է: Առաջինը՝ հրահանգը նպատակաուղղված է վտանգավոր 
նյութեր պարունակող խոշոր վտանգավոր վթարներին (accident hazards): Երկրորդը՝ քանի որ 
վթարներ շարունակում են տեղի ունենալ, հրահանգները ուղղված են նման վթարների հետևանքների 
սահմանափակմանը ոչ միայն մարդու (անվտանգության և առողջության ասպեկտներ), այլ նաև շրջակա 
միջավայրի (բնապահպանական ասպեկտ) առումով: Երկու նպատակներն էլ պետք է հետապնդվեն՝ 
երաշխավորելով միասնական և արդյունավետ եղանակով իրականացված պաշտպանության բարձր 
մակարդակների ապահովում ամբողջ համայնքում:
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ընդունեց այդ հրահանգի կիրառման ոլորտի ընդլայնումը, որն ընդգրկելու էր 
հանքարդյունաբերության մեջ պահեստավորումից  և հանքերի շահագործումից  
առա ջացող ռիսկերը: Հա մա ռոտ ասած՝ այժմ Սևեսո II-ն անդրադառնում է հան-
քարդյունաբերության գոր ծունեու թ յան զգալի հատվածին, և հրահանգների պարտա-
վորությունները պարտադիր են հանքարդյունաբերության ոլորտի դե րե  կատարների 
և անդամ երկրների պետական մարմինների համար, որոնք պա տասխանատու 
են հրահանգի իրագործման և հարկադրման համար: Այս պայմանները գործում 
են նաև միացող երկրների համար և պետք է որ մեծ հետա քրքրություն առաջացնեն 
անդամակցության մտադրություն ունեցող երկրների շրջանում:

Հղումը Սևեսո II46

47 ամբողջ տեքստին (Հրահանգ 2003/105/EC Եվրոպական 
խորհրդարանի և 2003 թ. դեկտեմբերի 16 խորհրդի, փոփոխություններ մտցնել 
Խորհրդի 96/82/EC հրահանգում` Վտանգավոր նյութեր պարունակող խոշոր 
վտանգավոր վթարների վերահսկման մասին) ներգրավված է սույն փաստաթղթի 
Հավելված Բ-ում: 

2.3.3. ºìðàä²Î²Ü ØÆàôÂÚ²Ü Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü   
        ìºð²´ºðÚ²È Ðð²Ð²Ü¶À ºì ¸ð² Ðºîºì²ÜøÜºðÀ48

Եվրամիությունը մշակում է հանքահանող արդյունաբերության գոր ծու նեու-
թյունից առաջացող թափոնների վերաբերյալ հրահանգ, որը հանդիսանում է 
կանոնակարգերը ներդաշնակեցնելու շարունակական ծրագրի մաս: Այն հայտնի է 
որպես Հանքահանող արդյունաբերության գործունեության հետևանքով առաջացող 
թափոնների կառավարման Եվրամիության հրահանգի նախագիծ49 (the European 
Community Draft Directive on the Management of Waste from the Extractive Industry): 
Հրահանգի նախագիծը առաջին ընթերցման տրվել էր Եվրոպական խորհրդարան 
2004 թ. մարտի վերջին, և Խորհուրդը ստացել է նախագծի քաղաքական համա-
ձայնությունը նույն տարվա հոկտեմբեր ամսին: Տվյալ հրահանգի նպատակն է 
թիրախային երկրներում, ինչպիսիք են Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի 
ավազանի երկրները, կանխել աղտոտումը և վթարները:

Առաջարկված հրահանգը կօգնի կանխելու հանքավայրերի թափոնների 
անարդյունավետ կառավարման հետևանքով առաջացող լուրջ վթարները, ինչպիսին 
էր, օրինակ, աղետը Բայա Մառեում 2000 թ., երբ Դանուբ գետը ամբողջությամբ 
աղտոտվել էր ցիանիդով…

Այն նաև նվազեցնելու է ոչ պատշաճ եղանակով շահագործվող և անբավարար 
վերահսկվող թափոնների սարքերից առաջացած լճերի և գետերի քրոնիկ աղ տո-
տումը:

Ամփոփելով վերոհիշյալը՝ Հրահանգը արտահանող արդյունաբերության 
գոր ծունեության հետևանքով առաջացած թափոնների կառավարումը կդարձնի 
ավելի ապահով: Մենք այժմ սկսում ենք Եվրամիության պատմական ընդլայնումը 
և պետք է երաշխավորենք, որ շրջակա միջավայրի պաշտպանության լավագույն 
ստանդարտները կիրառվում են Եվրոպայի բոլոր երկրներում (Եվրահանձնաժողով, 
2003 թ., մեջբերում Շրջակա միջավայրի հանձնակատար Մարգոտից) (European 
Commission, 2003 quoting En vironment Commissioner Margot):

2003 թ. կեսերին իր հաղորդագրության մեջ (Եվրահանձնաժողով, 2003 
թ.) Հանձնաժողովը նշեց, որ Հրահանգը նպատակաուղղված է կարգավորելու 
հանքարդյունաբերության և քարհանքարդյունաբերության (mining and quarrying 
industries) գործունեության հետևանքով առաջացած թափոնների կառավարման 
գործընթացը: Համարվում էր, որ բաղադրության և ներգրավված ծավալներից ելնե-

47 Հասանելի է առցանց http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2 003/l_345/l_3452003i23ien00970i05.pdf  
 

48 Այս Հրահանգի համառոտ տեսությունը տե՛ս http://europa.eu.int/comm/environment/waste/mini ng/
49 Եվրոպական խորհրդարանի և խորհրդի հանքահանող արդյունաբերությունից առաջացող թափոնների 
կառավարման Հրահանգի առաջարկ COM(2003) 319 final 2003/0107 (COD).
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լով՝ նման թափոնները կարող են լուրջ վտանգ ներկայացնել շրջակա միջավայրի 
և մարդու առողջության համար, եթե պատշաճ կառավարում չիրականացվի: Այդ 
առաջարկի նպատակն է Եվրամիության բոլոր երկրներում ստեղծել նոր կանոններ, 
որոնք  նախատեսված են կանխելու հեղուկ պոչամբարներում, թափոնների կույտե-
րում  և  այլուր  թափոնները  երկարատև  պահելուց  առաջացած ջրի և հողի 
աղտո տու մը: Հրահանգը նախատեսված է ապահովելու նման թափոնների պահ-
պանման սարքերի/վայրերի կայունությունը՝ նվազեցնելով հնարավոր վթարների 
հետևանքները: Բացի այդ, Հրահանգի նպատակն է վերանայված Սևեսո II հրահանգի 
հետ համատեղ գոր ծել խոշոր արդյունաբերական վթարների վերահսկման, ինչպես 
նաև պոչամբարների և դատարկ ապարների վերաբերյալ Լավագույն կառավարման 
մեթոդների (Best Available Techniques) փաստաթղթի ստեղծման գործում 
(Եվրամիության հանձնաժողով, Գլխավոր տնօրինություն JRC, 2004 թ.) (Commission 
of the European Community: Directorate-General JRC, 2004):

Այդ նախաձեռնությունը գտնվում է Համատեղ հետազոտությունների կենտրո-
նի50  Սևիլիայում  գտնվող  Հեռանկարային  տեխնոլոգիական  հետազոտություն -
նե րի ինստի  տուտի  մաս  կազմող  Աղտոտումների  կանխման  և  վերահսկման  

50  IPPC Հրահանգը (96/6i/EC) հիմնել է մի համակարգ, ըստ որի Եվրամիության երկրներից պահանջվում 
է ստեղծել թույլտվությունների համակարգ հանքարդյունաբերական գործունեություն սկսելու համար, 
ինչպես նկարագրված է Հավելված I-ում: Այդ թույլտվություններում պետք է պարունակվեն Լավագույն 
կառավարման մեթոդների (Best Available Techniques (BAT)) վրա հիմնված պայմանները, որոնց 
նպա տակն է շրջակա միջավայրի` որպես մի ամբողջության բարձրակարգ պաշտպանությունը: Այդ 
փաստաթղթի տեսանկյունից, IPPC-ի Հրահանգի (cf. art. 16) հիմնական բնորոշ հատկությունն է խթանել 
Լավագույն կառավարման մեթոդների մասին տեղեկատվության փոխանակումը Եվրամիության անդամ 
պետությունների և ներգրավված արդյունաբերությունների միջև: Հավելված I-ում նշված գործունեության 
համար Եվրոպական IPPC-ի բյուրոն կազմակերպում է տեղեկատվության փոխանակում և ստեղծում է 
BAT տեղեկատու փաստաթղթեր (BREFs) և մասնակից պետություններից պահանջվում է հաշվի առնել 
այդ տեղեկատվությունը, երբ որոշումներ են կայացվում այսպես կոչված Հավելված I-ում ընդգրկված 
ձեռնարկություններին թույլտվություններ տալու համար: Բյուրոն իրականացնում է իր աշխատանքները 
տեխնիկական աշխատանքային խմբերի միջոցով (TWGs), որտեղ ներգրավված են հայտնի 
փորձագետներ Եվրամիության երկրներից, Եվրոպական երկրների ազատ առևտրի ասոցիացիայի անդամ 
պետություններից, հանքարդյունաբերության ոլորտից և բնապահպանական ՀԿ-ներից:
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եվրոպական միավորված բյուրոյի (Eu ropean Integrated Pollution Prevention and 
Con trol Bureau) (http://eippcb.jrc.es/) իրավասության ներքո:ne wastes Romani

«Լավագույն կառավարման մեթոդներ» տեղեկատու փաստաթղթում (BREF) 
նկարագրվում են թափոնների լավագույն կառավարման մեթոդները՝ ուղղված 
ամենօրյա աղտոտումների նվազեցմանը և հանքարդյունաբերության ոլորտում 
վթարների կանխմանը կամ հետևանքների մեղմացմանը: Տվյալ փաստաթուղթը 
մեծապես համապատասխանում է այստեղ ներկայացված քննարկումներին51: Այդ 
ավելի քան հինգհարյուրէջանոց փաստաթուղթը անդրադառնում է այն հանքանյու-
թերի պոչամբարների և դատարկ ապարների կառավարմանը, որոնք շրջակա 
միջա վայրի վրա զգալի ազդեցության հատկություններ ունեն: Աշխատությունում 
մաս նա վորապես փնտրվում են այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են 
համարվել «լավագույն փորձի» օրինակներ: Փաստաթղթի նպատակը նման փորձի 
մասին իրազեկության աստիճանի բարձրացումն է, ինչպես նաև դրա կիրառման 
խթանումը այդ ոլորտի բոլոր տեսակի գործողություններում: Այն անդրադառնում 
է հանքահանվող արդյունաբերության բոլոր հատվածների թափոնների հետ 
կապված խնդիրներին՝ հատկապես կենտրոնանալով շահագործման խնդիրների 
վրա՝ կապված թափոնների կառավարման, հողի և ջրի աղտոտման կանխման 
և թափոնների կառավարման կառույցների կայունացման վրա՝ հատկապես մեծ 
ուշադրություն դարձնելով հեղուկ պոչամբարների խնդիրներին:

Հրահանգում  ներկայացված  են  շահագործման  թույլտվությունների  պայման -
ների մանրամասները: Դրանք նպատակաուղղված են թույլտվությունները տրա-
մադրելուն այն դեպքում, երբ երաշխավորված է շրջակա միջավայրի պաշտ պա-
նության և ապահովության բավարար միջոցների առկայությունը: Գոյություն ունի այն-
պիսի պահանջ, ըստ որի մինչև թափոնների հեռացումը դրանք պետք է բաժանվեն 
ըստ կարգերի, և պետք է ընտրվի կառավարման այնպիսի մեթոդ, որը կհամապա-
տաս խանի այդ նյութերին բնորոշ հատկություններին, ինչպես նաև կապահովի 
թափոն նե րի կույտերի և թափոնների մեծ քանակության մշտական պահպանման 
ջրամբարների երկարատև կայունությունը: Մեկ այլ հիմնական պահանջն այն է, 
որ թափոնների կառավարման կառույցների շահագործողները պետք է կազմեն 
փակման պլաններ` դրանք դիտարկելով որպես շահագործման ամբողջական պլա-
նի անբաժանելի մաս: Պահանջվելու է նաև շահագործման և հետշահագործման 
փուլերի պատշաճ մոնիթորինգ:

Հատված 2.3.1-ում ներկայացված քննարկումների համար կրկին կարևոր է 
այն առաջարկությունը, որը պարունակում է ֆինանսական ապահովման պատշաճ 
մակարդակն ապահովելու պարտավորություն, որով հարկադրվում է «աղտոտողը 
վճարում է» սկզբունքը: Պահանջվում է, որ հասանելի լինեն բավարար միջոցներ 
հանքավայրերի փակումից հետո թափոններ պարունակող տարածքները բավարար 
վիճակում թողնելու համար: Պահանջներ են ներկայացվելու այն դեպքերի համար, 
երբ ընկերությունը անցնում է մրցույթային կառավարման (սնանկության գործով կա-
ռա վարչի կողմից կառավարում), դառնում է անվճարունակ  կամ նույնիսկ զբաղվում 
է ակտիվների վաճառքով: Միլերը (2005 թ., էջ 23) նշում է, որ երբ Հրահանգը բերվի 
վերջ նական տեսքի, եվրոպական երկրներից պահանջվելու է հանքափորվածքի 
վերակուլտիվացիայի ներկայիս պահանջների փոփոխություն և դրա հետ կապված 
ֆինանսական երաշխավորում նոր պահաջներին համապատասխանելու համար: Ինչ 
վերաբերում է Եվրամիությունում շրջակա միջավայրի պաշտպանության հետ կապ ված 
հանձնաժողովի նախաձեռնությունների մեծ մասին, հանքարդյունաբերության դիր -
քորոշումը, ինչպես այն ներկայացված է հեղինակի կողմից այս պահին, զգուշավոր է:

Եվրոպական երկրներում հանքավայրերի ապագա զարգացման համար                       
կարևոր է, որ նոր հրահանգը դրսևորի շրջակա միջավայրի և տնտեսության միա վոր-
ման պատշաճ մակարդակ: Անհրաժեշտ է պահանջները կիրառել համապատասխան 

51 Այս զեկույցում տրվում են BREF-ների բոլոր մանրամասները, որոնք հնարավոր է ներբեռնել
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
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զգուշությամբ՝ չվտանգելու ընկերությունների գոյատևումը և, հետևաբար, խուսափել 
անսպասելի փակման հետ կապված շրջակա միջավայրի և սոցիալական խնդիրների 
առաջացումից:

Ինչպես արդեն նշվեց, առաջարկում ներկայացված միջոցները պետք է 
իրագործվեն իբրև Սևեսո II հրահանգում 96/82/EEC ներկայացված գործողություն-
ների լրացում՝ վտանգավոր նյութերի ներգրավմամբ խոշոր վթարների հետ կապ ված 
աղետների վերահսկման վերաբերյալ: Ըստ էության, հրահանգները նախատեսում 
են խոշոր վթարների հետ կապված աղետների կանխման քաղաքականության և 
ապահովման կառավարման համակարգի ստեղծում: Հասարակության իրազեկ 
լինելու պահանջը նույնպես ներգրավված է համաձայն Միացյալ ազգերի 1998 թ. 
հունիսի 25-ի «Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկատվության, որոշումների 
կայացմանը հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիու-
թյան մասին» կոնվենցիայի (Օրհուսի կոնվենցիա), որը ստորագրել է Եվրամիությունը:

Կարևոր է նշել, որ այս բոլոր պահանջները վերաբերելու են թափոնների 
կառավարման այն կառույցներին, որոնք վթարի մեծ ռիսկեր են պարունակում, բայց 
դրանք չեն ենթարկվելու Սևեսո II հրահանգում պարունակվող պահանջներին:

2.3.4. ¿Îì²îàðÆ êÎ¼´àôÜøÜºðÀ 52

Վերազգային մակարդակով կարևոր զարգացումները ներգրավված են Էկ-
վա տորի սկզբունքներում, որը Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի և 
Համաշխարհային բանկի կողմից ղեկավարվող նախաձեռնություն է: Այս նախա-
ձեռնության նպատակը հենց հանքարդյունաբերության ֆինանսավորման մե-
խանիզմներն են: Ֆինանսավորման զարգացման գործընթացում ծրագրերի 
ֆինանսավորումը կարևոր դեր է խաղում ամբողջ աշխարհում: Բացի այդ, ծրագրերի 
ֆինանսավորումը, հատկապես նորաստեղծ շուկաներում, կենտրոնական դեր ունի 
բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության հարցերի առաջացման 
տեսակետից:    

Ընդունելով այն փաստը, որ ֆինանսավորողները զգալի հնարավորություններ 
ունեն աջակցելու բնապահպանական վստահելի կառավարմանը և սոցիալական 
առումով վստահելի զարգացմանը (Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, 

52  Տե՛ս http://www.equator-principles.com
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2003 թ.), Էկվատորի սկզբունքների նպատակն է երաշխավորել, որ ստորագրության 
իրավունք ունեցող անձանց կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը զարգանում 
են սոցիալական առումով վստահելի եղանակով և արտացոլում են շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության կառավարման ողջամիտ պրակտիկան: Ենթարկվելով  
սկզբունքների պայմաններին՝ ֆինանսիստները ուշադիր ստուգում են առաջարկները 
և հրաժարվում են վարկերը ուղղակիորեն ծրագրերին տրամադրելուց այն 
դեպքերում, երբ վարկառուն չի ցանկանում կամ ի վիճակի չէ համապատասխանել 
բնապահպանական և սոցիալական պահանջվող քաղաքականությանը և գործ-
ընթացներին (Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, 2003 թ.):

Առաջատար բանկերի մի ստվար խումբ արդեն աջակցում է Նախաձեռնությանը 
(2005 թ. օգոստոսի դրությամբ` 33 կազմակերպություն): Բացի այդ, համաձայն 
ֆինանսական երաշխավորման վերոհիշյալ քննարկումների՝ ստորագրության իրա-
վունք ունեցող  միջազգային բանկերը որոշում են կայացրել չֆինանսավորել $50 
միլիոնից ավելի արժեք ունեցող ծրագրերը, և ֆինանսավորում ստանում են այն 
ծրագրերը, որոնք համապատասխանում են Համաշխարհային բանկի և Միջազգային 
ֆինանսական կորպորացիայի բնապահպանական քաղաքականության ստան  -
դարտներին և ղեկավար սկզբունքներին53, որտեղ ներառված է փակման ֆինան-
սավորման պահանջը (Միլեր, 2005 թ., էջ 6, 17): Անկասկած, սկզբունքներում նե-
րառ ված է հանքավայրի փակման պլանի լիակատար ֆինանսավորման պահանջը, 
այն համապատասխան մեխանիզմների կիրառմամբ, որոնք հնարավորություն 
կտան վճարելու փակման ծախսերը հանքավայրի շահագործման ցանկացած 
փուլում` ներառյալ վաղաժամ փակման և շահագործման չնախատեսված կասեցման 
գործողությունները: 

Ու թեև սկզբունքների ուշադրության կենտրոնում զարգացող երկրներն են, 
առաջարկությունները հավանաբար կարող են կիրառվել նաև զարգա ցած երկր-
ների հանքավայրերում (Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, 2003 թ., 
Միլեր, 2005 թ.): Որպես հակառակ տեսակետ` Միլերը (2005 թ.) հայտնում է, որ 
պահանջվող ֆինանսական երաշխավորման54 չափը և տեսակը որոշելու հար-
ցում առաջարկությունները կարող են գործել ընդդեմ հայեցողական ազատ 
գործելակերպին/ հայեցողական շեղմանը, որը ներկայումս կիրառվում է բազմաթիվ 
կառավարությունների կողմից՝ ներառյալ նաև մի շարք զարգացած երկրների 
կառավարություններ: 

Էկվատորի սկզբունքները ներկայացված են այս փաստաթղթի Հավելված 
Գ-ում:

2.3.5. ìî²Ü¶²ìàð ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü àÈàðîàôØ úî²ðºðÎðÚ²            
        àôÔÔ²ÎÆ Üºð¸ðàôØÜºðÆ Î²è²ì²ðØ²Ü êÎ¼´àôÜøÜºðÀ
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի շրջակա միջավայրի տարածաշրջանային 

կենտրոնը նույնպես աշխատել և ստեղծել է սկզբունքների մի համալիր, սակայն 
դրանք վերը նշված Էկվատորի սկզբունքների մասշտաբը և նշանակությունը 
չունեն: Դարձյալ այդ սկզբունքների նպատակն է երաշխավորել, որ նախագծերը 
53 Սկսած 1998 թ. Համաշխարհային բանկը իր «Աղտոտման կանխման և դրա հետ պայքարի ձեռ նարկ»-
ում (Համաշխարհային բանկ, 1999 թ.) ներգրավել է այն դրույթները, որով Բանկի կամ նրա հետ կապված 
Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից ֆինանսավորվող ցանկացած ծրագիր աշխարհի 
ցանկացած վայրում ներգրավում է հանքավայրերի փակման և հանքափորվածքի վերակուլտիվացիա՝ 
ներառյալ ֆինանսական երաշխավորման տեսակը և չափը: Այդ պահանջները այժմ ներկայացված 
են ընդհանուր տեսքով: Եթե երկրում համապատասխան պահանջներ  մշակված չեն, ապա ծրագիրը 
ղեկավարվում է Համաշխարհային բանկի/ՄՖԿ-ի պահանջներով:
54 Նա նշում է, որ այս գործողությունների չնախատեսված կողմնակի ազդեցությունները կարող են 
խանգարել կառավարության կշռադատված քաղաքականությանը: Եթե պետությունը հանքափորվածքի 
վերա կուլտիվացիայի համար ամբողջական/լրիվ ծախսերից պակաս է պահանջում որպես հան քարդյու-
նաբերողներին շահագրգռելու կանխամտածված քաղաքականություն, ապա բանկերը այդ դեպքում 
կարող են չֆինանսավորել այդ նախագիծը: Դրա արդյունքում, կառավարության նպատակային մոտեցումը 
կարող է զրոյանալ: Բազմաթիվ երկրներում օրենսդրությունը պատասխանատու նախա րար ներին տալիս 
է որոշակի ազատություն պահանջվող ֆինանսական երաշխավորման տեսակը և չափը որոշելու համար:
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(որոնք ֆինանսավորվում են Հարավարևելյան Եվրոպայի երկրների` նույն կար-
գա վիճակ ունեցող երկրներում)՝ հատկապես այնպիսի ոլորտում, ինչպիսին 
հանքարդյունաբերությունն է, ստեղծված են սոցիալապես պատասխանատու եղա-
նակով և արտահայտում են շրջակա միջավայրի պաշտպանության մեթոդների կա-
ռա վարման որակյալ փորձ:

REC-ը «Վտանգավոր գործունեության ոլորտում օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումների կառավարման սկզբունքներ» (Draft Governance Principles on Foreign 
Direct Investment in Hazardous Activi ties) փաստաթղթի նախագիծը ներկայացրեց 
2003 թ. մայիսի 21-23-ը Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում անցկացված «Շրջակա 
միջավայր Եվրոպայի համար» նախարարական հինգերորդ համաժողովում55: 

Այդ սկզբունքների վերանայված և լրացված տարբերակը նույնպես հասանելի 
էր Կլուժ-Նապոկայում տեղի ունեցած համաժողովում, որտեղ սկսվեց «Հանքերի 
փակում» փաստաթղթի ստեղծումը, և որը նույնպես հատուկ հիշատակվեց Են-
թատարածաշրջանային համաժողովի բարձրագույն խորհրդի հռչակագրում, որը 
ներկայացված է այս զեկույցի Հավելված Ա-ում:

Նախատեսված է կառավարման սկզբունքները կիրառել նախ և առաջ 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներում (FDI), որոնք իրականացվում են արդյու-
նաբերական, հանքարդյունաբերական և այլ ոլորտներում՝ հա տուկ ուշա դրու թյուն 
դարձնելով սոցիալական և շրջակա միջավայրի վրա, զգալի ազդեցություն ունեցող 
ծրագրերի վրա, հատկապես անցումային շրջանում գտնվող, տնտեսապես թույլ 
զարգացած տարածաշրջաններում և զարգացող երկրներում: Այս սկզբունքները 
ստեղծվել են լրացնելու կամավոր վարվեցողության միջազգային կանոնագրքեըը, 
համաձայնագրերը և այլ գործիքներ: Սկզբունքներից շատերը համահունչ են այս 
աշխատանքի ենթատեքստին, և մենք խրախուսում ենք ընթերցողին ուսումնասիրել 
վերջիններս56: Կառավարման սկզբունքները ներառված են Հավելված Դ-ում:

2.4.  Æð²Î²Ü Î²Ø Âì²òÚ²È üÆÜ²Üê²Î²Ü ÊàâÀÜ¸àîÜºð

Ավարտելով երկրորդ գլուխը՝ անհրաժեշտ է լրացումներ կատարել Հանքերի 
փակման հետ կապված խոչընդոտների ֆինանսական քննարկման մեջ, որոնք 
նախորդ հատվածներում միայն նշվել կամ պարզապես հայտարարվել են:

Դիտարկելով ներդրումների թեման ընկերության ներքին տեսակետից՝ 
պետք է նաև խորապես ուսումնասիրել Հանքերի փակման գործընթացի իրական 
կամ թվացյալ մի քանի խոչընդոտները: Առաջին ոլորտը կապված է հանքավայրի 
շահագործման ֆինանսավորման աղբյուրի, իսկ երկրորդը` գործողությունների զար-
գաց ման հնարավոր եկամուտների ընկալման հետ: Երկրորդ ոլորտն ունի երեք 
կողմ. առաջինը` հանքարդյունաբերողին հասանելի եկամուտներ (վարձավճարներ/
ռենտա, (rents)), երկրորդը՝ կառավարությանը հասանելի տնտեսական օգուտների 
բաշխման ընկալում և երրորդը՝ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հասանելի 
տնտեսական օգուտներ/շահեր: 

Կարևոր  գաղափարն  այն  է,  որ  հանքարդյունաբերությունում  բնապահպա-
նա   կան և սոցիալական խնդիրների արդյունավետ լուծման համար վստահելի 
կառավարում ունե նալը ամենաէական պայմանն է: Այն ունի հեռուն գնացող 
հետևանքներ հանքավայրերի ֆինանսավորման, ինչպես նաև հանքավայրերի 
շահագործումից առաջացած տնտեսական ռենտայի  բաշխման վրա:

Առաջինը՝ հանքավայրի պատշաճ փակման երաշխավորման և/կամ հան  քա-
վայրի փակման միասնական պլանավորման ազգային պահանջների բացակայու-
թյունը իրականում կարող է ընդդեմ լինել բարձր պատասխանատվության զգացում 
55 Այս գործողությունները ներկայացվել են http://archive.rec.org/REC/Introduction/Kiev2003/PDF/Cre-
ating%20Congruence.pdf: Փաստաթղթի նախագիծը նույնպես հասանելի է http://www.unece.org/env/
documents/2003/kievconference/inf.i8.e.pdf 
56  Վերանայված և լրացված կառավարման սկզբունքները հասանելի են http://www.rec.org/REC/Programs/
EnvironmentalLaw/PDF/Governance_Principles.pdf
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ունեցող հանքարդյունաբերողների համար: Պետք է նշել, որ միջազգային ֆինանսա-
կան հաստատությունները սովորաբար պահանջում են ապահովել փակման հետ 
կապված խնդիրների լուծում, եթե նույնիսկ ազգային կառավարությունները չեն դնում 
այդպիսի պահանջ: Այդպիսի իրավիճակների առկայության դեպքում ներդրողները, 
որոնք նման աղբյուրներից են փորձում ֆինանսավորում ստանալ, կարող են իրենց 
ձգտումներում անհավասար պայմաններում հայտնվել` համեմատած այն հնարավոր 
հանքարդյունաբերողների հետ, որոնք մուտք են գործում այլընտրանքային 
կապիտալի շուկաներ, և փակման ֆինանանսավորման հետ կապված` նրանց 
հանդեպ պահանջները շատ ավելի ցածր են (Նազարի, 1999 թ.):

Մեծ է հավանականությունը, որ այն հանքարդյունաբերողները, որոնք ֆի-
նանսավորումը փորձում են գտնել բարձր համբավ ունեցող ֆինասնական 
հաստատությունների շրջանակներից դուրս, այն նույն անձինք են, որոնք կիրառում 
են ստանդարտներին չհամապատասխանող հանքերի շահագործման պրակտիկա: 
Այդպիսի զարգացման դեպքում պարզվում է, որ հանքավայրերի փակման 
պատշաճ համակարգերի բացակայության պայմանները կարող են «պատժամիջոց» 
ծառայել այն ներդրողների համար, որոնք ֆինանսական կամ քաղաքական 
ռիսկերի երաշխավորումը փնտրում են հարգված միջազգային ֆինանսական 
հաստատությունների միջավայրում:

Ներկայացված երկրորդ ոլորտն այն է, որ Հանքերի փակումը կարող է դառնալ 
հնարավոր խոչընդոտ ներդրումների համար: Սա հատկապես վերաբերում է 
հանքարդյունաբերողների` ավելի ցածր շահույթ ստանալուն, ինչպես նաև առնչություն 
ունի աղտոտող հանքարդյունաբերողների ապաստարան դառնալու սցենարի հետ57: 

Այստեղ վտանգ կա, որ շրջակա միջավայրի պաշտպանության ազգային 
պահանջների արդյունքում (որոնք ներկայացնում են հանքարդյունաբերությունում 
շրջակա միջավայրի լավագույն փորձը) հանքարդյունաբերողները կարող են 
հեռանալ և իրենց այդքան անհրաժեշտ միջոցները ներդնել այլ երկրներում: 
Չնայած փաստաթուղթը ստեղծելու ժամանակ այս սցենարի իրական փորձի 
մասին ապացույցներ չեն բացահայտվել, այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն 
լուրջ մտահոգություններ այն երկրների վերաբերյալ, որոնք ցանկանում են նման 
մեթոդներով գրավել մասնավոր ոլորտի ներդրումները58:

Այդուհանդերձ, այս հարցը պետք է դիտարկել առնվազն երեք կարևոր 
տեսանկյունից: Առաջինն այն է, որ հնարավոր չէ տեղափոխել հանքային ռեսուրսները: 
Այն հավանականությունը, որ գործարարը ընտրություն կկատարի երկու մրցակցող 
հանքային ռեսուրսների միջև` հիմնվելով «կանոնակարգերի խոցելիության» վրա, 
փոքր է թվում: Երկրորդը՝ կառավարությունն ունի դրամավարկային համա կարգեր, 
որոնց ներքո արդյունավետ գործող հանքարդյունաբերողների համար կարող են 
հրապուրիչ փաթեթներ ստեղծվել (attractive packages):

Ինչպես նշում է Էնդրյուսը` (2002 թ.) Համաշխարհային բանկի խմբից, երկրի 
կա ռավարության կողմից հանքավայրում բարեփոխումներ կատարելու համար 
հարկերի գանձման, հարկային արտոնությունների և/կամ ներդրման սուբսիդիաների 
առա ջարկումը կազմում է նման որոշում կայացնելու հիմնական բաղկացուցիչը: 
Երրորդ կետը, որը սերտորեն կապված է Հատված I-ում «երիտասարդ» հան-
քարդյունաբերողների վերաբերյալ մեկնաբանության հետ, այն է, որ թույլ կանո-
նա կարգեր ունեցող համակարգը կարող է հրապուրիչ լինել միայն այնպիսի հան-
քարդյունաբերողների համար, որոնց գործունեությունը վնասակար կլինի բազմա թիվ 

57 «Աղտոտող հանքարդյունաբերողների ապաստարանները» ներկայացվել են, և դրանց շուրջ բա-
նավեճեր են սկսվել այնպիսի հեղինակների մասնակցությամբ, ինչպիսիք են շատերից միայն մի քանիսը` 
Բոմերը (1999 թ.), Բրուներմայերը (2004 թ.) և Միլեմետը (2004 թ.): Այդ հասկացությունը ներկայացնում 
է հանքարդյունաբերության գործողությունների նախընտրելի տեղաշարժերը դեպի այն երկրներ կամ 
տարածաշրջաններ, որտեղ շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջները այդքան խիստ չեն, 
ավելի վատ են մշակված, կամ վերահսկումն է անբավարար: Զգալի բանավեճեր են ծավալվում այն մասին, 
թե արդյոք այն ենթադրությունը, որ տեղաշարժեր են տեղի ունենում դեպի ավելի թույլ կանոնակարգեր 
ունեցող շրջաններ, իրական է:
58   Իրականում, հենց հակառակի մասին զգալի վկայություններ են բացահայտվել: Տե՛ս Հատված  2.3.1-
ում Օնտարիոյի կառավարության մեջբերումը:
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տեղական շահագրգիռ կողմերի համար. դրանք են, ովքեր հետաքրքրված չեն շրջա-
կա միջավայրի պաշտպանության կամ սոցիալական ոլորտների խնդիրների լուծ մամբ:

Ներկայացված երրորդ ոլորտը պահանջում է, որ պետք է հաշվի առնել 
կառավարության հասանելի ռենտան/վարձակալության վճարները: 

Կարող է այնպիսի կարծիք ձևավորվել, թե Հանքերի փակման համար 
պահանջվող ներդրումները կարող են նվազեցնել այն տնտեսական օգուտները, որոնք 
հնարավոր էր ստանալ հանքային ռեսուրսներից: Մինչդեռ դա կարող էր իրագործելի 
սցենար լինել կարճաժամկետ հեռանկարով, սակայն հանքավայրի շահագործման 
ամբողջ ժամանակահատվածի համար այն կարելի է միանգամից մերժել: Չնայած 
որ հասկանալի և պարզ է, որ շրջակա միջա վայրի պաշտպանության և սոցիալական 
լավագույն փորձի օգտագործումը ծախսեր է պահանջում, կառավարությանն է 
պատկանում հանքավայրի` միջինից երկարատև շահագործումից առավելագույն 
օգուտներ ստանալու երաշխավորողի դերը:

Ներքին կարճաժամկետ եկամուտների ապահովումը շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության և սոցիալական ասպետկների վրա անբարենպաստ ազդեցության 
աճի միջոցով դժվար թե լավ լուծում համարվի: Բացի այդ, ինչպես քննարկվել 
է Հատվածներ 2.1-ում և 2.2-ում, հանքարդյունաբերողների կողմից մշտապես 
կատարվող հանքավայրի Հանքերի փակման  գործընթացը հանքավայրի շահա-
գործման փուլի ընթացքում իրենից ներկայացնում է արդյունավետ, եթե չասենք 
օպտիմալ, տնտեսական շահույթ: Այսինքն` արտաքին ծախսերը կանխելու ներ-
դրումները նախօրոք (ex ante) կատարելը ավելի քիչ ծախսեր է պահանջում, քան 
շրջակա միջավայրի և/կամ սոցիալական վնասների հետ կապված ծախսերը հետո 
կա տարելը (ex post):

Վերջին մեկնաբանությունը վերաբերում է կոռուպցիայի խնդրին, մաս-
նա վորապես, երբ անհատները կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք 
իշխանությունում պատասխանատու դիրքեր են զբաղեցնում, հանքարդյունաբերա-
կան գործունեությունից անձնական շահեր են ակնկալում, և/կամ ընդդիմանում 
են Հանքերի փակման սկզբունքների ներդրմանը այն պատճառով, որ այն 
միջոցները, որոնք կարելի էր ուղղել իրենց անձնական շահերին ծառայելու համար, 
կրճատվելու են: Այն պետություններում, որտեղ չեն հիմնադրվել կառավարման 
արդյունավետ պրակ տիկա  և  օրենքի  գերակայություն,  այդպիսի  դերակատարները  
հնարավորու  թյուն են ստանում նման կերպ գործել: Սթիվեն Սթեքը (անձնա կան 
նամակագրության  հա մար՝ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի շրջակա միջա   վայ-
րի տարածաշրջանայ ին կենտրոն, հուլիսի 7, 2005 թ.) ընդդիմանում է՝ ասելով, որ որոշ 
երկրներում, հատկապես անցումային փուլում գտնվող երկրներում, վատ վճարվող և 
հետևաբար կոռումպացված պաշտոնյաների առկայությունը էնդեմիկ բնույթ է կրում: 
Այն ազդեցություն է գործում հանքարդյունաբերության հետ կապված որոշումներ 
կա յացնելու գործընթացի վրա: Սթեքի կարծիքով, հանքարդյունաբերությունում 
խոշոր գումարների շրջանառությունը և դրան գումարած բարձր դիրքեր զբաղեցնող 
պաշտոնյաների վարքագիծը, որոնք լիազորություններ ունեն հաստատելու կամ 
ազդեցություն ունենալու հանքարդյունաբերական ծրագրերի վրա, որը ոչ միշտ է 
բխում միայն հասարակության շահերից, լուրջ խնդիր է հանդիսանում59:

Նման գործոնները, այնուամենայնիվ, պետք է համարվեն սոցիալ-քաղաքական 
շեղումներ և ոչ թե փաստարկ ընդդեմ Հանքերի փակման սկզբունքին: Օրենքի 
գերակայությունը, որը մարմնավորվում է այնպիսի միջոցներով, ինչպիսիք են կո-
ռուպ ցիայի վերահսկումը, սեփականության իրավունքի հանդեպ հարգանքը, կա շա-
ռակերության վերացումը և եկամուտների թափանցիկ բաշխումը, հստակորեն կապ-
ված են հանքարդյունաբերող պետությունների տնտեսական հաջողությունների հետ:

59 Ըստ էության՝ հայտնի է, որ ոչ հստակ իրավական դաշտը անորոշություն է հաղորդում Հանքերի  
փակման բազմաթիվ հարցերին, հատկապես ֆինանսական երաշխավորման պահանջներին: Հատուկ 
միջոցներ պետք է կիրառվեն, որոնց օգնությամբ կարելի է երաշխավորել, որ թղթի վրա գրված 
ֆինանսական երաշխիքը իրականում ֆինանսական երաշխիք է, հատկապես այն դեպքերում, երբ 
կազմակերպությունները և իրավական բազան պաշտպանված չեն:



ՀԱՆՔԵՐԻ ՓԱԿՈՒ Մ  I   50

3. Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü Þ²Ð²¶ð¶Æè ÎàÔØºðÀ

Զեկույցի այս հատվածը նախատեսված է համառոտ ներկայացնելու, թե որոնք 
են հանքարդյունաբերության գործընթացի շահագրգիռ կողմերը, և ինչպիսին է 
շահագրգիռ տարբեր կողմերի դերակատարությունը հանքավայրերի զարգացման 
կամ լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի խնդիրների լուծման գործընթացում: Բացի 
այդ, այն որոշ տեղեկություններ է պարունակում, թե ինչու է ողջունելի համարվում 
բազմակողմ շահագրգիռ կողմերի երկխոսությունը (խորհրդատվությունը), ինչպես 
նաև կարևորում է մասնակցող խմբերի ունակությունները: Մինչև հաղորդակցվելը 
կամ գործողություններ սկսելու պահը (Գիբսն, 2001 թ.)60 չպետք է անտեսել այն 
հանգամանքը, որ հանքարդյունաբերությունը ներկայացնող խմբի և մյուս շահագրգիռ 
կողմերի, ինչպես օրինակ` տուժած համայնքների որոշակի կարողություններ են 
պահանջվում:

Հանքարդյունաբերության լավագույն փորձը խթանող ենթակառուցվածքային 
համակարգեր կառուցելու համար կարևոր է հասկանալ, որ սոցիալական 
դերակատարների տարբեր խմբեր հատուկ փոխհարաբերություններ ունեն 
հանքարդյունաբերության գործունեության հետ: Ավելին, հազվադեպ չեն այն 
դեպքերը, երբ որոշ իրավիճակներում «անսպասելի դիրքեր» ունեցող շահագրգիռ 
կողմերը կարող են միջոցներ ձեռք բերել թելադրելու, թե որ ուղղությամբ պետք է 
զարգանա հանքարդյունաբերությունը: Սա հատկապես վերաբերում է այն դեպքերին, 
երբ շահագրգիռ կողմը համարում է, որ հանքարդյունաբերության գործունեության 
ազդեցությունը շրջակա միջավայրի կամ սոցիալական ասպեկտների վրա 
բացասաբար է ազդում շահագրգիռ կողմի շահերի (կամ կյանքի) վրա61: Կարևոր 
է լավ պատկերացում ունենալ, թե ինչպես են ձեռք բերվում այդպիսի լծակները, 
ինչպես է հնարավոր լիցքաթափել լարված իրավիճակը և բարելավել մթնոլորտը, և 
ինչու է պետք սկսել հաղորդակցումը այդ խմբերի հետ:

Մասնավորապես, համայնքները շահագրգիռ կողմերի հատուկ տեսակ 
են: Եվ հատկապես բարիքները արդարացի բաշխելու խնդրի պատճառով, 
որի մասին մեծածավալ գրականություն գոյություն ունի, որտեղ ասվում է, որ 
հանքարդյունաբերության ծրագրերի իրագործման ժամանակ հանքավայրերի 
հարևանությամբ գտնվող համայնքները կրում են ամենամեծ ծախսերը և ստանում 
ամենափոքր օգուտները (օրինակ` տե՛ս Ամունդսոն, 2005 թ.), Էվանս, Գուդման և 
Լենսբըրի (2000 թ.), Գավենտա (1980 թ.), Քլաբնոք (1998 թ.), Լոու և Գլիսոն (1998 
թ.), Շեյվենս և Լագիսա (1998 թ.), ինչպես նաև, որպես օրինակ, Օքսֆամ նյութերում.            
http://www.oxfam.org.au/campaigns/mining/publications/index.html:

Կարևորն այն է, որ, ինչպես նշվեց վերևում, համայնքները արդյունավետ 
բանակցելու համար կարող են ի սկզբանե հմտություններ չունենալ, և բովանդակալից 
երկխոսության հնարավորություներ ստեղծելու, ինչպես նաև հետագայում 
արդյունավետ հաղորդակցվելուն օժանդակելու համար պետք է համայնքների 
կարողություններ ստեղծելուն ուղղված ներդրումներ կատարել: Հետագայում 
համայնքները կարող են հետաքրքրված լինել ոչ միայն հանքարդյունաբերության 
զարգացման շնորհիվ աշխատանք ունենալով, այլև ձգտել ընտրելու իրենց կյանքի 
սեփական ուղին, պահպանել տեղական մշակույթը և այլն, ինչպես նաև ունենալ 
ավելի բազմակողմ տնտեսական ապագա: Ինչպես ներկայացված է այս փաստաթղթի 
ենթատեքստում, հանքարդյունաբերող ընկերությունների, իշխանությունների 
և համայնքների միջև տարաձայնությունները և հակամարտությունը կարող են 
անվերահսկելի դառնալ: Երբեմն այդպիսի տարաձայնություններն առաջանում են 

60 CoDevelopment Canada-ի կարծիքով, հազիվ թե համայնքներն ունեն բանակցելու հմտություններ՝ 
հանքարդյունաբերող ընկերությունների կամ այլ կողմերի հետ արդյունավետ բանակցելու 
համար: Այդ կազմակերպությունը օժանդակում է հզորացնելու համայնքների բանակցություններ 
վարելու ունակությունները: Հղումը կատարվում է Գիբսոնի (2001 թ.) զեկույցին, որը հասանելի է                                                                    
www.iied.org/mmsd/mmsd_pdfs/033_gibson.pdf.
61 Տե՛ս նաև Անթիփաս (2005 թ.):
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տեղական պայմաններում, երբեմն դրանք ավելի զարգանում  և ներգրավում են 
այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են անդրազգային (transnational) ՀԿ-
ները: Նման իրադարձությունները հանքարդյունաբերության վրա (և նույնիսկ տվյալ 
երկրի վրա) ժամանակային, ֆինանսական և վարկանշային առումներով կարող 
են շատ թանկ նստել (անձնական հաղորդակցում, Կենտրոնական Եվրոպայի 
համալսարան, 2005 թ., 24 հուլիսի):

Այս փաստաթղթի ենթատեքստում շահագրգիռ կողմերին հասկանալը 
առանձնակի կարևոր է, քանի որ փաստաթուղթը նախատեսված է օգնել ուրվագծելու 
հանքարդյունաբերության ոլորտի ողջամիտ քաղաքականության նպատակները 
և գտնելու այդ քաղաքականության նպատակին օրենսդրական (կամ այլ ինստի-
տուցիոնալ) կառուցվածքների միջոցով հասնելու մեթոդները: Ինչպես նշված էր այս 
փաստաթղթի ներածության հատվածում, նման կառուցվածքները կարող են օգնել 
հասկանալու, թե տարբեր դերակատարներին ինչ է թույլատրվում անել կամ չի 
թույլատրվում անել, և ինչպես պետք է իրականացվեն որոշակի գործողությունները: 
Այդ կառուցվածքները կարող են ներդնել տնտեսական կամ պրակտիկ գործիքներ՝ 
ձգտելով գտնելու ճիշտ ուղղությունը պլանավորված նպատակին հասնելու համար, 
կամ դրանք կարող են ներգրավել տեղեկատվական մեխանիզմների կիրառում, ինչը 
հնարավորություն է տալիս այլընտրանքային վարքագիծ դրսևորել:

Բացի այդ, սոցիալական գերակա նորմերի կամ հրամայականների վրա 
ազդեցություն գործելը կարող է նույնպես օգտակար լինել նպատակներին հասնելու 
համար: Այդուհանդերձ, այս փաստաթղթի ենթատեքստում, շահագրգիռ կողմերի 
հետ (հատկապես համայնքների) հաղորդակցվելու կամ նրանց լսելու գործընթաց 
սկսելու համար ամենակարևոր քայլերից մեկը նրանց օրինական իրավունքներ 
տրամադրելն է և հանքավայրերի փակման պլանավորման (և, եթե պահանջվի, 
զարգացման) գործընթացներում ակտիվորեն ներգրավելը: Պետք է հասկանալ, 
որ նման գործողությունների համար պահանջվում են համապատասխան 
վերապատրաստում անցած և հստակ կերպով ընտրված անձնակազմի ռեսուրսներ, 
որոնց օգնությամբ այդ գործողությունները ճիշտ կկատարվեն, և բոլոր խաղացողների 
միջև վստահության (հնարավորինս լավ) փոխհարաբերություններ կհաստատվեն: 
Սա դինամիկ և զարգացող ոլորտ է, որտեղ միշտ  զգացվում է պատրաստված 
անհատների կարիքը62:

62 Այս առումով, Կենտրոնական Եվրոպայի համալսարանի բնապահպանական գիտությունների և 
քաղաքականության բաժնից Ալեքսիոս Անթիփասը նշում է (անձնական նամակագրության համար՝ 
Կենտրոնական Եվրոպայի համալսարան, հուլիսի 24, 2005 թ.), որ բանակցությունների արդյունքում 
համայնքների հետ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու կողմերին հնարավորություն է ընձեռում 
փոխշահավետ իրավիճակ ստեղծելու համար կամ առնվազն նվազեցնելու վնասները և բարձրացնելու 
օգուտները համայնքների համար` վաղօրոք կենտրոնանալով համայնքների իրավունքների և շահերի 
վրա: Նա նշում է, որ աշխարհում բազմաթիվ համայնքներ հանքարդյունաբերական ծրագրերի արդյունքում 
նույնիսկ ավելի են աղքատացել, այլ ոչ թե հարստացել, և որ համայնքներն են կրում այդ ծրագրերի 
հետևանքով առաջացած բնապահպանական և սոցիալական ամենախոշոր վնասները և´ հանքավայրերի 
շահագործման ընթացքում, և´ հանքի փակումից հետո ընկած փուլում:
Այնուհետև նա նշում է, որ այժմ, երբ հանքարդյունաբերության գործունեության հետ կապված 
համայնքները ավելի ու ավելի են մերձենում միջազգային ՀԿ-ների ցանցերին, որոնք լծակներ ունեն 
ծրագրերը դադարեցնելու/կասեցնելու համար, հանքարդյունաբերությունը գործնական և բարոյական 
շահեր ունի համայնքներին զարգացման գործընթացներում ներգրավելու և նրանց հնարավորություն 
տալու ծրագրերից օգուտներ շահելու:
Նա նույնպես նշում է, որ բանակցությունների արդյունքում համայնքների հետ ձեռք բերված համա-
ձայնությունը կարող է շատ տարբեր ձևեր ունենալ և պարունակել երկու կողմերի համար կարևոր բազ-
մաթիվ հարցեր: Այդ համաձայնությունները կարող են ձեռք բերվել ցանկացած ժամանակ, սակայն 
ամենա հարմար ժամանակն այն է, երբ ծրագիրը դեռևս նոր է ստեղծվում, և համայնքները կարող են օգնել 
ծրագիրն այնպես ձևավորել, որի արդյունքում համայքների բեռն ավելի քիչ կլինի, իսկ օգուտները՝ շատ:
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3.1.  àìøº±ð ºÜ ºì Æ±Üâ ºÜ Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü  
      Þ²Ð²¶ð¶Æè ÎàÔØºðÀ

Շահագրգիռ կողմերի մասին այս քննարկումներին օժանդակելու համար 
կօգտագործվեն Միթչելի, Էյգլի և Վուդի (1997 թ.) կողմից մշակված կառուցվածքը և 
մոտեցումները63:

Եթե մենք սկսենք Ֆրիմանի կողմից (1984 թ.) առաջարկված շահագրգիռ 
կողմերի լայն սահմանումից, որն է՝

ցանկացած խումբ կամ անհատ, որը կարող է ազդեցություն գործել կամ 
ազդեցության տակ հայտնվել կազմակերպության նպատակներին հասնելու 
գործընթացում,

ապա պարզ կդառնա, որ կան բազմաթիվ դերակատարներ և անհատներ, որոնց 
վրա համապատասխան ձևով ազդում է հանքարդյունաբերության գործունեությունը, 
կամ որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ հանքարդյունաբերության գործու-
նեու թյան վրա: Հետագա ուսումնասիրության միջոցով պարզվել է, որ նման 
փոխազդեցությունները առկա են կայուն զարգացման հետ կապված բոլոր տե-
սակի՝ շրջակա միջավայրի պաշտպանության, սոցիալական, զարգացումային և 
տնտեսական բանավեճերի ժամանակ:

Ավելին, կարելի է նկատել, որ հանքարդյունաբերության ժառանգությունը, 
ի դեմս լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի, նույնպես ազդեցություն է ունենում 
սոցիալական դերակատարների լայն շրջանակի վրա: Սակայն պարզ է, որ 
պահանջվում է որոշակի պատկերացում այն մասին, թե որ շահագրգիռ կողմերն են 
առավել կարևոր, ինչպես նաև համապատասխան կառուցվածքը, ըստ որի կարելի է 
դասակարգել շահագրգիռ կողմերի խմբերը: 

Շահագրգիռ կողմերի այստեղ օգտագործված դասակարգումը հիմնված է 
շահագործվող այն հանքավայրերի վրա, որտեղ այդ կողմերը «շահագրգռվածություն» 
ունեն և հետևաբար (քննարկման այս հատվածում)` հանքավայրերի շահագործումն 
իրականացնող «շահագործող կազմակերպությունների» վրա: Ըստ էության, այս 
փաստաթղթի գլխավոր լսարանը կարող է համարվել որպես վերոհիշյալ շահագործող 
կազմակերպությունների գործունեության շահագրգիռ կողմ: Ինչպես բնութագրվելու 
է այս քննարկման մեջ, որոշումներ կայացնողները և վերահսկող մարմինները իշխող 
շահագրգիռ կողմերն են, սակայն նրանք միակ շահագրգիռ կողմը չեն, որը զգալի 
ազդեցություն ունի հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող կազմակերպության վրա:

Միթչելը և այլք (1997 թ.) առաջարկում են շահագրգիռ կողմերը դասակարգել 
ըստ  հիմնական հատկանիշներ ունենալու սկզբունքի կամ ելնելով հիմնական 
հատկանիշների բնույթից: Այդ հատկանիշները ներառում են.

կազմակերպության վրա ազդելու � ժը,
կազմակերպության հետ իրենց հարաբերության օրինական� թյ� նը կամ
ընկերության նկատմամբ` շահագրգիռ կողմի ունեցած պահանջների 
հրատապ� թյ� նը:

Ավելի պարզ ասած՝ որոշակի գործունեություն իրականացնող կազմա կերպու-
թյան ամենակարևոր շահագրգիռ կողմերը նրանք են, որոնք ունեն վերոհիշյալ բոլոր 
երեք հատկանիշները:

Ազդեցության ուժ սահմանումը ձևակերպվում է հետևյալ կերպ. «սո ցիալական 
դերակատարների միջև այն փոխհարաբերությունները, որտեղ մեկ սոցիալական 
դերակատարը՝ Ա-ն, կարող է ստիպել մի այլ սոցիալական դերակատարի` 
Բ-ին, անել այն, ինչը Բ-ն այլ պայմաններում չէր անի» (Փֆեյֆեր, 1981 թ.): Նման 
փոխհարաբերություններում ազդեցություն/ուժ ունեցող շահագրգիռ կողմին հա-
սանելի են հարկադրական, կիրառական (հիմնականում` նյութական բարիքներ, 

63 Միթչել Ռ.Կ., Էյգլ Բ.Ա. և Վուդ Դ.Ջ., «Շահագրգիռ կողմերի հայտնաբերման և հատկանիշների 
տեսություն. ով և ինչն է իրականում կարևոր, սկզբունքի սահմանում», Կառավարման ակադեմիայի 
ամփոփ տեսություն, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1997), 853-886

1.
2.
3.



ՀԱՆՔԵՐԻ ՓԱԿՈՒ Մ  I   53

ինչպես օրինակ` ապրանքներ և ծառայություններ, այդ թվում` դրամային միջոցներ) 
կամ նորմատիվ հնարավորություններ, որոնց միջոցով փոխհարաբերություններում 
նրանք կարող են իրենց կամքը թելադրել: 

Կարևոր է հասկանալ, որ գոյություն ունեն որոշ շահագրգիռ կողմեր, 
որոնք ազդեցության ուժ ունեն, անկախ նրանից, թե օրինական պահանջների 
հատկություններ ունե՞ն, թե՞ ոչ:

Օրինականությունը հիմնականում հիմնված է պայմանագրերի, փոխանակման, 
սեփականության իրավունքի (legal title), օրինական իրավունքի, բարոյական 
իրավունքի, ռիսկային կարգավիճակի (at-risk status) կամ ընկերության գործունեու-
թյան արդյունքում առաջացած վնասների և օգուտների հանդեպ բարոյական շահե-
րի վրա (Միթչել, 1997 թ.): Այստեղ այս տերմինը հիմնականում արտահայտում է այն 
ընկալումը կամ ենթադրությունը, ըստ որի` կազմակերպության գործունեությունը 
ցանկալի է, ճշմարիտ կամ պատշաճ նորմերի, արժեքների, հավատների կամ 
սահմանումների համակարգի ներքո64:

Հրատապությունը արտահայտում է անդիմադրելի, խթանող, հրամայական 
տերմինների իմաստը և կապված է երկու հիմնական իրավիճակների հետ.

• ժամանակի հանդեպ զգայուն՝ ղեկավարության պահանջին կամ 
հարաբերություններին արձագանքելու ուշացման այն աստիճանն է, որը 
անընդունելի է շահագրգիռ կողմի համար, 

• ծայրահեղ վիճակ՝ շահագրգիռ կողմի համար պահանջի կամ հարա-
բերու թյունների կարևորությունը կամ, ըստ էության, շահագրգիռ կողմից 
ներկայացված պահանջի հանդեպ հրատապ ուշադրության պահանջի 
աստիճանը65:

Այս փաստաթղթի բովանդակության համար շահագրգիռ կողմերի խմբերի 
ներկայացումը պատկերված է Գծապատկեր 3.1-ում: Համաստեղությունը, նրա ներ-
կայացման եղանակը և ներկայացված նմուշի կարևոր նշանակությունը քն նարկվելու 
են ստորև: Կարող եք նկատել, որ պարզության համար Միթչելի և այլոց (1997 թ.) 
կողմից մշակված տերմինները պահպանվել են ներքոհիշյալ նմուշում: Անվանումները 
մտադրված չեն արտահայտելու նսեմացուցիչ երանգ:

 3.1.1.  Â²øÜì²Ì ÎàÔØºð

64   Հետևել Շումանին (1995 թ.):
65    Ծայրահեղ վիճակը կարևոր սկզբունք է, և օրինակները կարող են օգնել դա հասկանալու: Շահագրգիռ 
կողմ կազմակերպության հետ իր հարաբերությունը ծայրահեղ/կրիտիկական համարելու օրինակները 
ներառում են հետևյալը՝ շահագրգիռ կողմը մատակարարում է ընկերությանը հատուկ գույք/միջոցներ, 
որոնք կորցնում են իրենց արժեքը, եթե օգտագործվում են այլ ընկերության կողմից կամ ոչ պատշաճ 
ձևով, ընկերությունում մի քանի սերունդների ընթացքում ընտանիքի անդամներին ներգրավելու հանդեպ 
վերաբերմունքը, շարունակական մեծ արժեքների ակնկալիքներ, ինչպես օրինակ` զբաղվածություն և 
օգուտներ և այլն:

ՆՆՋՈՂ
օր.` միջազգային ՀԿ-ներ և                          
կառավարության բարձրաստիճան 
դերակատարներ:

ռեսուրսների 
նախարարություններ
     և սոցիալական 

լիդերներ:

ԻՇԽՈՂ 

զինվորական խմբեր 
և ծայրահեղական 
ՀԿ-ներ:

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ

օր.` հնարավորություններ 
ստեղծողներ և սոցիալական 
օգնություն բաշխող 
կազմակերպություններ:

ՊԱՀԱՆՋՈՂ
օր.` զարգացմանը 
ընդդիմացող և առանձին 
հետաքրքրություններ 
ունեցող խմբեր: 

ԿԱԽՅԱԼ
ազդեցության տակ 
գտնվող 
քաղաքացիներ/
համայնքներ և 
բնություն: 

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ

ՈՐՈՇԻՉ 
ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ 
ԿՈՂՄԵՐ

  >Ժ

ՀՐԱՏԱՊ>>Ն ՕՐԻՆԱԿԱՆ>>Ն

 Գծապատկեր 3.1 Հանքար դյունաբերության և 
շրջակա միջա վայրի շահագրգիռ կողմերը

Միթչել, Էյգլ և Վուդ, 1997 թ.
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Այս քննարկման մեջ դիտարկվող շահագրգիռ կողմերի առաջին կատեգորիան 
ներառում է հզոր դերակատարներին, որոնք գտնվում են «հանգիստ» վիճակում (պա-
սիվ շահագրգիռ կողմեր), հարգված դերա կա տար ներ, որոնք կախում ունեն մյուսնե-
րի հայե ցո ղությամբ ցուցաբերված օժան դա կությու նից (հայեցողական շահագրգիռ 
կողմեր), և վրդով ված կամ հուսահատված շահագրգիռ կողմեր, որոնք, չնայած իրենց 
համար խնդրի կարևորությանը, չունեն ուժ կամ օրինական կարգավիճակ (պահանջող 
շահագրգիռ կողմեր): Այս խմբի անդամները ներկա յացված են որպես պասիվ 
շահագրգիռ կողմեր և Պատկեր 3.1-ում կազմում են արտաքին շրջան: Ստորև կներ -
կայացվեն տվյալ դասերի մանրամասն նկարագրությունը և հանքարդյունաբերության 
ենթա տեքստի հետ կապված օրինակները: 

Պասիվ շահագրգիռ կողմե րը (Dormant stakeholders) նրանք են, որոնք ուժ 
ունեն իրենց կամքը թելադրելու կազմա կերպությանը, բայց չունեն օրինական հարա-
բերու թյուններ կամ անհետաձգելի պահանջներ: Ուժ ունեն այն կողմերը, որոնք ունեն 
զգալի ֆինանսական ռեսուրսներ (կիրառական ուժ), կամ որոնք կարող են իշխել 
լրատվամիջոցների ուշադրությունը (խորհրդանշային/նորմատիվ): Եթե այդպիսի 
դերակատարները ձեռք բերեն հրատապության և օրինականության հատկանիշներ, 
դրանք կարող են արագորեն տեղափոխվել կազմակերպության համար չափազանց 
կարևոր կարգավիճակի: Այս տեսակետից հանքարդյունաբերության գործունեության 
հետ կապ ունեցող շահագրգիռ կողմերն ընդգրկում են միջազգային հզոր ՀԿ-ները, 
որոնք ներկայումս այլ հարցերով են զբաղվում, կառավարության բարձրաստիճան 
պաշտոնյաներին, ում բավարարում է ներկա վիճակը (status quo), կամ ովքեր 
անմիջականորեն պատասխանատու չեն հանքարդյունաբերության գործունեության 
ոլորտի համար, լրատվամիջոցներ անմիջական մուտք ունեցող ներքին դերա կա-
տարների և այլն:

Հայեցողական շահագրգիռ կողմե րը (Discretionary stakeholders) նրանք 
են, որոնք ունեն օրինականության հատկանիշ, սակայն չունեն ուժի և անհետա ձգե լի 
պահանջների  հատկանիշներ: Այդ խմբերը հավանաբար  հայեցողական   կորպորա  տիվ 
սոցիալական պատասխանատվության (տրամադրող) գործողություններ ստացող-
ներ են: Հանքարդյունաբերության ոլորտում այս կատեգորիայի դերակատար ները 
կարող են ընդգրկել՝ հանքարդյունաբերական ընկերությունից նյութական ռեսուրսներ 
ստա ցող դպրոցները կամ նմանատիպ հաստատությունները, հանքարդյունաբերող-
ների կողմից կազմակերպվող հնարավորությունների հզորացման գործողություններ 
ստացող էթնիկ կամ տեղաբնիկ խմբերը, հանքարդյունաբերության կողմից տրա-
մադրվող «շրջակա միջավայրի պաշտպանության լավագույն փորձի» փաս-
տաթղթերի ստեղծման համար դրամաշնորհներ կամ այլ ֆինանսավորում ստացող 
ՀԿ-ները կամ կրթական հաստատությունները և այլն: 

Պահանջող շահագրգիռ կողմե րը (Demanding stakeholders) նրանք 
են, ում համապատասխանող (այս պահին) միակ հատկանիշը հրատա պու թ-
յունն է: Ուժ կամ օրինականություն չունեցող այս դերակատարները, այնուա-
մենայնիվ, «ղեկավարության ականջների տակ մոծակի նման բզզում են»: Հան-
քարդյունաբերության ոլորտի հետ կապված այդ կատեգորիայում կարող են ընդգրկ-
վել՝ համայնքի հետաքրքրությունները ներկայացնող խմբեր, շր ջակա միջավայրի 
պաշտպանության կամ պատմամշակութային ոլորտի հե տաքրքրությունները ներ-
կայացնող խմբեր, ազգային և/կամ միջազգային «հա կաարդյունաբերական» կամ 
«զարգացման դեմ ուղղված» (“anti-mining” or “anti-devel opment”) հետաքրքրությունն 
արտահայտող խմբեր66 և այլն:

66 Պետությունների և հասարակությունների մեծ մասում, «ոչ իմ բակում» ախտանիշը NIMBY (Not In My 
Back-Yard) պետք է որոշ չափով ուսումնասիրվի: Երբ իշխանությունների և հանքարդյունաբերության 
ոլորտի դերակատարների հանդեպ վստահությունը ցածր է, ապա այս կապակցությամբ կարելի է նաև 
ուսումնասիրել BANANA ախտանիշը (մի կառուցի´ր ոչինչ ոչ մի տեղ ոչ մի բանի մոտ) (Build Absolutely 
Nothing Anywhere Near Anything):
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3.1.2. êä²êàÔ Þ²Ð²¶ð¶Æè ÎàÔØºð

Սույն քննարկման շրջանակներում ուսում նա սիրվող շահագրգիռ կողմերի 
երկրորդ կա տե գորիան համարում ենք սպասող կողմ: Այս խմբում ներառված են 
ուժային հատկանիշ ունեցող շահագրգիռ կողմերը, որոնք ունեն (իշխող) շահեր, 
սակայն, չնայած այդ փաստին, տվյալ պահին խնդրի հրատապություն չեն տեսնում, 
տուժած կամ օրինականության տեսակետից այլ կերպ ճնշված դերակատարներ, 
որոնք կախում ունեն ավելի հզոր դերակատարի կողմից տրամադրված օգնությունից 
(կախյալ), և վրդովված ու հուսահատված ուժ ունեցող շահագրգիռ կողմեր, 
որոնք չունեն օրինական կարգավիճակ (վտանգավոր): Այդ կատեգորիաների 
ավելի մանրամասն նկա րա գրությունը և հանքարդյունաբերության հետ կա պված 
օրինակները ներկայացվում են ստորև:

Իշխող շահագրգիռ կողմե ր� մ (Dominant stakeholders) ներառված են 
հզոր և օրինական դերակատարներ: Պարզ ասած՝ այդ կողմերն ունեն օրինական 
պահանջներ և դրանց հետ կապված միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտ ռեսուրսներ 
ու հնարավորություններ: Ինչպես արդեն նշվել է, շահագրգիռ կողմերի այս խումբը 
սովորաբար (կամ ավանդաբար) համարվում է ամենակարևորը և գտնվում է 
հանքարդյունաբերության ոլորտի դերակատարների ուշադրության կենտրոնում: 
Սովորաբար կազմակերպությունները զեկույցները պատրաստում են օրինական, 
հզոր շահագրգիռ կողմերի համար, ինչպիսին, օրինակ, վերջինս է (օր.` շրջակա 
միջավայրի և սոցիալական պատասխանատվության մասին զեկույցներ, ինչպես նաև 
ավելի ավանդական, կազմակերպության տարեկան հաշվետվություններ): Մինչդեռ 
այդպիսի շահագրգիռ կողմերը կենտրոնական են, նրանք միշտ չէ, որ ամենակարևոր 
կողմերն են, երբ մտահոգություն առաջացնող խնդիրներ են ի հայտ գալիս: Ինչպես 
ներկայացված է այս փաստաթղթում, նման դերակատարների թվում են հանքանյու-
թերի հետ կապված կազմակերպությունների սեփականատերերը և վարկատուները, 
համայնքների ղեկավարները, բնական ռեսուրսների և բնապահպանության նա-
խարարությունները, միջազգային զարգացման գործակալությունները և այլն:

Կախյալ շահագրգիռ կողմե րն (Depenent stakeholders) ունեն հրատապ և 
օրինական պահանջներ, բայց կախյալ են այլ հզոր ուժերից, որոնք իրականացնում 
են իրենց կամքը կամ բավարարում են իրենց օգնության կոչերը: Քանի որ 
կազմակերպությունների կամ արդյունաբերության հետ շփումներում ուժային 
առումով նրանց դիրքերը անհավասար են, ապա պահանջվում է այլ կողմերի 
աջակցություն կամ խնամակալություն (օր.` իրենց կողմից պետք է հանդես գան 
կառավարությունը, իրավաբանները կամ այլ հզոր դերակատարների խմբերը): 
Հանքարդյունաբերության հետ կապված գործունեության տեսանկյունից` այս 
կատեգորիային համապատասխանող խմբերը կարող են ներառել՝ հանքերի կամ 
հանքավայրերի հարևանությամբ գտնվող տարածքների բնակիչներին, հոսանքի 
ուղղությամբ ջրօգտագործողներին և անդրսահմանային համայնքները և/կամ 
պետությունների սահմանների հարևանությամբ գտնվող համայնքների քաղաքական 
դերակատարներին: Այնուհետև կարծում ենք, որ այս խմբում նաև պետք է ներառված 
լինեն ոչ մարդկային դասին պատկանող կողմերը, ինչպես օրինակ` կաթնասունները 
և թռչունները, ջրային կենդանիները և, իհարկե, բնությունը:

Վտանգավոր շահագրգիռ կողմե րը (Dangerous stakeholders) կարող են 
ի հայտ գալ, երբ հրատապության և ուժի հատկությունները միավորվում են այն 
դերակատարի մեջ, որը չունի օրինականության հատկանիշ: Այդ դերակատարները 
կարող են վտանգավոր և նույնիսկ կատաղի լինել. նրանք համարվում են 
«վտանգավոր» և իրենց նպատակներին հասնելու համար կարող են կիրառել 
այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք են չարտոնված գործադուլները, նենգադուլները 
և նույնիսկ ահաբեկչական գործողությունները: Այս առումով, կան մի շարք նմա-
նատիպ շահագրգիռ կողմեր` կապված հանքարդյունաբերության ոլորտի գոր-
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ծունեության հետ, և այդ խմբերի կարևորությունը չպետք է թերագնահատել ան-
կախ պետություններում կամ ենթատարածաշրջաններում, որտեղ քաղաքական 
անկայունությունը այժմ կամ վերջերս գերիշխող էր: Այս կատեգորիային պատկանող 
դերակատարներից են զինված քաղաքական խմբերը, արմատական ՀԿ-ները, 
մարգինալացված էթնիկ խմբերը և այլն:

3.1.3. àðàÞÆâ ºì Ð²ì²Ü²Î²Ü Þ²Ð²¶ð¶Æè ÎàÔØºð
Այս կառուցվածքի ներքո առավել նկատելի շահագրգիռ կողմերն են (հետևաբար 

նաև հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող կազմակերպության համար նկատելի) 
նրանք, որոնց մեջ միավորվում են բոլոր երեք հիմնական հատկանիշները: Ուժ և 
օրինականություն ունեցող (ըստ սահմանման` իշխող) շահագրգիռ կողմերը նրանք 
են, որոնք հավանաբար շարժվում են դեպի այս կատեգորիան: Սա պատահում է, 
երբ իրենց տեսակետից որևէ պատահար կամ զարգացման խնդիր կրիտիկական 
աստիճանի է հասնում: Երբ այդպիսի շահագրգիռ կողմերը բացահայտում են խնդիրը 
կամ հայտնում են, որ այն հրատապ լուծման կարիք ունի, ղեկավարները (կամ 
պատասխանատու այլ կողմեր) ստանում են գործողություններ կատարելու հստակ և 
անհապաղ լիազորագիր:

Բացի  այդ, խիստ կարևոր է նշել, որ խմբերի միջև գոյություն ունի փոխազդեցու-
թյուն: Օրինակ` կախյալ շահագրգիռ կողմերը կարող են հասնել որոշիչ խմբի դիրքին՝ 
իրենց հրատապ և օրինական պահանջները փոխանցելով իշխող շահագրգիռ կողմին 
(օր.` Միթչել և այլք, (1997 թ.)) նկարագրում են Ալյասկայի համայնքի այս կարգի 
տեղաշարժը Էքսոն Վալդեզի դեպքի ժամանակ, երբ կառավարությունը դարձավ 
կարևոր զինակից), կամ վտանգավոր դերակատարները շարժվում են դեպի որոշիչ 
խմբի դիրքը՝ օրինականացնելով իրենց պահանջը (օր.` Աֆրիկայի Ազգային կոնգրե-
սի, African National Congress (ANC) զարգացումը, որը հանքարդյունաբերության 
կողմից համարվում էր «վտանգավոր» կազմակերպություն, դարձավ որոշիչ 
շահագրգիռ կողմ, երբ այն օրինականություն ձեռք բերեց՝ հաջողության հասնելով 
ազգային ազատ ընտրություններում): 

Հանքարդյունաբերության տեսակետից այնպիսի շահագրգիռ կողմերի, ինչ-
պիսիք են, օրինակ, ՀԿ-ները, նույնիսկ տեղական փոքր ՀԿ-ները, իրենց խնդիրները 
հեռարձակելու (օրինակ` համացանցի միջոցով) և տարբեր դերակատարների 
կողմից ստացվող աջակցությունը միավորելու հնարավորությունները զգալիորեն 
աճել են վերջին տարիների ընթացքում (Անթիփաս, 2005 թ.): Երբ հզոր և ազդեցիկ 
դերակատարները սկսում են զբաղվել իրենց խնդիրներով, այդպիսի շահագրգիռ 
կողմերը կարող են որոշիչ խմբին դասվել:

Եվ վերջում, կարևոր է նշել, որ գոյություն ունեն սոցիալական դերակատարներ, 
որոնք այս պահին չունեն կարևոր հատկանիշներից ոչ մեկը: Դա չի նշանակում, որ 
նրանք, ինչ-որ պահից, ձեռք չեն բերի մեկ կամ ավելի հատկանիշներ: Հավանական 
շահագրգիռ կողմերի դասը իրական է և կարող է զարգանալ և դառնալ ակտիվ դաս 
ցանկացած պահի:

3.2. Þ²Ð²¶ð¶Æè ÎàÔØºðÀ ºì ²Úê ö²êî²ÂÔÂÆ ÐÜ²ð²ìàð            
      ÎÆð²èàôØÀ

Այս փաստաթղթի Հատված 3-ի ստեղ ծ ման երեք պատճառ գոյություն ունի: Առա-
ջին՝ արժեքավորվում է ներ կա  յացնել այն եղանակը, որով շահագրգիռ կող  մերը կարող 
են ազդեցություն ունենալ հանքարդյունաբերության զարգացման կամ լքված և տիրա-
զուրկ հանքավայրերի հետ կապ ված գործընթացների վրա: Այս դեպքում կիրառվում են 
երեք որոշիչ գործոններ՝ ուժը, օրի նականությունը և հրատապությունը: Եր կ րորդ՝ փորձ 
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է արվել ներկայացնելու շա հա   գրգիռ կողմերը գծապատկերի տեսքով ցուցադրելու  
եղանակը: Այստեղ գծապատկերը այդ նպատակով է օգտագործվել (այն ստեղծել է 
Միթչելը 1997 թ.): Երրորդ՝ փորձ է արվել ցուցադրելու, թեկուզ համառոտ կերպով, 
ուղի   ները, որոնց միջոցով շահագրգիռ կող մե րը կարող են հասնել այնպիսի դիրքերի, 
որ կարող են համապատասխան միջոցներով թե  լադրել հանքարդյունաբերության 
ոլորտի զարգացման ուղին, հատկապես այն իրավիճակներում, երբ նրանց կարծիքով, 
հանքարդյունաբերության գործունեությունը կամ ժառանգության հետևանքները 
բացասաբար են անդրադառնում իրենց կյանքի վրա:

Որպես հանքարդյունաբերության ոլորտի օրինակ՝ Գծապատկեր 3.2-ը 
ներկայացնում է հանքարդյունաբերական արտադրության հարևանությամբ գտնվող 
կախյալ համայնքի տեսական վերափոխումը որոշիչ դիրքի: Այստեղ նրանց հրատապ 
և օրինական պահանջները ընդդեմ հանքարդյունաբերական գործունեության 
ուշադրության են արժանացել, և այդ խնդրով սկսել են զբաղվել իշխող շահագրգիռ 
կողմերը: Այս փուլում ուժը ներկայացվում է բարձրաստիճան քաղաքական գոր ծիչ-
ների կամ միջազգային ՀԿ-ների կողմից. դրանք այն ուժերն են, որոնք կարող են ստի  պել 
փոփոխություններ կատարել, որոնք, սակայն, մինչև այդ պահը չէին ընկալում տվյալ 
խնդրի հրատապությունը: Այս տեսական օրինակում գործընթացին աջակցություն էր 
ցուցաբերել պահանջող շահագրգիռ կողմը, ինչպիսին է ազգային ՀԿ-ն, որը չունի 
տեղական համայնքների օրինական պահանջի հատկություն, սակայն կարող է 
հնչեցնել համայնքի ձայնը, և որը համայնքի օգնությամբ կարող է օրինական հարթակ 
գտնել զարգացմանը ընդդիմանալու իրենց նախաձեռնությունում: Ազդեցությունների 
նման տեղաշարժերի զուգահեռները կարելի է գտնել հանքարդյունաբերությունում և 
արդյունաբերության այլ ոլորտներում աշխարհի տարբեր երկրներում:

Ըստ էության` այս հատվածի նյութը, ի թիվս այլոց, կարող է՝
• օգնել հստակեցնելու, թե որ շահագրգիռ կողմն է կարևոր հան քար-

դյունաբերության աշխատանքները կատարելու ժամանակ,
• օգնել հստակեցնելու` ինչու են այդ դերակատարները շահագրգռված և/

կամ ակտիվ կամ պասիվ,
• հանքարդյունաբերողների և որոշումներ կայացնողների շրջանում բարձ-

րացնել իրազեկությունը գործողությունների հնարավոր զարգացման 
մասին,

• բացատրական աշխատանքներ կատարել և պատմել, թե ինչպես կարող 
են բացահայտվել այնպիսի գործողությունները, ինչպիսիք են, օրինակ, 
բնական հանքային ռեսուրսների վերահսկման դադարեցման կամ 
հետաձգման մեթոդները:

Հանքերի փակման ենթատեքստում համապատասխան շահագրգիռ կողմերի 
գրաֆիկական նկարագրությունը և նրանց հատկանիշների հստակ սահմանված 
չափանիշները կօգնեն պարզաբանելու հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ, 
եթե չիրականացվի շրջակա միջավայրի պաշտպանության լավագույն փորձը, եթե 
Հանքերի փակման շահագրգռվածությունը հստակորեն չհաղորդակցվի հանրությա-
նը/շահագրգիռ կողմերին, և չսկսվի տուժած շահագրգիռ կողմերի հետ արդյունավետ 
երկխոսությունը: Եվ հակառակը, այդ հայեցակարգային կառուցվածքը պետք է օգնի 
հստակեցնելու հանքարդյունաբերության լավագույն փորձի կիրառման, շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության, շահագրգիռ կողմերի միջև հաղորդակցման և նրանց 
իրազեկվածության օգուտները:

Այս փաստաթուղթը ստեղծելու մտադրությունը և վերը նշված շահագրգիռ 
կողմերի տեսակների հետ նրա կապվածության մեթոդները հստակեցնելու 
նպատակով շահագրգիռ կողմերի սահմանափակ թվի համար առաջարկվում 
են հետևյալ նշումները: Ստորև ներկայացված սահմանումները լրացնում են 
փաստաթղթի նաև այլ հատվածների բովանդակությունը:
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Հանքարդյ� նաբեր� թյան գործ� նե� թյան ղեկավարները (իշխող և պա -
սիվ շահագրգիռ կողմե ր): Այս համառոտ փաստաթուղթը նախատեսված է 

ներկայացնելու հասարակության և միջազ-
գային հանրության ակնկալիքները, 
հան   քարդյու  նաբերությունում շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության և սո ցիա-
լական ասպեկտների լավագույն փոր-
ձի հիմնական բովանդակությունը և 
միջազ գային ատյանների ընկալման աս-
տիճանը: Այն պետք է ծառայի հան քար-
դյունաբերության արդյունավետ քաղա-
քա կանության և վարչարարության հիմ քե-
րի ստեղծումն ուղղորդելուն: Շա հա գրգիռ 
կողմերը այս փաստաթուղթը հետա գա-
յում կարող են օգտագործել փորձի մա-
սին տեղեկություններ ստանալու, նորա   -
րարությունները խթանելու և իրենց պայ-
մաններին հարմարեցված լուծումներ գտ-
նելու համար (ինչպես արդեն քննարկվել 
է այս փաստաթղթում, փորձի կամ ներ-
դրումների` այլ երկրներում կիրառված 
որոշ տեսակներ կարող են պիտանի չլինել 
տե  ղական պայմաններում կիրառելու 
հա մար կամ կարող են անհասանելի 
լինել): Այս փաստաթուղթը նաև պետք 

է օգնի իրազեկելու դերակատարների դիր  քո  րոշման մասին՝ կապված հան-
քարդյունաբերության գործունեության դեմ և կողմ ուժերին օրինականության կամ 
ուժի տրամադրման հետ:

Հանքարդյ� նաբերական գործ� նե� թյան վայրերի հարևան� թյամբ 
բնակվող համայնքները (կախյալ շահագրգիռ կողմեր): Այս քննարկման ընթացքում 
ներկայացված նյութը կարող է ուղղորդել կախյալ դերակատարների սպասելիքները:  
Տեքստում կարելի է գտնել ապահովության, արտակարգ իրավիճակներին 
պատրաստ լինելու, շահագործման արտանետումների, Հանքերի փակման, փակման 
պլանների, տարածքի մոնիթորինգի և այլ սպասելիքների ընդհանուր ուղղորդում: 
Այն ավելի մանրամասն ներկայացված է սկզբնաղբյուրներում, որոնցից ելնելով` 
ստեղծվել է այս զեկույցը: Սույն փաստաթուղթը նույնպես կօգնի հաս կանալու 
հանքարդյունաբերության գոր ծու  նեության մեջ ուղղակիորեն ներգրավված  անձանց 
դրդապատճառները և մոտեցումները: Նյութը կարող է նաև օգնել այն համայնքներին, 
որոնք աջակցություն են փնտրում իրենց օրինական պահանջները պաշտպանելու 
գործում: Այն կարող է իրականացվել ղեկավարների խնամակալության կամ 
միջազգային ատյանների աջակցության կամ իրենց ձայնը հնչեցնելու միջոցով:

Հոսանքի � ղղ� թյամբ կամ ռիսկերի վտանգի տակ գտնվող հարևաններ և 
պետ� թյ� ններ (կախյալ կամ վտանգավոր շահագրգիռ կողմեր)

«Հոսանքի ուղղությամբ գտնվող» կամ «ընդունող» հարևանները, հատկապես 
պետությունները, կարող են օգտագործել այս փաստաթուղթը նույն նպատակներով, 
ինչ նախատեսված է վերը նշված կախյալ շահագրգիռ կողմերի համար: Այստեղ 
սկզբունքային տարբերությունը հանքարդյունաբերության զարգաց ման հանդեպ 
որոշակի վտանգներ առաջացնելու ծավալների, հնարա վորությունների մակարդակի 
և կարողությունների մեջ է, այն իրավիճակներում, երբ օրինականությունը բացակա-
յում է, սակայն կան որոշ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորություններ:

Գծապատկեր 3.2. 
Կախյալ շահագրգիռ կողմից որոշչի վերափոխումը

ՆՆՋՈՂ
օր.` միջազգային ՀԿ-ներ և                          
կառավարության բարձրաստիճան 
դերակատարներ:

ԻՇԽՈՂ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ

օր.` հնարավորություններ 
ստեղծողներ և սոցիալական 
օգնություն բաշխող 
կազմակերպություններ:

ՊԱՀԱՆՋՈՂ
օր.` զարգացմանը 
ընդդիմացող և առանձին 
հետաքրքրություններ 
ունեցող խմբեր: 

ԿԱԽՅԱԼ
ազդված 
քաղաքացիներ/
համայնքներ և 
բնություն: 

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ

  >Ժ

ՀՐԱՏԱՊ>>Ն

ՕՐԻՆԱԿԱՆ>>Ն

  >Ժ

ՀՐԱՏԱՊ>>Ն

ՈՐՈՇԻՉ 
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Ազգային և մի ջազգային ՀԿ-ները (պահանջող և պասիվ շահագրգիռ կողմե ր)
Եվ կրկին, այս քննարկման ենթատեքստում ներկայացված նյութը կարող 

է օգնել ուղղորդելու ակնկալիքները՝ կապված ապահովության սպասելիքների, 
վթարների պատրաստվածության, շահագործման արտանետումների, Հանքերի 
փակման, փակման պլանների, տարածքի մոնիթորինգի հետ և այլն: Ստորև նույնպես 
փորձ կկատարվի օգնելու հասկանալ հանքարդյունաբերության հետ կապված 
գործունեության մեջ անմիջական մասնակցություն ունեցող անձանց շարժառիթները 
և մոտեցումները:

Միջպետական մարմի ններ և զարգացման գործակալ� թյ� ններ (պասիվ, 
պահանջող կամ իշխող շահագրգիռ կողմե ր)

 Կախված այնպիսի գործոններից, ինչպիսին են հրատապության ընկալված 
աստիճանը, զարգացման ֆոնդերի տրամադրման կամ չտրամադրման հնարա-
վորությունները, այս փաստաթղթի կիրառումը տվյալ դերակատարների շրջանում 
տարբեր կլինի: Կարելի է ասել, որ, ընդհանուր առմամբ, փաստաթղթում ներկայաց-
ված նյութը կօգնի այդ մարմիններին` ձևավորելու Հանքերի փակման հետ կապված 
իրենց ակնկալիքները:

Գծապատկերներ 3.1-ում և 3.2-ում հանքարդյունաբերող ընկերությունը 
(հան քարդյունաբերության կողմնակիցը) ներկայացված է որպես կենտրոնական 
դերակատար, որը կապված է հանքարդյունաբերության զարգացման հետ, և որը 
գտնվում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի ուշադրության կենտրոնում: Չնայած այդ 
պատկերը այնքան մանրամասն չէ, հստակ է, որ այդ դերակատարները կենտրոնական 
դեմքեր են նաև հանքարդյունաբերության զարգացման մեջ: Այն տեղերում, երբ 
նրանք հանքավայրի վարձակալության պայմանագիր և պաշտոնական դեր ունեն 
հասարակության մեջ (օրենքի իրավունք), ուրեմն կա օրինականություն, երբ առկա 
են ֆինանսական ռեսուրսներ և մարդկային հնարավորություններ, ուրեմն նրանք ուժ 
ունեն, երբ նախագծի համար ռեսուրսներ են հատկացվել, ուրեմն կա ժամանակի 
զգայունություն և կրիտիկական վիճակ:

Հանքադյ� նաբեր� թյան հետ կապված գործ� նե� թյան կողմն ակիցները 
(իշխող կամ որոշիչ շահագրգիռ կողմե ր)

 Այս խմբի համար այստեղ ներկայացված նյութը կօգնի պատկերացնելու 
մյուս շահագրգիռ կողմերի սպասելիքները, այն սպասելիքները, որոնք ակնկալվում 
են հանքարդյունաբերության զարգացման կողմնակիցների կողմից: Բացի այդ, 
այս փաստաթղթի նպատակն է ներկայացնել Հանքերի փակման հիմքում ընկած 
տնտեսական և գործառնական բաղկացուցիչների ողջամտությունը: Այս տեսանկյու-
նից այդ դերակատարների համար պետք է կարևոր լինի իրենց ընդդիմադիրների 
վստահությանն արժանացած իրագործված գործողությունները և պրակտիկան: Եթե 
նույնիսկ չի հաջողվում շահել նրանց վստահությունը, ընդդիմադիրների խնդիրները 
կարելի է շրջանցել, լիցքթափել դրանց շուրջ առաջացած լարումը՝ դրսևորելով 
լավագույն փորձի կիրառման օրինակներ, որոնք նվազեցնում են ընդդիմադիրների 
կողմից ներկայացված պահանջների օրինականությունը:    
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4. Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ö²ÎàôØÀ ºì ÈøàôØÀ

Այս բաժնում նախատեսվում է ներկայացնել երեք հիմնական ոլորտների 
վերաբերյալ ավելի շատ մանրամասներ: Առաջինը՝ ուսումնասիրված են հան-
քավայրերի փակման պատճառները, և դրա հիմքում ընկած պատճառները կապվում 
են արդյունքների հնարավոր սցենարների հետ. դրանցից որոշ տարբերակներ 
նախընտրելի են մյուսներից: Երկրորդը՝ քննարկված են լքված և տիրազուրկ 
հանքավայրերի գլոբալ խնդիրը և դրա լուծմանն ուղղված նախաձեռնությունների 
տեսակները: Երրորդը՝ ներկայացված է շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքների հիմ-
նական ձևը: Այդ ակնկալիքները զուգադրվում են մի կողմից փակման պահանջների 
հետ, մյուս կողմից՝ փակմանը հաջորդող գործընթացին առնչվող նկատառումների 
հետ:

 

4.1.  ÆÜâà±ô ¾ ¸²¸²ðºòìàôØ Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ Þ²Ð²¶àðÌàôØÀ
           ºì ÆÜâäº±ê ¾ ²ÚÜ ²Ü¸ð²¸²èÜàôØ ö²ÎØ²Ü ìð²

Հետախուզության աշխատանքների արդյունքում մշտապես բացահայտվում 
են նոր հանքաքարեր և օգտակար հանածոներ, սակայն շահագործման ենթակա 
յուրաքանչյուր հանքավայրում առկա պաշարները սահմանափակ են: Մյուս բոլոր 
հավասար պայմանների դեպքում տրամաբանական է եզրակացնել, որ կոնկրետ 
հանքավայրում արդյունահանման բոլոր գործողությունները տեսանելի ապագայում 
որոշակի պահին պետք է իրենց ավարտին մոտենան:

Նախորդ քննարկման մեծ մասում նշվել է, որ հանքավայրի շահագործման 
դադարեցման համընդհանուր գործընթացը պետք է ընդգրկված լինի հանքավայրի 
շահագործման պլանավորման մեջ: Շատ դեպքերում այն նաև ենթադրում է, 
որ հանքավայրի շահագործման դադարեցումը սովորաբար տեղի է ունենում 
շահագործման այն պահին, երբ հանքանյութերի տնտեսապես շահավետ 
արդյու նահանումը դադարեցվել է որոշակի պլանի համաձայն: Բացի դրանից` 
այդ դադարեցումը կանոնակարգման արդյունք է: Եթե հանքավայրի համալիր 
պլանավորման մասին նախկին քննարկումներ եղել են, ապա հավանական է 
ենթադրել, որ հանքավայրը կարող է նախագծվել և շահագործվել՝ մշտապես 
կենտրոնանալով փակումից ակնկալվող արդյունքների վրա և ըստ բոլորին հայտնի 
ժամանակացույցի: Հետևաբար, պետք է ձեռնարկել շահագործման դադարեցման 
աստիճանական գործընթացը:

Այս գործընթացը, իհարկե, իրագործելի է, և որոշ հանքավայրեր նախագծվել,      
շահագործվել և փակվել են նախապես կազմված պլանների համաձայն: 
Դա, այնուհանդերձ, հանքարդյունաբերությունում դժվար թե ստանդարտ 
գործելակերպ համարվի: Պատմությունը ցույց է տա լիս, որ հանքարդյունաբերական 
գործունեությունը կարող է դադարեցվել բազմաթիվ պատճառներով և գրեթե 
ցանկացած պահի: Հանքավայրերի շահագործման դադարեցման պատշաճ 
աշխատանքները ապահովող իրավական և կարգավորիչ դաշտերի բա ցակայության 
պայմաններում հանքարդյունաբերության ժառանգությունը շատ ավելին է, քան 
միայն հանքավայրերի լքման արդյունք67: Շատ դեպքերում հանքարդյունաբերության 
ժառանգությունն ավելի խոշոր տնտեսական և սոցիալական իրավիճակների հատված 
է, որոնք սթրեսային էին եղել հանքարդյունաբերության գործունեությունից կախում 
ունեցող համայնքների համար, և դրանցից շատերը նպաստել են հանքավայրերի 
շահագործման դադարեցմանը:

Հանքավայրերի շահագործման դադարեցմանը նպաստող գործոնները,                          
ի թիվս այլ գործոնների, ներառում են (հիմնականում` Շրջակա միջավայր Ավս-

67 Ընթերցողին հարկ է հիշեցնել, որ ոչ այնքան վաղ անցյալում սահմանափակ թվով երկրներում 
հանքավայրերի շահագործման դադարեցման և փակման այդպիսի աշխատանքներ հիմնականում չէին 
պահանջվում:
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տրալիա, (2002 թ. (a), 2002 թ. (b) և Սմիթ և Անդերվուդ, 2000 թ.).
• արդյունահանվող պաշարների սպառումը, որը հանքավայրի կամ հան քա-

տա րածքի ֆիզիկական սահմանների ներքո հանքային պաշարների ամ-
բողջական արդյունահանման արդյունք է,

• երկրաբանական վիճակի անսպասելի փոփոխություններ/քայքայում,
• շուկայական պայմանների փոփոխություններ,
• արտաքին տնտեսական այլ գործոններում փոփոխություններ, որոնք 

որոշակի ժամանակահատվածում հանքային պաշարները դարձ նում են 
անիրացվելի (այս կատեգորիայում պետք է ներառվեն պարտա վորու-
թյունների պայմանների փոփոխությունները),

• ընկերության ֆինանսական կենսունակությունը (կամ դրա բացա կայու թյու-
նը),

• բնապահպանական անբարենպաստ պայմանները, կամ
• քաղաքական անբարենպաստ պայմանները կամ սոցիալական 

ցնցումները:
Այնուհետև կարևոր է նշել, որ որոշակի դեպքերում հանքավայրերի 

շահագործումը կարելի է որոշ ժամանակով կասեցնել և նախագիծը հանձնել 
խնամքի և պահպանման (Շրջակա միջավայր Ավստրալիա, 2002 թ. (a)): Կասեցման 
տևողությունը կամ «խնամքի և պահպանման» արդյունավետության մակարդակը 
կարող են շատ տարբեր լինել (Շրջակա միջավայր Ավստրալիա, 2002 թ. (a), 2002 թ. 
(b)), Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալություն, 1995 թ.(a), Ռոբերթսոն 
և Շոու, 1998 թ., Ռոբերթսոն, 1998 թ.): Այնուհանդերձ, այն իրավիճակներում, երբ 
պարզ է դառնում, որ հանքավայրի շահագործման տնտեսական կամ այլ սահմանները 
հասել են վերջնակետին, այդպիսի հանքավայրերում պահանջվում է իրականացնել 
շահագործման դադարեցում և հանքավայրի վերջնական փակում: Որոշ դեպքերում, 
խնամքի և պահպանման տակ դասված հանքավայրը և լքված կարգավիճակ ունեցող 
հանքավայրը դժվար է իրարից տարբերել:

ՀԱԵ/ՏԳԱ և տարածաշրջանային հարևանների համատեքստում, արագ 
փոփոխվող տնտեսական պայմանները, սոցիալ-քաղաքական կտրուկ տեղաշար-
ժերը հանգեցրել են հանքավայրերի շահագործման դադարեցմանը, և շարունակում 
են հանգեցնել մեծ թվով հանքավայրերի փակմանը: Ընդհանրապես կարելի է 
ասել, որ այդպիսի դադարեցումը (կամ առնվազն խնամքի և պահպանման ռեժիմի 
տակ անցնելը) հաճախ կատարվել է շատ շտապ և առանց փակման համարժեք 
պլանավորման (Սմիթ և Անդերվուդ, 2000 թ.):  

Ըստ վերը նշված հանքավայրի շահագործման դադարեցման հնարավոր 
պատճառների թվարկմանը՝ դրանց հետևանքների տարբեր ուղիները և արդյունքները 
ընդգծելու համար կարելի է առանձնացնել շահագործման դադարեցման/փակման 
հինգ հնարավոր սցենարներ: Պետք է նկատի ունենալ, որ սա միայն հնարավոր 
արդյունքների նմուշ է:

Կանոնավոր առաջընթաց և ավարտ. հանքավայրերի համալիր պլա-
նավորումը և հանքավայրի պլանավորման ֆինանսական ասպեկտների սահուն 
կառավարումը, ներառյալ փակման վերաբերյալ դրույթները, կարող են հանգեցնել 
հանքավայրի փակման գործընթացի` սկսած նախաշահագործման պլանավորման 
փուլից մինչև հանքանյութերի պաշարների տնտեսական սպառում: Տնտեսական 
սպառմանը  հաջորդում է շահագործման դադարեցմանը և վերականգնմանն ուղղված 
աշխատանքների ավարտը: Այդ աշխատանքները կատարվել են շարունակական 
եղանակով (աստիճանական վերականգնում) հանքավայրի շահագործման ամբողջ  
ընթացքում68: Երբ այս սցենարը իրականացվում է «պլանին համապատասխան», 
այն հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ռեսուրսների ֆիզիկական և քիմիական 
կայունությանը, մարդու առողջության պաշտպանությանը և շահագործման ավարտից 
հետո հանքավայրի տարածքի շահավետ և կայուն երկարաժամկետ օգտագործմանը 
(և այլն):
68 Կիրառելի է տարբեր չափով, հանքավայրի շահագործման հատուկ բնույթի համապատասխան:
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Հանքավայրի շահագործման վերջին տարիների ռազմավարական ճշգր-
տ� մ. Հանքավայրերի փակման պրակտիկայի բացակայության պայմաններում հան-
քավայրի  ներկայիս և շարունակական շահագործման համար  դեռևս տար բե րակ ներ 
կան հանքավայրի փակման պլանավորման և փականն ուղղված աշխատանքների 
ֆինանսական ասպեկտների կառավարման համար` մինչև արդյունահանող 
պա  շարների ակնկալվող տնտեսական սպառմանը մնացած տարիների ըն-
թացքում: Մինչդեռ հասանելի տարբերակները, շահագործման դադարեցման 
և վերականգնման աշխատանքների դյուրինությունը, արդյունավետությունը, 
տնտեսական արդյունավետությունը թվում է` ավելի նվազ են, քան «փակման համար 
պլանավորված հանքավայրի» պայմաններում. այս սցենարը, այնուամենայնիվ, 
դեռևս կարող է հանգեցնել նախկին սցենարում թվարկված փակման ցանկալի 
արդյունքների:

Կանոնակարգված հակառակ ընթացքով մշակ� մ արտաքին և (կամ)ներքին 
տնտեսական գործոնների փոփոխությունները, որոնք կարող են պաշարները 
մշակման համար ոչ պիտանի դարձնել հանքավայրի փակման նախատեսվող 
ժամկետից շուտ, պլանավորման և փակման վերաբերյալ դրույթների  առկայության  
պայմաններում, «կանոնակարգված հակառակ ընթացքով մշակման» արդյունքում 
կարող են իրականացվել հանքավայրի շահագործման դադարեցման և վերա-
կանգնման համարժեք և ընդունելի աշխա տանքներ: 

Հակառակ ընթացքով մշակ� մը խառնաշփոթ պայմաններ� մ. արտաքին 
և/կամ ներքին տնտեսական գործոնների փոփոխություններ, որոնք կարող են 
պաշարները մշակման համար ոչ պիտանի դարձնել հանքավայրի փակման 
նախատեսվող ժամկետից շուտ, պլանավորման և փակման վերաբերյալ  դրույթների  
բացակայության պայմաններում նման իրավիճակները հավանաբար կհանգեցնեն 
հանքավայրերի ժառանգության առաջացմանը: Բացի դրանից` այս սցենարը 
առա ջարկում է օգտվել շարունակական իրավական գործողությունների (կամ 
նմանատիպ) հնարավորություններից, որի ժամանակ իշխանությունները փորձում են 
ծածկել որոշ ծախսեր հանքավայրի շահագործման դադարեցման և վերականգնման 
աշխատանքների համապատասխան կատարման համար: Այդուհանդերձ, այդ 
իրավական գործընթացների հաջող իրականացումը (և/կամ) հանքավայրի  վերա-
կանգնման աշխատանքների կատարումը անհավանական է, հատկապես այն 
դեպքերում, երբ հանքարդյունաբերական ընկերությունը հարկադիր լուծարման 
գործ ընթաց է իրականացնում կամ դարձել է անվճարունակ:

Պարտական� թյ� նների չկատար� մը. ամբողջ աշխարհում փորձը վկայում 
է, որ հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների կողմից իրավական 
կամ բարոյական պարտականությունների չկատարումը անցյալում առկա էր, և, 
հավանաբար, այն կարելի է ակնկալել նաև ապագայում: Այսպիսի սցենարներում 
փակման (վերականգնման) համար պատասխանատվությունը հավանաբար կա-
րող է ստիպել կազմակերպությանը դիմել ակտիվներից ազատվելուն ուղղված 
(կամ այլ) գործողությունների, որի նպատակն է վերացնել փոխհատուցվող ակ-
տիվները, որոնք կարող էին օգտագործվել ղեկավար մարմինների կողմից փակման 
աշխատանքների ծախսերը հոգալու համար: Այս սցենարը ևս առաջարկում է 
օգտվել շարունակական իրավական գործողությունների (կամ նմանատիպ) հնա-
րավորություններից, որի ժամանակ իշխանությունները փորձում են ծածկել որոշ 
ծախսեր հանքավայրի շահագործման դադարեցման և վերականգնման աշ-
խատանքների համապատասխան կատարման համար. այդ գործընթացի իրա-
կանացումը հավանաբար ավելի դժվար կլինի, քան նախորդ սցենարում: Այստեղ 
կանխամտածված հանցավոր (կամ բարոյապես  իրավախախտ) գործողությունների 
պատճառով պետությունը ստիպված կլինի իր մատյաններում ավելացնել լքված և 
տիրազուրկ նոր հանքավայրերի անունները: 
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Ամբողջ  փաստաթղթում  վիճարկվել  է  այն  փաստը,  որ  միայն  երեք  վերոհիշ-
յալ սցենարներն են ընդունելի: Հանքերի փակման մոտեցումները ներկայացնում 
են միակ մեթոդը, որով կարելի է լուծել ստեղծված խնդիրը: Այդուհան դերձ, այն մեծ 
խնդիրներ է առաջացնում բոլոր երկրներում, ինչպես ստորև ամփոփում են Քլարքը                
և այլք (2000 թ.).

Լքված հանքավայրերի, ներկայումս շահագործվող հանքավայրերի և ապա-
գայում շահագործվելիք հանքավայրերի համար հանքավայրի համապարփակ 
փա կումը խոշոր մարտահրավեր է աշխարհում  համարյա բոլոր արդյունաբերող 
պետությունների համար: Լքված հանքավայրերի փակման պահանջի ապահովման և 
ներ կայիս գործող և ապագայում շահագործվելիք հանքավայրերի պատշաճ փակման  
երաշխավորման համար պետությունների մեծ մասում կպահանջվի հանքավայրերի 
հետշահագործման կայուն զարգացման համար տարբեր շահագրգիռ կողմերի 
համագործակցությունը  փակման նոր և նորարար մեթոդներին և քաղաքականությանը, 
ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխություններին օժանդակող մեթոդների կիրառում: 

Համառոտ ուսումնասիրելով հանքավայրերի շահագործման դադարեցման 
բազ մաթիվ պատճառները և դրա արդյունքում պատկերելով գործողությունների 
բազ մաթիվ ուղիներ նպատակահարմար է հետագա քննարկումները նվիրել լքված 
հան քավայրերին, այսինքն` այն հանքավայրերին, որոնց սեփականատիրոջը հնա-
րավոր չէ բացահայտել: Այդ նյութը ներկայացվում է հաջորդ հատվածում: Այլ բա ցատ-
րություններ, թե ինչու են հանքավայրերը լքվում, ներկայացված է 4.3 բաժնում:

4.2.  §îÆð²¼àôðÎ¦ Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ Ðºî Î²äì²Ì Ð²îàôÎ ÊÜ¸ÆðÀ 

Շրջակա միջավայրի համար անվտանգ և սոցիալական ասպեկտներով պա-
տասխանատու հանքարդյունաբերության թեման հաճախ հեռատեսական բանավեճ 
է, որը վերաբերում է ներկայիս և ապագայում շահագործվելիք հան քա վայրերի 
խնդիրներին: Այդուհանդերձ, մենք չպետք է կենտրոնանանք հանքարդյունաբերական 
գործունեության հետ կապված լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի տեսք ստա-
ցած՝ անցյալից եկող ժառանգության վրա: Հենց այստեղ է, որ ակնհայտ է  դառնում 
խն դրի դժվար կառավարելի լինելը, երբ նոր գործողությունների պահանջն ամե նա -
hրամայականն է, և որտեղ նորարարության ու նոր գործողությունների կա ռուցվածքների 
խնդիրները դեռևս սպասում են իրենց լուծմանը (Բոլկաու, 2005 թ. (b)):

Հանքարդյունաբերության առջև ծառացած բնապահպանական խնդիրների 
 շարքում առանձնակի դանդաղ է լուծվում լքված հանքավայրերի խնդիրը: 
Պատմականորեն, ընդունված պրակտիկա էր «լքել» հանքավայրը, երբ հանքանյութի 
արդյունահանումը ավարտվում էր: Հողը թողնվում էր առանց բուսականության և 
անպաշտպան, իսկ թափոնները թողնվում էին կույտերով կամ խառնիխուռն լցվում 
էին հանքի խոռոչները կամ հանքահորերը: Շատ քիչ էին մտահոգվում շրջակա 
միջավայրի մասին, և ընդհանրապես չէին մտածում, որ հանքարդյունաբերությունը 
կարող է լուրջ վնասներ հասցնել շրջապատող էկոհամակարգին գալիք տարիների 
ընթացքում (Վան Զիլ, Սեսուն, Ֆլերի և Քիյեյուն, 2002 թ. (b)):

Նման շատ դեպքերում բացակայում են հստակ կերպով սահմանված (կամ 
ստանձնված) պատասխանատու կողմեր կամ օգտագործված օրենսդրական, 
ֆինանսական կամ տեխնիկական մեխանիզմներ, իսկ սոցիալական խնդիրներին 
մոտեցումները բավարար չէին այդ հանքավայրերի և դրանց հարևանությամբ 
գտնվող համայնքների համար (Բոլկաու, 2005 թ. (a), Հանքավայրերի հետ-
շահագործման դաշինք, 2005 թ.): Միաժամանակ, այնպիսիք են գործոնները, 
ինչպիսիք են լայնածավալ վերականգնման հավանական ծախսերը, ինչպես նաև 
վերականգնման չափորոշիչների և ստանդարտների բացակայությունը, ձգձգում 
են  և′ հանքարդյունաբերության, և′ պետական մարմինների կողմից կատարվող 
գործողությունները (Բոլկաու, 2005 թ. (a)): Բացի դրանից՝ այն ժամանակ, երբ տարբեր 
միջազգային դերակատարներ բարձրաձայնում էին կոնկրետ գործողություններ 
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ձեռնարկելու մասին (Շրջակա միջավայրի եվրոպական բյուրո, 2000 թ., Միլեր, 1998 
թ., 2005 թ., Օնորատո և այլք, 1997 թ., Սթրոնգման, 2000 թ.), միջազգային մարմինների 
կողմից միայն մի քանի փորձ կատարվեց` ուսումնասիրելու խնդիրը և կոնկրետ 
ցուցումներ տալու ազգային հաստատություններին: Այդ կարգի ցուցումներում առկա 
է պահանջ:

Քննարկման ենթակա է փակման ֆինանսավորման արդյունավետ և տնտե-
սապես արդյունավետ մոտեցման մշակումը, որը հնարավորություն կտա լուծելու 
հանքավայրերի վերականգնման և շրջակա միջավայրի հետ կապված այլ խնդիրներ, 
և որը կաջակցի ու կնպաստի հանքարդյունաբերությանը` համապատասխանելու 
կառավարության և համայնքների պահանջներին (ANZ MEC MCA, 2000 թ.):

Հարկ է ուսումնասիրել, թե վերոհիշյալ խնդիրը իրականում ինչ տարածում ունի: 
Մի բան հստակ է, որ ամբողջ աշխարհում կան հարյուր հազարավոր տիրազուրկ և 
լքված հանքավայրեր (Հանքավայրերի հետշահագործման միություն, 2005 թ., ԱՄՆ 
ներքին գործերի դեպարտամենտ, 1998 թ., Վան Զիլ և այլք, 2002 թ. (b)): Լքված 
հանքավայրերը հաշվելու փորձերի արդյունքում ստացվում են աներևակայելի մեծ 
թվեր:

Հաղորդվում է, որ միայն ԱՄՆ-ի ողջ տարածքում առկա է մոտավորա  պես 
400000 հանքավայր (ԱՄՆ ներքին գործերի դեպարտամենտ, 1998 թ., UNEP, 2001 
թ.): Բոլկաուն  (2005 թ. (a), 2005 թ. (b)) նշում է, որ հանքավայրերի իրական մոտա վոր 
թիվը կարող է 500000 լինել, որոնցից առնվազն 100000-ի մասով գործողություններ 
են պահանջվում: ԱՄՆ-ում այս առու մով մարտահրավերների լրջությունը ներկայաց-
ված է ստորև մեջբերման մեջ.

«Դաշնային հողերի վրա գտնվում են 400000 լքված հանքավայրեր: Բացի 
դրանից` դրանց ավելի մեծ քանակը գտնվում է դաշնային հողերին հարակից 
տարածքներում կամ ազդեցություն է գործում դաշնային կառավարման տակ 
գտնվող ջրի որակի և կենսաբանական ռեսուրսների վրա: Չգործող հանքավայրերը 
աղտոտել են պետական և մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողերը ավելի 
քան 50 միլիարդ տոննա չմշակված թափոններով: Ապալաչյան ածխային շրջանում 
հանքավայրերի թթվային դրենաժից ապականվել են ավելի քան 8,000 մղոն գետերի 
ջրեր՝ ջրային միջավայրի որոշ հատվածներ թողնելով համարյա անկենդան: Լքված 
հանքավայրերի մաքրման և վերականգնման համար կպահանջվեն հարկատուների 
կողմից հսկայական չափի դոլարների ներդրումներ: Միայն Արևմտյան Վիրջինիայում 
ածխարդյունաբերության ոլորտում ծախսվում է օրական մոտավորապես $1 
միլիոն՝ հանքավայրի թթային դրենաժը մշակելու համար (ԱՄՆ ներքին գործերի 
դեպարտամենտ, 1998 թ.)»:

ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանին ավելի մոտ գտնվող (կամ իրականում դրա 
մասը կազմող) Սլովակիայում գրանցվել է ավելի քան 17000 հին հանքավայր, իսկ 
Հունգարիան հայտնել է 6000 այդպիսի հանքավայրի մասին: Մինչդեռ երկրների 
մեծ մասում տվյալները քիչ են, և մենք ստիպված ենք հիմնվել չհաստատված 
փաստերի վրա: Բացի դրանից` այդ հանքավայրերի սոցիալական և տնտեսական 
ազդեցությունները երբեք պարբերաբար չեն գնահատվել: Սակայն մենք կարող են 
վստահությամբ ենթադրել, որ դրանք զգալի են (Բոլկաու, 2005 թ.):

Չնայած թվերը, մեր կարծիքով, զգալի են, բարեբախտաբար ոչ բոլոր 
հանքավայրերն են խնդրահարույց, երբ դիտարկվում են շրջակա միջավայրի, 
մարդկանց առողջության և ապահովության կամ սոցիալական տեսանկյուններից: 
Մոտավոր համամասնությունը ստորև ներկայացնում է ԱՄՆ Հողերի կառավարման 
բյուրոյից Ջորջ Սթոունի մեջբերումը (UNEP, 2001 թ.): 69

69 Պետք է «խնդրահարույց» հանքավայրերի քանակի մասին որոշ գաղափար կազմվի: Չնայած որ 
վերոհիշյալ առաջին մեջբերումը ցույց է տալիս, որ այդ թիվը կարող է 25% կազմել, այն մտացածին է: 
Եթե դա այդպես է, ապա կարելի է ակնկալել, որ հանքավայրերի 5-10%-ը կարող է առողջության և 
ապահովության ռիսկեր պարունակել, իսկ հանքավայրերի 1-2%-ը կարող է խնդիրներ ստեղծել շրջակա 
միջավայրի համար: Նույնպես ուշադրություն դարձրեք, որ «շրջանը», որտեղ հանքարդյունաբերական 
գործողություններ են ծավալվել, կարող է պարունակել բազմաթիվ առանձին «հանքավայրեր»:
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«Բյուրոյի հաշվարկով, արևմտյան մասում կան 100000-500000-ից ավելի 
փոքր և միջին չափի լքված քարապարի հանքավայրեր, որոնց մեծ մասը խնդիրներ 
չի առաջացնում: Իսկ վտանգավոր հանքավայրերի 25%-ը ազդում է մարդկանց 
առողջության և ապահովության ասպեկտների վրա և  5%-ը` շրջակա միջավայրի 
վրա: Հիմնական խնդիրը ջրի աղտոտումն է: Արևելյան մասում կան մոտավորապես 
13000 լքված հանքավայրեր, մեծ մասամբ փոքր և միջին չափի: Դրանք առաջացնում 
են մարդկանց առողջության և ապահովության հետ կապված խնդիրներ»:

ԱՄՆ-ում առկա իրավիճակի այս ամփոփագիրը կարևոր պատկերացում 
է տալիս ռիսկերի տեսակների տոկոսային համեմատությունների մասին: Երևի 
նույն հարաբերակցությունն է տիրում Հարավարևելյան Եվրոպայի և Տիսա գետի 
ավազանի երկրներում:

Եթե ուսումնասիրենք խնդիրներին տրվող լուծումները, ապա պարզ է դառնում, 
որ եթե հայտնի հանքավայրերի որոշ մասում բարելավման աշխատանքներ են 
կատարվում, և լուծվում են աղտոտման խնդիրները, ապա դա տեղի է ունենում միայն 
մի քանի երկրներում, հիմնականում հանքարդյունաբերող հարուստ երկրներում, 
ինչպես օրինակ` Ավստրալիայում, Կանադայում, Գերմանիայում և ԱՄՆ-ում: 
Մինչդեռ ամբողջ աշխարհում սփռված հանքավայրերի նկատմամբ ուշադրության 
բացակայություն է նկատվում, և շատ հանքավայրեր ապահով չեն։

Չնայած որ խնդիրը ակնհայտորեն գլոբալ մասշտաբներ ունի, ահռելի 
ֆինանսական պարտավորությունները, որոնք ներառված են պարբերական 
վերականգնման ցանկացած ծրագրում, մեծ խոչընդոտներ են առաջացնում 
լքված և տիրազուրկ հանքավայրեր ունեցող տնտեսական դերակատարների 
ասոցիացիաների համար: Ամբողջ ծախսերի բեռի նույնիսկ փոքր տոկոսի` օրինական 
եղանակով վերագրելը կարող է վնասել թիրախային խմբին:

Հանքարդյունաբերության ոլորտի վրա պատասխանատվություն սահմանելու 
պահանջներին ի պատասխան` նրանք նշում են, որ այդ խնդիրները ներկայումս 
գործող ընկերությունների պատճառով չեն առաջացել, կառավարությունն է ստացել 
հանքավայրի անցյալ շահագործումից իր շահերը հարկերի և հողի վարձակալության 
տեսքով, այդ պատճառող կառավարությունն էլ այժմ պետք է զբաղվի նախկին 
գործունեության հետևանքներով: Հին հանքավայրերի այժմյան օրինական սեփա-
կանատերերի բացակայությունը պատասխանատվությունը տեղափոխում է կառա-
վարության ասպարեզ: Այնուհանդերձ, քիչ թվով կառա վարություններ ունեն ռեսուրսներ 
կամ փորձ այդ տիրազուրկ հան քա վայրերի խնդիրները լուծելու համար՝ ստանձնելով 
ֆիզիկական և ֆինանասական պատասխանատվությունը: Մեղավոր կողմին գտնելու 
մոտեցումը բացարձակ անիմաստ է մի շատ պրակտիկ պատճառով՝ գլոբալ (հաճախ 
նաև ազգային) խնդիրները` որևէ միանձնյա դերակատարի ֆինանսական կամ 
կազմակերպչական ռեսուրսների միջոցով ավանդական եղանակով լուծել այժմ 
անհնարին են:

Պարզ է, որ պահանջվում են նոր մոտեցումներ` ավելի նորարար լուծումներ 
գտնելու նպատակով: Բացի դրանից՝ միջազգային վերջին հանքարդյունաբերական 
նախաձեռնության (Հանքավայրերի հետշահագործման դաշինք, 2005 թ.,) կարծիքով՝ 
միջազգային մակար դակով վերջին մի շարք քաղաքական զարգացումներ օժանդա-
կում են այդ գաղափարի պատեհաժամությանը: Նրանք նշում են, որ ղեկավարությունն 
արձագանքում է Համաշխարհային բանկի խմբում վերջերս կատարված Ար դյու-
նահանող արդյունաբերությունների ուսումնասիրությանը (Extractive Industries 
Review at the World Bank Group),  Հանքարդյունաբերության/մետաղների և կայուն 
զարգացման կառավարությունների միջպետական համաժողովին (Intergovernmen-
tal Forum of Governments on Mining/Metals and Sustainable Development) և 
հանքարդյունաբերության թափոնների մասին Եվրոպական միության օրենսդրության 
փոփոխություններին, որոնցով կոչ է արվում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել այն 
հարցին, թե ով և ինչպես կարող է լուծել հանքավայրերի հետշահագործման հետ 
կապված՝ համայնքների և շրջակա միջավայրի խնդիրները:
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4.2.1.  Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ÐºîÞ²Ð²¶àðÌØ²Ü ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ¸²ÞÆÜøÀ

Տվյալ զարգացումների լույսի ներքո այս հատվածում կատարվում է 
առաջարկված մոտեցման համառոտ ուսումնասիրություն՝ ուղղված այն միջազգային 
մարմիններին, որոնք մտադիր են օժանդակել առաջընթացին: Դրան հետևելու է 
Կանադայում շարունակական ծրագրի հատվածների ուսումնասիրությունը: Եթե 
վերջինս կենտրոնանում է ազգային խնդիրները վրա, դի տար կված հարցերի մեծ մասը 
ուղղակիորեն կապված է միջազգային համատեքստի հետ:

Ստորև Բլոկ 3-ում մանրա մաս ն ներկայացված է ՀՇԴ-ի վերջերս կայացած 
աշխատանքների մեկնարկ. մի միջազգային մարմին, որը  մտադիր է օժանդակել 
առաջընթացին այս ոլորտում: Կարելի է նկատել, որ մինչև այժմ դիտարկված 
խնդիրների մեծ մասին ուշադրություն է հատկացվել:

Վերը նշված գաղափարը տվյալ առումով դիտարկելով որպես միջազգային 
կոչերի արտահայտություն70՝ այսպիսի նախաձեռնության բովանդակությունը կարելի 
է դիտարկել հաշվի առնելով դրա մասնակցությունը այն ոլորտներում, որ տեղ կարելի 
է ազդեցություն գործել հիմնական շահագրգիռ կողմերի վարքագծի վրա:

Բլոկ 3. Հետշահագործման դաշինքին առաջարկված մոտեց� մ 
(Հանքավայրերի հետշահագործման դաշինք, 2005 թ.)

Մոտեցում
Հանքավայրերի հետշահագործման դաշինքի նպատակն է հանքավայրերի 

փակման ամբողջական պլանավորման լավագույն փորձի իրականացմանն 
օժանդակելու,  տեղեկատվության փոխանակումը համակարգելու և տիրազուրկ 
կամ լքված հանքավայրերի անբարենպաստ սոցիալական և բնապահպանական 
ժառանգության խնդիրները լուծելու հարցերում դառնալ աշխարհում առաջատար: 
Դաշինքը նպաստելու է բազմաթիվ շահագրգիռ կողմեր ունենալու մոտեցմանը, 
որտեղ կիսվում են ռիսկերը, պատասխանատվությունը և հնարավորությունները: 
Դաշինքը բարելավելու է հանքարդյունաբերության ոլորտի շահագրգիռ կողմերի 
միջև համագործակցությունը և ցանց է ստեղծելու գաղափարները, գիտելիքները և 
տեխնոլոգիաները աշխարհի մասշտաբով փոխանցելու համար: 

Այս խնդիրները լուծելու գործողություններում պահանջվելու են 
նորարարություններ մի քանի ճակատներում`

• և´ ինժեներական, և´ կենսաբանական նորարարական տեխնոլոգիական 
լուծումներ, 

• ստեղծագործական ֆինանսական մեխանիզմներ տարբեր աղբյուրներից 
ֆոնդեր ստանալու համար,

• իրավական նոր գործիքներ անցյալից եկած խոչընդոտները հաղթահա-
րելու համար,

• ոչ ավանդական գործընկերություն` պետական և մասնավոր 
հատվածների ներգրավմամբ՝ ընդգրկելով այն դերակատարներին, որոնք 
սովորաբար ներգրավված չեն լինում հանքավայրերի հետշահագործման 
վերականգնման աշխատանքներում:

70 Գրելու պահին առաջացած ողջամիտ ենթադրություն, քանի որ ՀՇԴ-ն ունի սկզբնական գործընկերներ, 
որոնց թվում են Իդեն ծրագիրը, Ռիո Տինտոն, Անգլո-Ամերիկյան, Անգլիական գործընկերություն, 
Անգլիայի բնություն, Իմերիս և Հանքարդյունաբերության հետազոտությունների կազմակերպություն, 
և փնտրում է համագործակցություն այլ բազմազգ հանքարդյունաբերական ընկերությունների հետ՝ 
Հանքարդյունաբերության և մետաղների խորհուրդ, ՀԿ-ներ՝ ներառյալ WWF, IUCN, Կոնսերվացիա 
Ինթերնեյշնլ (Conservation International), Earthworks և զարգացմանն աջակցող խմբեր: Բացի 
դրանից` այն ձգտում էր օժանդակություն ստանալ պլանավորման վաղ աշխատանքների ժամանակ 
միջպետական մարմինների կողմից, ինչպիսիք են Համաշխարհային բանկի խումբը, Միավորված ազգերի 
կազմակերպության բնապահպանական ծրագիրը` UNEP, և ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
գործակալությունը: 
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Դաշինքը, թեմաների ընդգրկմամբ, անդամակցության և գործնական ազ-
դեցության տեսակետներից լինելու է միջազգային կազմակերպություն: Կարևոր 
լսարանները սահմանվել են. դրանք են՝ բարձրաստիճան պաշտոնյաները և 
օրենսդիրները կառավարության բոլոր մակարդակներում, ընկերությունները, 
ներդրումային համայնքը, տեղական համայնքները և հասարակական կազմա կեր-
պու թյունները:
Դաշինքի աշխատանքները համակարգում է Իդեն ծրագրի փոք  րա ծավալ գրա-
սենյակը (Կորնուոլ, Մեծ Բրիտանիա): Դաշինքի հիմնական գոր ծունեությունը 
ներառելու է.

• լավագույն փորձի յուրացում,
• ցուցադրական նմուշների մշակում,
• աշխատաժողովների կազմակերպում և դրանց նպաստում:
Նախաձեռնության հիմքում ընկած փիլիսոփայությունն այն է, որ հանքավայրի 

փակման պլանավորմամբ և հանքարդյունաբերության ժառանգության ան-
բարե նպաստ ազդեցությունների խնդիրներով պետք է զբաղվեն ավելի լայն 
շրջանակները, այլ ոչ թե միայն հանքարդյունաբերական ընկերությունները: Քանի 
որ հանքավայրերի հետշահագործման բարելավման աշխատանքների ոլորտում 
աշխարհով մեկ զգալի ակտիվություն է նկատվում, ապա անհրաժեշտություն 
է առաջանում համագործակցել լավագույն փորձը գտնելու, դասավորելու և 
տարածելու, ինչպես նաև էլ ավելի ներգրավելու սոցիալական, տնտեսական և 
բնապահպանական գործոնները: 

Հիմնական մարտահրավերներից մեկը տարբեր երկրներում հանքավայրերի 
փակման ամբողջական մեթոդի լավագույն փորձի որդեգրումը խթանելն է, 
հատկապես այն ընկերություններում, որոնք բազմաթիվ պատճառներով չեն 
համապատասխանում պահանջվող ստանդարտներին կամ ակնկալիքներին: 
Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչն է խանգարում լավագույն փորձի որդեգրմանը: 
Միևնույն  ժամանակ,  հատկապես  զարգացող  երկրներում  կարգավորիչ  
մար մին ները և մյուս շահագրգիռ կողմերը կոչ են անում քայլեր ձեռնարկել     
գործողությունների ավելի արդյունավետ ղեկավարում և կարողությունների 
հզորացում, որի միջոցով հնարավոր կլինի երաշխավորել ավելի դյուրին կերպով 
հայտնաբերել, հասկանալ, ընդունել և իրականացնել լավագույն փորձը:

Այստեղ քննարկված հիմնական մեթոդները ներառում են. 1) հարկադրական 
միջոցներ, 2) գործնական միջոցներ, որոնք ապահովում են նյութական խրախուսանք, 
3) միջոցներ, որոնք ուղղված են ապահովելու կամ բարձրացնելու կարողությունների 
մակարդակը, 4) հանքարդյունաբերության և այլ շահագրգիռ կողմերի նորմերի 
վրա ազդեցություն գործելու միջոցներ71: Աղյուսակ 2-ում ներկայացված այս 
կատեգորիաները ցույց են տալիս, որ տվյալ նախաձեռնության (և նման այլ նա-
խաձեռնությունների) ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացվում է ազդե ցու-
թյուն գործելու կարողություններին առնչվող և նորմատիվ գործոնների վրա, որի 
միջոցով կարելի է հասնել հանքարդյունաբերության ավելի կայուն պրակտիկայի 
(այսինքն` այն, ինչը պետք է իրագործեն կարողություն ունեցող դերակատարները, 
և ինչին պետք է միանշանակ համապատասխանեն սոցիալական նորմերի դերա-
կատարները72): 

Աղյուսակում քննությունը ցուցադրում է, որ նախաձեռնության ուշադրության 
կենտրոնում են նորմերի վրա ազդեցություն գործելը և կարողությունների հզո-
րացումը խթանելը: Հարկադրական մեթոդների խթանումը Հանքավայրերի փակ-
ման պահանջները շրջանակների մեջ առնելու նպատակով  գործնական միջոցների 
նմուշների ստեղծումը, որը կարող է խթանել ըմբռնումը, մնում են այս նախաձեռնության 
71 Նման մոտեցումների կամ այն մեթոդի նկարագրությունը, որի միջոցով շահագրգիռ կողմերը կարող 
են ազդել կամ կարող են ազդեցության ենթարկվել, կարելի է գտնել Միթչել և այլոց աղբյուրում (1997 թ.):                
Տե՛ս նաև քաղաքականության միջոցների քննարկումը Հատված 1.5-ում:
72 Նշենք, որ առաջարկված աշխատանքների որոշ ոլորտներ կարգավորում են ավելի քան մեկ խնդիր 
կամ միջոց:
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շրջանակներից դուրս: Այստեղ ցուցադրվում է այն բացը, որն այս փաստաթուղթը 
փորձում է լրացնել:

Բացի այդ, ցանկալի է, որ պահանջվող աշխատանքների տեսակների կոնկրետ 
օրինակները, որոնց հիման վրա պետք է ստեղծվի ՀԱԵ նախաձեռնությունը, 
հասանելի լինեն: Այդ հարցում նկատելի աշխատանքներ են կատարվել որոշ պե-
տու թյուններում: Մինչև Հատված 4.3-ում հանքավայրերի լքման հիմքում ընկած 
պատճառների ուսումանսիրությանն անցնելը, պետք է դիտարկվի մեկ հիմնական 
օրինակ:

Աղյ� սակ 2. Կարևոր շահագրգիռ կողմե րի վրա ազդեց� թյան � ղիները` ՀՇԴ
Ազդեց� թյան 
մի ջոցների 
տիպաբան� թյ� ն

Մեթոդի նկարագր� թյ� ն Կարգավորման կամ 
կիրառ ման եղանակը 

Հարկադրանք Ուժային ազդեցություն 
կամ հարկադրանք պարու-
նակող մի  ջոցներ, ինչպես 
օրի նակ` օրենքները, կա-
նո  նակարգերը և այլն

Իրավական նոր մեխա-
նիզ մ   ներ անց յալից եկած 
խոչ ըն դոտները հաղ թահա-
րելու համար

Գործնական միջոցներ Նյութական կամ դրամական 
խրախուսանք և (կամ) 
խոչնդոտ ապահովող մի-
ջոց  ներ: Դրանք կարող են 
նե րա ռել սուբսի դիաներ, 
հար    կեր, հար   կային արտո-
նու թ յուն ներ և այլն:

Ստեղծարար ֆինան սա-
կան մեխա  նիզ մ ներ տար-
բեր աղբ յուրներից միջոց-
ներ ձեռք բերելու համար

Կարողությունների 
զարգացում

Հնարավորություններն օգ-
տա        գործելու, խնդիրները
հաս     կա նա լու, գործ ընթաց-
ները ֆիզիկապես իրա կա   -
նաց    ն ելու և այլնի հա մար 
դերակատարների կա րո-
ղու   թյունների մակար դակի 
բարձրաց մանն ուղղ ված 
մի  ջոցներ

Գաղափարներ, գիտելիքներ 
և տեխ նոլոգիաներ փո-
խան    ցելու ցանցեր, գյու -
տա  րարական տեխ  նիկայի 
և կեն     սաբանական տեխ-
նո լո գիական լու ծում ների 
խթա  նում, ցուցա դրա կան 
Նմուշ ների ստեղծում, աշ-
խա  տաժողով նե րի կազ     մա  -
կերպում  և  դրա նց   նպաս  -
տում
Ոչ ավանդական համա  գոր-
ծակցություն՝ ներ գրավելով 
և´ պե տա կան, և´ մասնավոր 
հատ վածները, այլ ոչ թե 
հանքավայրերի հետ շա հա -
գործ մամբ չզբաղվող վե-
րականգնողներին
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Նորմատիվ Տեսակետների զար գացու-
մ ը խթանող մի ջոցներ, 
որո նք հարա բերվում են 
այն գա ղա փարին, թե ինչն 
է սո ցիա լա պես պա տաս-
խա  նատու, ըն դունելի, ար-
ժե քավոր և այլն:

Նպաստել հանքավայրերի 
փակման համալիր գործ-
ընթացի արդի ընդունված 
լավագույն փոր ձի առավել 
ընդգրկուն որդեգրմանը  
օպ տիմա լացնել հան քար-
դյու նա բերության ոլոր տում 
շա  հագրգիռ կողմերի միջև 
հա  մագործակցությունը  
գա    ղափարների, գի տելիք-
նե րի և տեխ  նոլոգիաների 
հա մաշխարհային մա կար-
դակով փոխանցելու և տե-
ղական մակարդակով այդ 
ուղղությամբ գոր  ծողու թյուն-
ներ ձեռնարկելու համար 
ցանց 
Ոչ ավանդական հա մա-
գործակցություն՝ ներ գրա  -
վելով և´ պետական, և´ 
մաս նավոր հատվածները, 
այլ ոչ թե հանքավայրերի 
հետշահագործմամբ չզբաղ-
վող վերա կանգ նող ներին 
Լա      վագույն փորձը որպես 
հիմք ընդունում 

4.2.2. Î²Ü²¸²ÚÆ îÆð²¼àôðÎ (Èøì²Ì) Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ  
        ²¼¶²ÚÆÜ Ü²Ê²ÒºèÜàôÂÚàôÜ (îÈÐ²Ü) Ìð²¶Æð
Հանքավայրերի աղտոտված տարածքի, լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի 

(ՏԼՀ, Կանադայում օգտագործվող տերմին, orphaned/abandoned mine sites) հետ 
կապված խնդիրները լուծելու  համար Կանադայում զգալի աշխատանքներ են 
կատարվել: Թրեմբլին (2005 թ.) հայտնում է, որ Կանադայի երկարատև պատմություն 
ունեցող հանքարդյունաբերության հետևանքների պատճառով երկրում կան ավելի 
քան 10000 տիրազուրկ կամ լքված հանքավայրեր, որոնք պահանջում են տարբեր 
աստիճանների վերականգնման աշխատանքներ, և որ Տիրազուրկ (լքված) 
հանքավայրերի ազգային նախաձեռնությունը` ՏԼՀԱՆ-ը հիմնվել է 2002 թվականին`  
որպես արձագանք Կանադայի հանքարդյունաբերության տարբեր նախարարների 
կոչերին73:

Ցանկություն կար ստեղծելու բազմաթիվ շահագրգիռ կողմեր ներգրավող 
խորհրդատվական կոմիտե, որը կզբաղվեր ամբողջ Կանադայում վերա կանգ-
ն ման ծրագրերի իրագործման հետ կապված տարբեր խնդիրներով և նա-
խաձեռնություններով: ՏԼՀԱՆ-ն այժմ համագործակցային ծրագիր է, որը ղեկավարում 
է Խորհրդատվական կոմիտեն՝ բաղկացած հանքարդյունաբերության, դաշնային/
նահանգային/տարածքային կառավարությունների, բնապահպանական ՀԿ-ների և 
բնիկ ազգերի ներկայացուցիչներից:

ՏԼՀԱՆ ծրագրի մեկնարկից ի վեր` ձևավորվել են հինգ խմբեր, որոնք զբաղվելու 
են հետևյալ կարևոր ծրագրային ոլորտների մարտահրավերներով՝

• տեղեկատվության հավաքագրում,
• համայնքների ներգրավում,

73 Հիմնականում հանքարդյունաբերական գործունեությունը կարգավորվում է նահանգային մակարդակով, 
սակայն հյուսիսային Կանադայում գտնվող (60-րդ զուգահեռականից դեպի հյուսիս) հանքավայրերի 
համար պատասխանատվության մեծ մասը կրում է դաշնային կառավարությունը:
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• համագործակցության օրենսդրական խոչընդոտներ,
• օրենսդրության վերանայման ուղեցույցներ74:
Ծրագիրն արդեն արձանագրել է նկատելի արդյունքներ. ՏԼՀԱՆ-ն իրա-

կանացրել է բազմաթիվ ուսումնասիրություններ` ներառյալ ֆինանսավորման 
մոդելների և համայնքների ներգրավման մասին ակնարկը: Բացի այդ՝ շարունակվում 
է համագործակցության, պարտավորությունների և ֆինանսավորման հարցերի հետ 
կապված կառավարման տարբեր մակարդակների օրենսդրական վերանայումների 
համար ուղեցույցների վրա աշխատանքը։ Աշխատանքի նպատակն է ապահովել, 
որպեսզի Կանադայում տիրազուրկ և լքված հանքավայրերի հետ կապված խնդիր-
ների կառավարման տարբեր մակարդակներում մոտեցումները լինեն համատեղելի, 
հստակ, թափանցիկ, համակարգված և արդյունավետ: Հիմնական ծրագրային 
ոլորտների աշխատանքների համառոտ շարադրանքը (ամփոփված ըստ Թրեմբլիի, 
(2005 թ.) բերվում է ստորև:

Տեղեկատվ� թյան հավաքագր� մ. այս ոլորտի հիմնական խնդիրն է 
հնարավորություններ ստեղծել տիրազուրկ և լքված հանքավայրերի` ազգային 
մակարդակով գույքագրման համար, որը հիմնված կլինի յուրաքանչյուր նահանգի 
և տարածքի համատեղելի գույքագրումների վրա, որտեղ ընդգրկված կլինեն 
դասակարգման և ըստ առաջնայնության դասելու ընդունելի համակարգեր75, 76: 

Համայնքների ներգրավ� մը. աշխատանքը այս ոլորտում կենտրոնացված է  
հանքավայրերի փակման և ռեկուլտիվացիայի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու 
գործընթացում համայնքների ներգրավումը խթանելու պլանի մշակման վրա, 
ինչպես նաև երաշխավորելու, որ վերջնական գործածության և ռեկուլտիվացիայի  
ստանդարտները ընդունելի լինեն տեղական համայնքների կողմից: 2002 թվականին 
Կանադայի երեք հանքավայրերի համար համայնքների ներգրավմանը վերաբերող, 
ինչպես նաև ԱՄՆ-ում լքված հանքավայրերի տարածքում համայնքների ներգրավ-
ման փորձի մասին դեպքերի ուսումնասիրություններ էին կազմվել (Տե՛ս ՏԼՀԱՆ,                  
2003 թ. (b)): Հիմնվելով այդ ուսումնասիրություններից «քաղված դասերի» վրա, 
մշակվեց ուղեցույցների մի շարք (11 ղեկավար սկզբունք), որը հրապարակվեց 
«Համայնքների ներգրավման լավագույն փորձը» գրքույկով (ՏԼՀԱՆ, 2003 թ. (a)):

Համագործակց� թյան խոչընդոտներ. համագործակցության խոչընդոտները 
գնահատելու համար ուսումնասիրություն կատարվեց Կանադայի և ընտրված 
մի շարք այլ երկրների օրենսդրական պահանջները հետազոտելու նպատակով: 
Ուսումնասիրությունը անդրադառնում է վերահսկող մարմնի կամ ինստիտուցիոնալ 
խոչընդոտներին, պարտավորությունների կատարման արգելքներին և տիրազուրկ 
(լքված) հանքավայրերի շրջակա միջավայրի աղտոտման կամավոր նվազեցման, 
վերականգնման, ռեկուլտիվացիայի գործընթացում համագործակցելու հնարավ 
որություններին: Հատկապես շեշտադրվել էին չորս մեթոդներ`

«Բարի սամարացի» օրենսդրություն77,

74 ՏԼՀԱՆ-ի կողմից կազմված բոլոր հաշվետվությունները այժմ հասանելի են՝ www. abandoned-mines.org 
75 Կանադական այս ուսումնասիրության մեջ բացահայտվել է նաև այն, որ շատ բան կարելի է սովորել 
ԱՄՆ փորձից: Այս ուսումնասիրությունը և ավելի վաղ կատարված Կանադական հետազոտությունները 
(տե°ս Մաքեյսի, Վ.Օ. (2000 թ.), «Լքված հանքավայրերը Կանադայում», www.miningwatch.ca/publications/
Mackasey_abandoned_mines.html) համամիտ են, որ լքված հանքավայրերի խնդիրների հետ կապված` 
Միացյալ Նահանգները գույքագրման շատ ավելի զարգացած համակարգ ունեն:
76 Ընթերցողը պետք է հաշվի առնի, որ Եվրոպական միությունը ներկայումս արդեն ուղեցույցներ է 
հրապարակել հանքավայրերի թափոնների տարածքները գույքագրելու համար: «Եվրոպայի հան-
քավայրերի թափոններ ունեցող տարածքների գույքագրում կազմելու հնարավարություններ» Սոմերի 
կողմից խմբագրված զեկույցի մանրամասների համար տե՛ս հավելված Բ-ն
77  Այս ENVSEC փաստաթղթի համատեքստում շրջակա միջավայրի «Բարի սամարացի» օրենսդրությունը 
վերաբերում է այնպիսի իրավական միջոցներին, որոնք ստեղծված են կամավոր ռեկուլտիվացիան և 
ջրի աղտոտման վերացումը խրախուսելու համար՝ սահմանափակումներ կիրառելով քաղաքացիական 
և շրջակա միջավայրի պաշտպանության պարտավորությունների հանդեպ: Որպես օրինակ՝ այդ օրենս-
դրությամբ հողի սեփականատերերին, հանքարդյունաբերության կամ նմանատիպ այլ գոր ծունեությունից 
վնասված հողի կամ ջրի ռեկուլտիվացիայի կամ աղտոտումների վերացման գործողություններ իրա-
կանացնող անհատներին ու խմբերին կարող են տրվել քաղաքացիական և շրջակա միջավայրի պաշտ-
պանության հետ կապված արտոնություններ (relief):  
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• թույլտվությունների դադարեցում,
• բաշխված պատասխանատվություն՝ համեմատած համապարտ և բաժնային 

պատասխանատվության հետ, 
•   չկատարման գրանցամատյաններ:
Այս աշխատանքի մասին վերջնական զեկույցը` «Համագործակցության 

խոչընդոտներ. տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերը Կանադայում» վերնագրով, 
ավարտվել է 2002 թվականին (Կաստրիլլի, 2002 թ.):

Ֆինանսավորման մե թոդներ. այս աշխատանքի հիմնական արդյունքը 
«Կանադայի տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերի ֆինանսավորման հնարավոր 
մեթոդները» (Կաստրիլլի, 2003 թ.) խորագրով զեկույցի նախապատրաստումն 
էր: Զեկույցում ներկայացված են ՏԼՀ-ների հետ կապված մաքրման կամ 
պատասխանատվության կառավարման համար նախատեսված ֆինանսավորման 
բազմաթիվ մոտեցումներ: Այդ ոլորտում մասնագիտական փորձ ունեցող անձանց 
շրջանում հարցումներ են անցկացվել, և զեկույցում արտացոլվել են նրանց, ինչպես 
նաև հեղինակների տեսակետները: Գնահատվել են յուրաքանչյուր մոտեցման 
առավելությունները և թերությունները, և նախընտրելի տարբերակները ներկայացվել 
են կառավարությունների քննարկմանը: Որպես այս ոլորտում շարունակական 
աշխատանքների մի ուղղություն` ՏԼՀԱՆ-ն գտնվում էր «Պատասխանատվության 
գնահատման և ֆինանսավորման վերաբերյալ աշխատաժողով»-ի կազմակերպման 
գործընթացում, որն անցկացվելու էր Կանադայի մայրաքաղաք Օտտավայում 2005 
թվականի նոյեմբերին:78 

Օրենսդրական վերանայ� մն երի � ղեց� յցներ. ուսումնասիրությունը կա-
տարվել է՝ դիտարկելու Կանադայի աղտոտված հանքավայրերի, շահագործվող 
հանքավայրերի և տիրազուրկ ու լքված հանքավայրերի հետ կապված խնդիրները 
կարգավորող օրենսդրության և քաղաքականության լայն կիրառումը, ինչպես 
նաև կարգավորիչ գործակալությունների լայն սպեկտրը: Այն ներառում է 
Կանադայում տիրազուրկ և լքված հանքավայրերի համար համագործակցության, 
պատասխանատվության և ֆինանսավորման վերաբերյալ կառավարման տարբեր 
մակարդակների օրենսդրության ուսումնասիրություն, որպեսզի հնարավոր լինի 
ապահովել, որ կառավարման տարբեր մակարդակներում կիրառվող մոտեցումները 
համահունչ, հստակ, թափանցիկ, համակարգված և արդյունավետ լինեն: Այս 
ուղեցույցների նպատակն է օրենսդրության (ակտեր և կանոնակարգեր) և դրա հետ 
կապված քաղաքականության ու պրակտիկայի (ինչպիսիք են թույլտվությունները, 
լիցենզիաները և հաստատման գործընթացները) ուսումնասիրության ամփոփման 
համար համակարգված մոտեցումների ապահովումը, որոնք կապված են տիրա զուրկ 
և լքված հանքավայրերին, ինչպես նաև աղտոտված և շահագործվող հանքավայրե-
րին, եթե այնտեղ ժառանգության խնդիրների ակնհայտ դրսևորումներ կան: 
Ուղեցույցները կազմված են համապատասխան հարցեր ունեցող ստուգացուցակ-
ների տեսքով, որոնք ուսումնասիրության ընթացքում պետք է լրացվեն:

ՀԱԵ/ՏԳԱ իրավազորություններին համապատասխանելու պատճառով 
«Ֆինան սավորման մոտեցումները և համագործակցության խոչընդոտները» փաս-
տաթղթի հատվածները ներկայացված են որպես օրինակներ 5.1.2 և 5.1.3 բա-
ժիններում:

Կանադայում ձեռնարկվող` բազմաթիվ շահագրգիռ կողմեր ունեցող ծրագրերի 
համար կարևոր գործառույթ է համարվում տեղեկատվությունը գործընկերներին և 
հանրությանը ժամանակին տրամադրելը: ՏԼՀԱՆ-ն ակտիվ է եղել տեղեկատվությունը 
տարածելու գործում՝ օգտագործելով մի քանի ուղիներ: Համացանցում բացվել է 
լքված հանքավայրերի կայքէջ, որը մշտապես թարմացվում է տեղեկություններով, 
հաշվետվություններով և տեղեկագրերով: Քարտուղարությունը թողարկում է տի-

78 Կնկարագրվեն մի քանի դեպքի ուսումնասիրություններ (օր.` ներկայացնելով ֆինանսավորման 
առկայության/բացակայության, ֆինանսավորման/փոխառությունների երաշխավորման (financial-bonding 
assurance) դեպքեր): Պլանավորված է պրեզենտացիայի մոտ 75%-ը տրամադրել պարտավորությունների 
գնահատման մեթոդներին, իսկ մնացած 25%-ը` ֆինանսավորման մեթոդներին:
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րազուրկ ու լքված հանքավայրերի նախաձեռնությունների գործունեության մասին 
տեղեկատվական փաստաթղթեր , օրինակ` տեղեկագրեր,  որոնք տեղադրված են վեբ 
կայքում, ինչպես նաև էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվում են Քարտուղարության 
բաշխման ցուցակի համաձայն:

4.3.  ÆÜâà±ô ºÜ Ð²Üø²ì²ÚðºðÀ Èøì²Ì
Ստորև ծավալվող քննարկումը նպատակ ունի լրացնելու 4.1 բաժնի նյութը, 

սակայն այստեղ ուշադրությունը կենտրոնացված է հանքավայրերը լքելու փաստացի 
դրդապատճառների, այլ ոչ թե միայն շահագործման դադարեցման (փակման) վրա: 
Նազարիից (1999 թ.) բերված մեջբերումը սահմանում է քննարկման համատեքստը.

Հանքավայրի փակումը սովորաբար պահանջվում է կատարել այն ժամանակ, 
երբ շահագործումը տնտեսապես այլևս կենսունակ չէ, երբ կանխիկի հոսքերը 
ծայրաստիճան սահմանափակ են կամ բացասական, և երբ հաշվեկշռային 
արժեքը ավելի պակաս է, քան հանքավայրի փակման հետ կապված շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության համար պահանջվող ծախսերը: Նախագծի մշակման 
և իրագործման ավելի վաղ շրջանում հանքավայրի փակման համար անհրաժեշտ 
ծախսերի ֆինանսավորումն ապահովելու նպատակն է նվազեցնել ռիսկերը, որոնք 
ձեռնարկությունը կամ չի ցանկանա կամ ի վիճակի չի լինի ստանձնել հանքավայրի 
փակման աշխատանքները ֆինանսավորման բացակայության պատճառով:

Հանքավայրերը լքելու մի շարք պատճառներ ներկայացված են հան-
քարդյունաբերության թեմայով գրականության մեջ (Շրջակա միջավայրի պաշտ-
պանության գործակալություն, 1995 թ. (b), Մուլիգան, 1996 թ., Նազարի, 1999 թ., 
Սենգուպտա, 1993 թ., Սմիթ և Անդերվուդ, 2000 թ., Վան Զիլ և այլոք, 2002 թ. (b), 
WOM Geological Associates, 2000 թ.): Հանքարդյունաբերության հետ կապված մի 
շարք տարրեր, որոնք նպաստում են հանքավայրերը լքելուն, ներառում են՝

• մինչև քսաներորդ դարի վերջը հանքավայրի ռեկուլտիվացիայի քա ղա-
քականության և կանոնակարգերի բացակայություն,

• առ կայության դեպքում, հանքավայրի ռեկուլտիվացիայի քաղա քա կանության 
և կանոնակարգերի անարդյունավետ կատարում,

• հանքարդյունաբերական ընկերության սնանկացման և դրա կողմից վերա-
կանգնման ծախսերը վճարելու անկարողության պայմաններում կառա-
վարության կողմից վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու 
նպա տակով միջոցներ ապահովելու համար ֆինանսական ապահովման 
մեխանիզմների բացակայություն,

• վերականգնման գործողությունների համար անբավարար ֆինանսական 
ապահովում, եթե և երբ այդպիսի միջոցներն առանձնացված են եղել,

• չնախատեսված տնտեսական իրադարձություններ, որոնք պատճառ 
են դարձել հանքարդյունաբերական ընկերությունների գործունեության 
դադարեցման կամ սնանկության, ինչպես օրինակ` մետաղի գների կտրուկ 
անկում, հանքաքարի արդյունահանման և ջարդման հետ կապված ան-
հաղթահարելի դժվարություններ և (կամ) ենթակառուցվածքային խն դիրներ,

• անցյալում կիրառվող այնպիսի տեխնիկական մեթոդներ, ինչպիսիք են՝ 
հիմնանցքի բազմաթիվ լեռնային փորվածքներ, որոնք մինչև օգտակար 
հանածոների գնահատման համար հորատման սարքերի ներմուծումը երբեք 
չէին լցափակվել,

• ազգային անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, ինչպիսին է՝ ռազ-
մավարական մետաղների պաշարների կրճատումը հակա մար տու թյունների 
ժամանակ, որը հանգեցնում է արդյունահանման կտրուկ աճի առանց 
մտածելու փակման պահանջների կամ շահագործման երկարատևության 
մասին,
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• արդյունահանման մասին տվյալների՝ ներառյալ ստորգետնյա աշխա-
տանքների և մակերեսային հորատանցումների մասին գրանցումների 
կորուստ բնական աղետների, կարգավորիչ փոփոխությունների, գոր ծու-
նեության չպլանավորված դադարեցման, քաղաքական պառա կտումների 
և հակամարտությունների պատճառով,

• քաղաքական խռովություններ, բախումներ և քաղաքական անկայունություն, 
որոնց հետևանքով բազմաթիվ հանքավայրերի շահագործումը դա-
դարեցվում է79, 

• փոքրածավալ հանքավայրերը, որոնք շահագործվում են տնայնագործական 
եղանակով կամ անօրինական արդյունահանողների կողմից, ինչպես նաև 
հանքավայրերի չվերահսկվող զավթումները:

Քանի որ հանքավայրի լքումը այժմ սովորաբար տեղի է ունենում անսպասելի 
և չպլանավորված, կառավարություններն են դառնում պատասխանատու հան-
քավայրերի փակման և վերականգնման համար: Քլարկը և այլոք (2000 թ.) հետևյալ 
կերպ են ձևակերպում լքված հանքավայրերի հետ կապված ծախսերը. 

հանքավայրերի փակման և վերականգնման ծախսերը ուղղակի կամ անուղ-
ղակի պետք է կրի պետությունը: Ըստ էության, լքված հանքավայրերը խոշոր 
պարտավորություն են ոչ միայն կառավարության, այլ նաև տուժած համայնքների, 
հարակից տարածքների և, ընդհանրապես, հասարակության համար. վերջինս է, ի 
վերջո, կրում հանքավայրի պատշաճ փակման ֆինանսավորման բեռը:

Հասկանալի է, որ վերը նշված կետերի մեծ մասը կարող է պլանավորվել, կամ 
որոշ մասը կարող է ինչ-որ ձևով կանխվել: Աշխարհում աճում են սպասելիքները 
այն առումով, որ պատշաճ փակմանը հանգեցնող կանխարգելող միջոցները 
պետք է միշտ առկա լինեն: Հաջորդ հատվածում ամփոփվում են հանքավայրերի 
պատասխանատու շահագործման և հանքարդյունաբերական գործունեության 
պատասխանատու կառավարման ընդհանուր սպասելիքները:

4.4.  ÀÜ¸Ð²Üàôð êä²êºÈÆøÜºðÀ ºì Þðæ²Î² ØÆæ²ì²ÚðÆ 
      ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Üàð²Ð²Úî È²ì²¶àôÚÜ öàðÒÀ 
Ինչպես պարզ է դառնում այս փաստաթղթից, մոտավորապես վերջին 

երկու տասնամյակների ընթացքում զգալի առաջխաղացում է տեղի ունեցել հան-
քարդյունաբերությունում, հատկապես արդյունաբերական «առաջատար» երկրներում: 
Այս առաջընթացը չի կարելի առանձնացնել նրա գլխավոր շարժիչ ուժերից՝ հասա-
րակության սպասելիքներից, մյուս շահագրգիռ կողմերի սպասելիքներով խթանվող 
կառավարության միջոցներից, ժառանգության հետևանքների վերաբերյալ ընդհանուր 
իրազեկության և ավելի մեծ քանակով կանխման աշխատանքների պահանջներից: 
Ինչպես ներկայացվեց 3-րդ բաժնում, այն շահագրգիռ կողմերը, որոնք արտահայտում 
են «ընդհանուր սպասելիքները», տարբեր են և կարող են գործել առանձին կամ խմբերով՝ 
կախված կոնկրետ իրավիճակից: Որոշակի է մեկ միտում. հանքավայրերի շահագործ-
ման և հանքավայրերի փակման ժամանակ շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
մակարդակի և կայունության լավագույն փորձի սպասելիքները աճում են:

4.4.1. Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ö²ÎØ²Ü ìºð²´ºðÚ²È ÐÆØÜ²Î²Ü  
        êä²êºÈÆøÜºðÀ

Ըստ Վան Զիլի և այլոց (2002 թ. (a))՝ հանքավայրի վերջնական փակման փուլի 
ընթացքում կատարվող գործողությունները ներառում են. 1) ենթակառուցվածքի հե-

79 Օրինակներում ընդգրկված է Քիլեմբե պղնձի հանքավայրը Ուգանդայում, որը լքվել է վաղ 
ութսունականներին քաղաքական խռովությունների պատճառով, իսկ Պապուա Նոր Գվինեայի Բուգենվիլի 
հանքավայրը լքվել է 1989 թվականին հողատիրոջ ապստամբելու պատճառով (Վան Զիլ և այլոք, 2002 թ. 
(b))
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ռացում, 2) հանրության ապահովության միջոցների իրագործում, 3) վե րաուր վագծում 
և բուսածածկի վերականգնում, 4) հանքավայրի կառույցների մշտական պահպանում 
և շրջակա միջավայրի հետ կապված հարցերի մոնիթորինգ, 5) հանքավայրում 
շրջակա միջավայրի երկարատև դեգրադացիան կանխելու համար անհրաժեշտ 
կառույցների շահագործում, 6) հանքարդյունաբերական ընկերության վերջնական 
ներգրավումը համայնքի կայուն տնտեսության ձևավորման և սոցիալական ծրագրերի 
իրականացման մեջ.

Հանքավայրի շահագործման դադարեցումը և փակումը արդյունահանման 
ավարտն է, որն ունի մեծ նպատակ՝ թողնել շրջակա տարածքը ապահով և կայուն 
վիճակում, որը համատեղելի է շրջապատող ֆիզիկական և սոցիալական միջավայրի 
հետ և չի պահանջում մշտական պահպանում (Շրջակա միջավայր, Ավստրալիա, 
2002 թ. (a)):

Ստորև ներկայացված հատվածը անդրադառնում է այն նպատակին, որի 
համար նախատեսված է այս փաստաթուղթը:

Ինչպես ակնարկել էինք ներածական մասում և 2-րդ բաժնում, հանքավայրի 
գործողությունների պլանավորման և կարգավորման մեթոդների վերաբերյալ 
սպասելիքները (ընդգրկելով պլանավորումը, իրագործումը, փակումը և փակմանը 
հաջորդող ժամանակահատվածը) ներառում են առնվազն հետևյալ պլանավորման 
ակնկալիքները՝

• պլանավորումը սահմանում է հանքավայրի հողատարածքի վերջնական 
արդյունքի տեսլականը և այդ տեսլականը իրականացնելու համար կոնկրետ 
խնդիրներ է սահմանում,

• հանքավայրի փակման պլանը նախագծի կենսափուլի անբաժանելի մասն է,
• հանքավայրի փակման պլանի կազմումը կատարվում է հանքավայրի 

զարգացման վաղ շրջանում, կարգավորիչ մարմնի և տեղական համայնքի 
միջև խորհրդատվությամբ,

• արդյունահանման պլանավորման մեջ պետք է ընդգրկվեն բնապահպանա-
կան, սոցիալական և տնտեսական ասպեկտները:

Ընդհանուր առմամբ, այս համատեքստում ներառվում է մի գործընթաց, որն 
սկսվում է հանքավայրի նախաշահագործման պլանավորման փուլից, շարունակվում 
շինարարության, հանքավայրի շահագործման փուլով մինչև հանքավայրի փակում 
և հետշահագործման կառավարում (Շրջակա միջավայր Ավստրալիա, 2002 թ. (b)):

Կարևոր է նաև, որ պլանավորման ակնկալիքները մշտապես զարգանան, 
որպեսզի պահպանեն հիմնավորվածությունը հիմնական սոցիալական դերա-
կատարների տեսանկյունից: Սոցիալական սպասելիքները տարբեր ոլորտներում 
մշտապես աճում են, ինչպես ընդգծված է 2.3.4 և 2.3.5 բաժիններում, որտեղ 
ներկայացվել են ներդրումների սկզբունքները: Չնայած որ այդ օրինակները 
նախատեսված են եղել հանքարդյունաբերական նախագծերի ներդրումների համար, 
ընթերցողին խորհուրդ ենք տալիս կրկին ոսումնասիրել Գ հավելվածի Էկվատորի 
սկզբունքները և Դ հավելվածի Վտանգավոր գործունեության ուղղությամբ օտա-
րերկրյա ուղղակի ներդրումների ղեկավար սկզբունքները, որը կօգնի ստանալ «արդի 
լավագույն փորձի» ակնկալիքների պատկերը:

Երբ անցնում ենք հանքավայրերի փակման բնապահպանական արդյունքներին, 
ակնկալիքները պետք է ներառեն հետևյալը. հանքավայրի փակումը պետք է ապահովի 
հանքավայրի խախտված տարածքների երկրաքիմական և երկրատեխնիկական 
պայմանների երկարատև կայունությունը՝ մարդկանց առողջությունը պաշտպանելու, 
շրջակա միջավայրի լրացուցիչ կամ շարունակական որևէ դեգրադացիա նվազեցնելու 
կամ կանխելու համար: Ըստ էության և ինչպես սահմանվել է վերը, հիմնական 
բնապահպանական սպասելիքները հետևյալն են՝

• ապագայում մարդկանց առողջությունը և ապահովությունը վտանգված չէ,
• շրջակա միջավայրի ռեսուրսները չեն ենթարկվում ֆիզիկական և քիմիական 

քայքայման:
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Շրջակա միջավայրի խնդիրները դիտարկելիս կարող է այնպիսի իրավիճակ 
ստեղծվել, երբ, ըստ «պաշտոնական սպասելիքների» (առնվազն տեսականորեն), 
պահանջվում է, որ հանքավայրերի փակման ժամանակ հանքարդյունաբերական 
ընկերությունները վերականգնեն արդյունահանման և դրա հետ կապված գոր-
ծունեությունից տուժած տարածքները, վերադարձնելով նախկին վիճակի (status-
quo ante): Դա իրենից ենթադրում է ոչ միայն հանքարդյունաբերության հետ 
կապված ենթա կառուցվածքների հեռացումը, քանդումը կամ վերականգնումը, այլ 
նաև օժանդակ ենթակառուցվածքների, ինչպիսիք են՝ հանքափորների քաղաքները, 
հանրակացարանները, անցնող ճանապարհները, մետալուրգիական գործարան-
ները, ջրահեռացման սարքերը և հանգստյան վայրերը (Ռայխարդ, 2002 թ., էջ                     
2B-2): Որպես այդպիսին` հանքավայրի կարգավիճակի նվաճումները ներկայացված 
են Գծապատկեր 4.1-ում: Այստեղ ցուցադրվում է հողի կանոնավոր օգտագործումը 
և դրա վերակուլտիվացիան՝ վերադարձված հողի օգտագործման համար պիտանի 
ինքնապահպանվող վիճակի:

Այդ վիճակը, այնուհանդերձ, միշտ չէ, որ համապատասխանում է հանքավայրի 
հետշահագործման հետ կապված սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի սպա-
սելիքներին,  այն  գործոններին,  որոնք  արդեն  ուսումնասիրված  են  այս  փաս-
տա  թղթում որպես պլանավորման սպասելիքների կարևոր բաղկացուցիչներ: Ոչ էլ 
այն կարող է միշտ խնայողական լինել: Նշված երկու թեմաները քննարկվելու են 
հաջորդ բաժնում: Սակայն մինչ այդ հարցին անցնելը մեր քննարկումներում պետք 
է անդրադառնանք հանքավայրի փակման հետ կապված որոշ սոցիալ-տնտեսական 
ասպեկտներին:

Սոցիալ-տնտեսական սպասելիքները ներառում են առնվազն հետևյալը`
• հանքավայրի հետօգտագործումը շահավետ և արդյունավետ է երկա-

րաժամկետ հեռանկարում,
• անբարենպաստ սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները նվազեցված են,
• սոցիալ-տնտեսական օգուտները հասցվել են առավելագույնի: 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանության շահերից ելնելով՝ հանքավայրերի 

արդյունավետ պլանավորման արդյունքում հնարավոր է դառնում հանքավայրի 
գոյության ժամանակահատվածում և ապագայում նվազագույնի հասցնել շրջակա 
միջավայրի հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունը: Այդ գործընթացը պետք 
է միավորի համայնքի սպասելիքները և մտահոգությունները, կառավարության 
պահանջները և հանքարդյունաբերական նախագծի շահութաբերությունը՝ միևնույն 
ժամանակ նվազագույնի հասցնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը 
(Շրջակա միջավայր Ավստրալիա, 2002 թ. (b)):

Ինքնապահպանման 
վիճակ

Հանքավայրի 
զարգացում և 
շահագործում   

Կազմել են 
Ռոբերթսոնը, 
Դևենին և Շոուն, 
1998 թ.:

Հանքավայրի 
վերականգնում

Գծապատկեր 4.1.
Երկար ժամանակ մշակված 
ինքնապահպանման պայմաններ 
հողի համար
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Մինչդեռ համայնքի սպասելիքների և մտահոգությունների, կառավարության 
պահանջների և նախագծի շահութաբերության սպասելիքների, շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության նվազեցման հետ միավորելու գործընթացի մարտահրավերները 
առկա են բոլոր միջավայրերում, դրանք առավել ևս արտահայտված են զարգացող 
երկրներում և անցումային շրջանում գտնվող տնտեսություններում: Խնդիրը 
հատկապես լուրջ է այն դեպքերում, երբ ֆինանսական պահուստները և (կամ) 
սոցիալական ապահովության համակարգերը նվազագույն են կամ բացակայում են 
տվյալ միջավայրում: Ավելի բարձր մակարդակի նորարարություններ և ճկունություն 
այս կարգի երկրներում պահանջվում են ավելի, քան զարգացած տնտեսություն-
ներում։

Որպես տվյալ դրույթի օրինակ, զարգացող և անցումային շրջանում գտնվող 
տնտեսություններում ոչ միայն հանքարդյունաբերության ենթակառուցվածքների, այլ 
նաև օժանդակ ենթակառուցվածքների հեռացումը, քանդումը կամ վերականգնումը 
կարող են շատ ավելի քիչ նպատակահարմար լինել, քան այլ երկրներում: Այն 
երկրներում, որտեղ շատ քիչ են այնպիսի ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են՝ 
տները, սոցիալական ծառայությունների ենթակառուցվածքները և ճանապարհները, 
այդ ենթակառուցվածքները տեղի համայնքների համար շատ արժեքավոր կապիտալ 
են ներկայացնում (Ռայնխարդ, 2002 թ.): Դրանց նորարարական օգտագործումը, եթե 
այդպիսին կարելի է գտնել, կարող է զարգացման բարենպաստ ուղի դառնալ:

Նմանապես, եթե հանքավայրի փակման ժամանակ պարզվում է, որ պասիվ կամ 
ակտիվ խնամք պետք է իրականացվի (ինչպես օրինակ` ջրային ուղիների մշտական 
պահպանում և այլն), ապա կարող է անհրաժեշտ կամ նպատակահարմար լինել՝ դիմել 
հողի այլընտրանքային զարգացմանը: Հավանաբար, այդպիսի իրավիճակներում 
անհրաժեշտ կլինի տվյալ հողատարածքում խնամակալների երկարատև ներ-
կայությունը (այն է` հողը օգտագործելու նպատակով), որոնք շահագրգռված կլինեն 
ակտիվորեն զբաղվելու հողի խնամքով: «Հավատարմագրային հիմնադրամ» 
ստեղծելուց և կառավարելուց, ինչպես նաև նման հիմնադրամների հետ կապված 
ֆինանսական երկարատև ռիսկերից խուսափելու համար Ռոբերթսոնը (1998 
թ.) նշում է, որ ցանկալի է ստեղծել հանքավայրերի հետշահագործման կայուն 
հողօգտագործում, որը համարժեք շահույթ կառաջացնի: Նման տնտեսական շահերը 
կարող են շահագրգռվածության հիմք ծառայել80:

Սա այն թեման է, որին անդրադառնում ենք այս փաստաթղթի մյուս բաժնում, 
դրան անդրադարձ է կատարվելու նաև 5.1.2 բաժնում:

4.4.2.  Æ±Üâ ¾ ÈÆÜàôØ Ð²Üø²ì²ÚðÆ ö²ÎàôØÆò Ðºîà

Ինչպես արդեն նշվել է 2-րդ բաժնում, հանքավայրերը շահագործող հան-
քարդ յունաբերական ըն կերությունների շահերը և հանքավայրերի տարածքի 
հարևանությամբ գտնվող համայնքների շահերը կարող են լինել հիմնարարապես 
տար բեր: Մինչ հանքարդյունաբերական ընկերությունները զար գացնում են 
հանքավայրերը, իրենց բաժնետերերի համար լավ շահույթ են ապահովում և 
ապա հեռանում, համայնքները, մյուս կողմից, ցանկանում են, որ իրենց շրջանում 
հարստություն և եկամուտ ստանալու հնարավորությունները երկարաժամկետ լինեն: 
Բացի դրանից՝ առկա շրջանակների ներքո, իրենց խնամակալական շահերը սկսվում 

80 Կանադայի բնական ռեսուրսների կազմակերպությունից (անձնական նամակագրության համար՝ 
Կանադայի բնական ռեսուրսներ, 2005 թ., օգոստոսի 2) Ժիլ Թրեմբլին հայտնում է, որ Կանադայում 
դիտարկվում է այն հարցը, թե անձնակազմի կողմից հանքավայրը լքելուց հետո տեղական հա-
մայնքները արդյոք կարելի է օգտագործել երկարատև խնամք ապահովելուն ուղղված մոնիթորինգի և 
այլ աշխատանքներ կատարելու համար: Հեղինակը նշում է, որ երկրի (Կանադայի) հյուսիսային մասի 
աբորիգենների խմբերի համար վերապատրաստման դասընթացներ են պահանջվելու, որի արդյունքում 
նրանք ձեռք կբերեն գիտելիքներ այն մասին, թե ինչին պետք է հետևել, նրանք մշտապես գտնվելու են 
մոտակայքում և իրենց մոտ ունենալու են արտակարգ իրավիճակներում օգտագործելու հեռախոսներ` այլ 
խնդիրներ առաջանալու դեպքում սեփականատիրոջ հետ կապ հաստատելու համար
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են հիմնականում այն ժամանակ, երբ փակման պլանի իրագործումն ավարտվում է: 
Սա վկայում է այն մասին, որ տվյալ շահագրգիռ կողմերը իսկապես պետք է շատ 
հետաքրքրված լինեն հետփակման հարցերում:

Մեջբերում Հարավաֆրիկյան հանքարդյունաբերության առաջատարի խոս-
քերից (Ռայխարդ, 2002 թ.).

Հետևաբար, ակնհայտ է, որ զարգացող երկրներում հանքավայրերը փա-
կելու կամ շահագործման տեմպերը դանդաղեցնելու ժամանակ գնալով ավելի 
շատ ճնշումներ կգործադրվեն հանքարդյունաբերական ընկերությունների վրա` 
աշխատողների համար ոչ միայն այլընտրանքային զբաղվածության հնա րա վո-
րություններ գտնելու, այլև վերապատրաստման կամ զարգացման համար հիմնա-
դրամներ ստեղծելու, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի թեթևացնել աշխա տատեղերի 
կորստի հետևանքները տեղական համայնքների համար:

Ավելին, հանքավայրի կողմից ուղղակի կամ անուղղակիորեն աջակցվող 
համայնքի գործունեության կայունությունը նույնպես ռիսկային է: Նման շահագրգիռ 
կողմերի համար մեծ նշանակություն ունեն հանքավայրերի հետշահագործման 
փուլում համայնքների տնտեսական գործունեությանը և զարգացմանը օժանդակող 
միջոցները և գործողությունները:

Չնայած որ աշխատանքներում շահագրգիռ կողմերի արդյունավետ ներ-
գրավումը կարող է հնարավոր դարձնել հանքավայրերում երկարատև հող-
օգտագործման նորարար մեթոդների մշակումը (Վան Զիլ և այլոք, 2002 թ. (a)), 
այնուամենայնիվ, չի կարելի ժխտել, որ այն խոշոր խնդիրներ է պարունակում: 
Մինչդեռ պետք է առաջ շարժվել: Մասնավորապես, ապագա խնամակալություն 
իրականացնող շահագրգիռ կողմերը միշտ չէ, որ ընդհանրապես համաձայն են 
ընդունելու հանքավայրի փակումը: Ռոբերթսոնը և այլոք (1998 թ.) նշում են, որ 
փակման պլանների անհաջող (հիմնականում) փորձից ելնելով, ինչպես նաև 
հասկանալով, որ շատ թերություններ ակնհայտ չեն լինում (կամ չեն դրսևորվում) 
հանքավայրը խնամակալներին փոխանցելու ժամանակ՝ նոր խնամակալները չեն 
ցանկանում ընդունել փոխանցումը: Նրանք նշում են, որ հետշահագործման փուլում 
տարածքի խնամակալության հաջողված փոխանցման համար պահանջվում է 
«փակման համար նախագծման» հայեցակարգի երկարաձգման և «հանքավայրի 
հետշահագործման կայուն հողօգտագործման պլանի», այլ ոչ թե «փակման պլանի» 
մշակում: Այստեղ կարծիք է արտահայտվում, որ հանքարդյունաբերությունը կարող է 
շատ բան անել հանքավայրերի շահագործման հետ կապված պարտավորությունների 
սահմանափակման գործում՝ ակտիվորեն մասնակցելով խնամակալության փո-
խանցման գործընթացի սահմանմանը կամ ղեկավարելով աշխատանքները և 
մշակելով հանքավայրի հետշահագործման կայուն հողօգտագործման պլան:

Որպես օրինակ` ընդունված պրակտիկա է, երբ արդյունաբերական ընկերությունը 
հանքավայրի շահագործման ընթացքում ուղղակիորեն հովանավորում է համայնքների 
բազմաթիվ կարևոր ծառայությունները, ինչպիսիք են՝ բուժօգնությունը, դպրոցները և 
այլն: Սեսունը (2000 թ.) հիմնավորում է, որ անհրաժեշտ կլինեն խորհրդակցություններ 
կառավարության և համայնքների ղեկավարների հետ, որոնց ընթացքում կորոշվի, 
թե ինչպես են այդ ծառայությունները մատուցվելու հանքավայրի փակումից հետո: 
Հանքարդյունաբերական համայնքներում ստեղծվել են մի շարք հիմնադրամներ 
որոշ ծառայությունների երկարատև գոյությունն ապահովելու նպատակով, օրինակ` 
Էսկոնդիդա հիմնադրամը` Անտաֆոգաստայում (Չիլի) և Ռոսինգ հիմնադրամը` 
Նամիբիայում (Լե Ռու, 2000 թ.): Վան Զիլը և այլոք (2002 թ. ( a)) հայտնում են, որ նման 
մոտեցում է կիրառվում համայնքային հավատարմագրային հիմնադրամ հիմնելու 
համար, որը կպաշտպանի գնաճից: Հիմնադրամից ստացված եկամուտները կարող 
են համայնքներին հնարավորություն տալ երկարատև կայունության մասին կարծիք 
կազմելու: Այդպիսի հիմնադրամը կարող է նաև համայնքին հնարավորություն տալ 
զարգացնելու իր ունակությունները ֆինանսական ռեսուրսները արդյունավետ 
կերպով կառավարելու համար:
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Այնուհանդերձ,  ինչպես  նշվեց  նախորդ  ենթաբաժնում,  ցանկալի  չէ  չա-
փա զանց շատ վստահել  «հավատարմագրային  հիմնադրամներին», և շատ 
ավե լի արդյունա  վետ կլինի խթանել հանքավայրերի հետշահագործման «զար-
գացած» հողօգտագործումը, որը բավարար շահույթ է բերում: Ավելին, ՀԱԵ/
ՏԳԱ համատեքստում ցանկալի կլինի ստեղծել այնպիսի պայմաններ, երբ հողի 
շարունակական խնամք է իրականացվում, որի միջոցով կարելի է նվազեցնել 
մշտական աղտոտման վերահսկման ծախսերը:

Հետևելով Ռոբերթսոնին և այլոց (1998 թ.)՝ զարգացած օգտագործումը 
սովորաբար ենթադրում է ֆինանսական օգուտների ստացում, և կարող է պահանջվել 
կա՛մ պասիվ խնամք, ինչպես օրինակ` արոտավայրերը կա՛մ անտառային 
զանգվածները, կա՛մ ակտիվ խնամք, որը պահանջվում է կիրառել արդյունաբերական 
ցանկացած տարածքում: Գծապատկեր 4.2-ում ներկայացվում է հողօգտագործման 
այդպիսի եղանակ: Հետշահագործման օգտագործման ցիկլային պատկերի միջոցով 
նպատակ է հետապնդվել ներկայացնել այն մեթոդը, որի միջոցով հողը պետք է 
(տեսականորեն) զարգանա` ժամանակի ընթացքում հասնելով նվազագույն կամ 
պահպանում չպահանջող վիճակի:

Աղյուսակ 3-ում բերված սահմանումները վերաբերում են վերը նշված 
գծապատկերին և ներկայացված գաղափարին:

Կարևոր է ընդգծել, որ, ինչպես նշված է վերը, պասիվ և ակտիվ խնամքի 
դասակարգումների միջև, հավանաբար, գոյություն ունի «մոխրագույն գոտի»: 
Մասնավորապես տվյալ վայրի հետ կապված ջրի աղտոտման խնդիրը պահանջում է 
մոնիթորինգի որոշ մակարդակներ կամ «պասիվ խնամքի/մաքրման» իրականացում: 
Համեմատության համար ակտիվ և պասիվ խնամքի միջև տարբերության վերաբերյալ 
Վան Զիլի և այլոց (2002 թ. (a)) կողմից տրվում է հետևյալ դասակարգումը.

«Պասիվ խնամքի ծրագիրը մոնիթորինգի և կառավարման ժամանակահատված 
է, որը նախատեսված է ցուցադրելու, որ ակտիվ խնամքի ծրագիրը հաջողությամբ 
իրականացվել է, և սկսվել է «թողնել-հեռանալ» փուլը: Պետք է նշել, որ ակտիվ 
խնամքի փուլից պասիվ խնամքի փուլին անցնելու համար պահանջվում է, որ տվյալ 
տարածքում չկատարվի ջրի մշտական մեխանիկական մաքրում, ինչպես օրինակ` 
թթվային դրենաժի համար կրով մշակման կայանի առկայություն: Նմանապես, 
ակտիվ խնամքի փուլից «թողնել-հեռանալ» փուլին անցնելը կարող է անհնարին լինել 
այն հանքավայրերում, որտեղ պահանջվում է պասիվ խնամքի, ջրի մոնիթորինգի և 
մշտական պահպանման աշխատանքների իրականացում:

Պետք է ընդգծել հանքարդյունաբերողի համար ավանդական «փակման» կամ 
«թողնել-հեռանալ» փուլին հասնելու դժվարությունները, երբ դեռ առկա են շրջակա 
միջավայրի հետ կապված մշտական խնդիրները, հատկապես ջրի հետ կապված 
խնդիրները81: Հարկ է նշել նաև, որ հանքավայրերի տարածքի վերականգնման 
(ինչպես օրինակ` «հանքավայրի փակումը») համեմատաբար կարճ պատմության 
տեսանկյունից ողջամիտ է այն ենթադրությունը, որ նույնիսկ զարգացած երկրները 
դեռևս շատ բան ունեն սովորելու, և հանքավայրերի փակման հաջողված օրինակները 
ի հայտ կգան որոշ ժամանակ անց: 

81 Երբ հանքավայրում առկա են ջրի որակի հետ կապված խնդիրներ, դրանք հանքավայրի փակումից 
հետո երկար ժամանակ մնում են և խոշոր ծախսեր են պահանջում, հատկապես եթե մշտական մշակում 
է պահանջվում փակումից տասնյակ տարիներ անց: Սա սովորաբար վերաբերում է սուլֆիդային 
հանքաքարի, սակայն չեզոք դրենաժի դեպքում կարող է վերաբերել հանքավայրերի ավելի մեծ խմբի: 
Հարկ է նշել, որ ֆինանսական երաշխավորման պահանջներում պետք է ընդգրկված լինեն երկարատև 
խնամք պահանջող խնդիրները:
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Ամփոփելով՝ կարելի է ընդգծել, որ զարգացած հանքարդյունաբերական 
երկրներում ներկայիս կարգավորիչ պահանջներով նախընտրություն է տրվում 
կամ պահանջ է ներկայացվում հանքավայրերի կամ հանքանյութերի հարստացման 
տարածքների վերականգնման, որը հասցված լինի մոտավորապես հանքավայրի 
մինչշահագործման վիճակին: Ըստ էության, օրինական պահանջների նպատակը 
հաճախ էկոհամակարգերը ինքնապահպանման վիճակին վերադարձնելն է: 

Այնուամենայնիվ, այս փաստաթղթում ապացուցվում է, ինչպես նաև դրա մասին 
է վկայում այս նյութի վերաբերյալ գրականությունը, որ տեղագրության սկզբնական 
վիճակին վերադարձնելը, միայն բնական տեսակներ վերադարձնելը, այլ ոչ թե 
առևտրային տեսանկյունից արժեքավոր տեսակները, բոլոր ենթակառուցվածքները 
հեռացնելը, ինչպես օրինակ` տները և ճանապարհները, սոցիալական ծառայության 
միջոցները և այլն, կարող է անարդյունավետ լինել: Նման պլանները կարող 
են լրջորեն սահմանափակել հանքավայրերի հետշահագործման զարգացման 
հնարավորությունները, որոնք բավարար ֆինանսական օգուտներ բերելու ներուժ 
ունեն (Ռոբերթսոն, 1998 թ.):

a

Ինքնապահպանվող վիճակ
 (պահպանում չի պահանջվում)

Զարգացած
 կայուն վիճակ 

(պասիվ խնամք կամ
 պահպանում, արոտավայրեր, 

անտառաբուծություն,
 հանգստավայրեր,…)

Հանքավայրի 
վերականգնում

Հանքավայրի զարգացում և 
շահագործում  (ակտիվ 
խնամք և պահպանում)

Ռոբերթսոն, Դևենի և Շոու (1998 թ.)

Գծապատկեր 4.2.
Կայուն հողօգտագործման վերականգնում
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Աղյ� սակ 3. Հողօգտագործման սահման� մն երը (Ռոբերթսոն և այլոք (1998 թ.))
Տերմի ն Սահման� մ
Կայուն
օգտագործում

Օգտագործում կամ օգտագործումներ, որը կարող է շարունակվել 
անորոշ ժամանակով՝ հատկացված ռեսուրսների (այդ թվում` 
ֆինանսական) միջոցով, կամ որը կարող է ապահովվել 
օգտագործման միջոցով: Դրա բնորոշ օրինակներն են 
վերականգնվող ռեսուրսների օգտագործումը (անտառային 
զանգվածներ, հիդրոէներգետիկայի զարգացում, առևտրային 
հանգստյան գոտիների ստեղծում և այլն: Սուբսիդացված 
օգտագործումը (օր.` հավատարմագրային հիմնադրամի 
միջոցներով) ֆինանսական օժանդակությամբ, սակայն կայուն 
օգտագործման օրինակ է:

Ինքնապահպանվող 
օգտագործում

Այն օգտագործումն է, որը պահպանվում է բնական պրոցեսներով 
և չի պահանջում մարդածին միջամտություն: Օրինակների թվում 
են պահպանում չպահանջող չկառավարվող վայրի բնության 
տարածքները կամ բնական արգելոցները:

Պասիվ խնամքի կայուն 
օգտագործում

Այն օգտագործումն է, որի համար անհրաժեշտ են սակավադեպ, 
պարբերական և փոքր ջանքեր (մարդածին)՝ կայուն վիճակը 
կամ օգտագործումն ապահովելու համար: Օրինակների թվում 
են արոտավայրերը, որտեղ պասիվ խնամք և պահպանում է 
պահանջվում:

Ակտիվ խնամքի կայուն 
օգտագործում

Այն օգտագործումն է, որը հաճախակի և շարունակական մեծ 
ջանքեր (մարդածին) է պահանջում` կայուն վիճակը պահպանելու 
կամ օգտագործման համար: Օրինակների թվում են աղտոտված 
հանքավայրի տարածքի հոսքաջրերի ջրամաքրման կայանի 
շահագործումը և պահպանումը:

Շատ դեպքերում և հատկապես անցումային շրջանում գտնվող տն տե-
սություններում կարգավորիչ գործակալությունների և հանքարդյունաբերական 
ընկերությունների համար նպատակահարմար կլինի ուսումնասիրել և ընդլայնել 
այլընտրանքային զարգացման շրջանակները:
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5.  Ð²ð²ì²ðºìºÈÚ²Ü ºìðàä²ÚàôØ/îÆê² ¶ºîÆ ²ì²¼²ÜÆ
    (Ð²º/î¶²) î²ð²Ì²Þðæ²ÜàôØ Æð²Î²Ü²òìàÔ     
    Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ö²ÎàôØÀ
Այս բաժինը կմիավորի սույն փաստաթղթի այն կետերը, որոնք համարվում 

են առավել հատկանշական ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի համատեքստում: Տվյալ 
բաժնում ընդգրկված նյութերի վրա ազդեցություն են ունեցել մի շարք չափանիշներ 
(հատկանիշներ), որոնք հատուկ են ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի երկրների մեծ 
մասին: Թեև աշխարհի այլ երկրներ էլ ունեն նշված հատկանիշները, Եվրոպայի այս 
տարածաշրջանի հանքարդյունաբերող երկրները կիսում են աշխարհագրական 
նույն տարածաշրջանը և պատմական ուղին, որը յուրովի միավորում է այդ երկրների 
երկրաբանական ռեսուրսները: Հետևյալ առանձնահատկությունները հատուկ են 
տարածաշրջանի երկրների մեծ մասին կամ բոլորին. 

• հանքարդյունաբերական ոլորտը հանդիսանում է տեղական և ազգային 
տնտեսության համար խթան, և երկրի տնտեսությանը աջակցելու համար 
անհրաժեշտ կլինի շարունակել և զարգացնել հանքարդյունաբերական 
գործունեությունը ապագայում, 

• երկրներն ունեն (հարաբերականորեն) հարուստ օգտակար հանածոներ և 
օգտակար հանածոների արդյունահանման երկար պատմական ուղի, 

• արդեն առկա է հանքարդյունաբերական պատահարների լուրջ պատմություն, 
որը մասամբ շրջակա միջավայրի անվտանգությունը և աշխատուժի 
պաշտպանության կանոնները համատարած անտեսելու և ստանդարտներին 
չհամապատասխանող արտահանման և թափոնների կառավարման 
գործընթացի ծավալման հետևանք է, մասնավորապես 1945 թվականին 
հաջորդող ժամանակաշրջանում, 

• հանքարդյունաբերության և հանքամշակման գործընթացների հետ 
կապված անդրսահմանային աղտոտման ռիսկերը, ինչպես նաև նախկինում 
իրականացված նման գործողությունների հետևանքները բազմաթիվ են և 
հայտնի են82,

• պետությունները 1990 թվականներին ենթարկվել են հայտնի փոփո-
խու  թյունների տնտեսական և քաղաքական բնագավառներում, ինչպես 
նաև ներգրավվել են հակամարտություններում, վերապրել են սոցիալ-
տնտեսական դժվարություններ, որոնք և առավել սրել են որոշ հանքավայրերի 
հետ կապված խնդիրները, 

• Եվրոպական միությանը անդամակցելը մոտ է կամ կանխատեսելի, և ԵՄ 
բնապահպանական և անվտանգության մի շարք կանոնակարգերի հետ 
համապատասխանեցումը անհրաժեշտ է` այդ գործընթացը շարունակելու 
համար, 

• հանքարդյունաբերական, օգտակար հանածոների վերամշակման և 
արդյունահանման բնագավառները կարգավորող օրենսդրության շրջանակը, 
ինչպես նաև այդ գործունեության հետ կապված բնապահպանական 
ասպեկտների վերաբերյալ հաշվետվողականությունը (և իրավաբանական 
պատասխանատվությունը) դեռևս մշակման կամ զարգացման փուլում են,

• հանքավայրերի աղտոտվածության գրանցումը և արդյունահանման 
արդյունաբերական ժառանգության գեոքիմիայի ըմբռնումը, ռիսկերի 
աստիճանների գիտակցումը և այլն գտնվում են համեմատաբար անբա-
վարար վիճակում. 

82 Այդ երկրները հանդիսանում են հարևան երկրներից քրոնիկ և (պոտենցիալ) սուր աղտոտման ար-
տադրող և ստացող, որը կարող է ներառել` օդային հոսքերի միջոցով այնպիսի աղտոտող նյութերի 
փոխանցում, ինչպիսիք են, օրինակ, փոշին, մետաղաձուլարանների արտանետումները, գազերը, 
գոլորշիացումները, «կոշտ» թափոնների զանգվածային տեղափոխումը (հիմնականում այնպիսի 
արտադրական թափոններ, որոնք ներառում են ծանր մետաղներ և թունավոր մասնիկներ), ջրի միջոցով 
այնպիսի թափոնների փոխանցում, ինչպիսիք են կախույթահեղուկները և լուծված նյութերը:
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• այն հաստատությունների կարողությունները, որոնք պետք է աջակ-
ցեն արդյունահանման արդյունաբերությանը, ինչպես նաև այն 
հաստատությունները,  որոնք  ղեկավարում  են անդրսահմանային   ռիսկերի 
կառավարումը և (կամ) աղետների արձագանքման գործընթացները, 
ներկայումս անբավարար են առկա խնդիրները լուծելու համար, 

• որպես անցումային տնտեսություններ՝ հանքավայրերի ռեկուլտիվացիայի 
համար հասանելի ազգային ֆինանսական պահուստները, և (կամ) 
արդյունահանման արդյունաբերությունից տուժած համայնքների աջակ-
ցու թյան, կամ արդյունահանման գործունեության դադարեցման համար 
սոցիալական բարեկեցության «ցանցերը», կարող են նվազագույն լինել կամ 
ընդհանրապես գոյություն չունենալ:

Հետագայում այս փաստաթուղթը մշակվել է ENVSEC (Բնապահպանական 
և անվտանգության նախաձեռնության կողմից` այն ենթադրությամբ, որ գոյություն 
ունեն հստակ և որոշակի անհրաժեշտություն և հետաքրքրություն խնդրո առարկա 
երկրների կողմից` լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի այլ տնտեսական 
կիրառում կամ արժեք գտնելու մասով ճկուն լուծումներին աջակցելու նպատակով: 
Այնուամենայնիվ, երբևէ այս նպատակը չի առանձնացվել ավելի ընդարձակ 
հեռանկարից, որը ներկայացված է սույն փաստաթղթի սկզբում, և որտեղ նշվում 
է, որ շահագործվող, նոր և լքված (տիրազուրկ) հանքավայրերին համապարփակ 
մոտեցում կցուցաբերվի83: Բացի դրանից՝ դա անհրաժեշտ է անդրսահմանային 
բնապահպանական և բնակչության անվտանգության այն ռիսկերի կանխարգելման 
շարունակական գնահատման համար, որոնք առաջացել են թե՛ գործող և թե՛ լքված 
հանքավայրերի` ստանդարտներին չհամապատասխանող հանքարդյունաբերական 
շահագործման հետևանքով: Անհրաժեշտ է կիրառել ռիսկերի նվազեցման մի ջո-
ցառումներ` դրանք ցուցադրելով որոշ հանքավայրերում, պետք է գնահատել և 

83 Ընթերցողին հիշեցվում է, որ  սույն նախաձեռնությունը նպատակ ունի ազդելու. ա) գործող կամ նոր 
հանքավայրերի շահագործման վրա, որպեսզի նպաստի և աջակցի հանքի ծախսարդյունավետ փակմանը, 
որը կբավարարի շարունակական պահպանման ընդունելի պահանջներին, բ) «հան քարդյունաբերության 
ժառանգություն» հանդիսացող վայրերի վերաշահագործում կամ այլ միջոցներով արժևորում` դրանք 
անվտանգ և/կամ վերականգնման ենթակա դարձնելու և հետագայում փակելու նպատակով (ներառյալ 
այլ կիրառման նպատակների կամ տնտեսական արժեքի բացահայտում), և գ) հանքարդյունաբերության 
ժառանգության վայրերի փակում, անվտանգության ապահովում և/կամ վերականգնում: 
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փորձարկել հնարավոր օրենսդրական փոփոխությունները և անդրսահմանային 
համագործակցության մեխանիզմները:

Որպես այդպիսին՝ հանդիսանալով ENVSEC նախաձեռնության մաս՝ այս 
փաստաթուղթն ընդգրկում է ավելի լայն համատեքստ, մասնավորապես. 

ներկայացնել ուղենիշներ հանքարդյունաբերական քաղաքականության զար-
գացման, կարողությունների զարգացման և ինստիտուցիոնալ զարգացման համար, 
որոնք կարող են հանգեցնել ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանում սոցիալական, տնտեսական 
և բնապահպանական արդյունքների կայուն համադրության, և

աջակցել գործող կամ լքված հանքավայրերի` ստանդարտներին չհա մա-
պատասխանող հանքարդյունաբերական շահագործման հետևանքով ծագած 
անդրսահմանային բնապահպանական և բնակչության անվտանգության ռիսկերի 
գնահատմանը, իրականացնել ռիսկերի նվազեցման միջոցառումներ` դրանք ցու-
ցադրելով որոշ հանքավայրերում, և հնարավոր օրենսդրական փոփոխությունների 
փորձարկում և անդրսահմանային համագործակցության մեխանիզմների շարու-
նակական գնահատում:

Այս   ամենը   հաշվի  առնելով`  կարելի   է ամփոփել, որ  ՀԱԵ/ՏԳԱ  տարածաշրջա -
նում նման ջանքերի աջակցման համար անհրաժեշտ է տարածաշրջանի պահանջնե-
րին հարմարեցված միջոցառումների կիրառում: Ինչպես պարզ դարձավ սույն փաս-
տաթղթում ներկայացված նյութերից, այդ միջոցառումների բովանդակության մեծ 
մասը պետք է փնտրել համաշխարհային փորձի շրջանակներում, և համապատաս-
խան շահագրգիռ կողմերը ներգրավված են սույն խնդիրների լուծման գործընթացում: 
Այս ամփոփիչ բաժինների նպատակն է համախմբել այն մասերը, որոնք լավագույնս 
համապատասխանում են ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի երկրների կարիքներին:

5.1.  ²ÜòàôØ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜÜºðàôØ Ø²ðî²Ðð²ìºðÜºðÆ 
      ¸ÆØ²Î²ÚàôØÀ
Վերը նշված մարտահրավերների դիմակայման գործողությունների սկիզբը 

տրվել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (EBRD, ՎԶԵԲ) (այն 
ժամա նակ) բնապահպանության հարցերով գլխավոր մասնագետ Մեհրդատ Նա-
զա  րիի` 1999 թվականին թողարկած «Հանքավայրերի փակման ֆինանսական 
պա հանջները» հաշ վետվությամբ (Նազարի, 1999 թ.), որը հիմնականում ան-
դրա  դառնում է հանքավայրի շահագործման և հանքարդյունաբերության շա   -
հութաբերության շրջանում հան քավայրի փակման համար անհրաժեշտ ֆինան-
սական միջոցների ապահովման հարցերին: Այն հետապնդում էր մի պարզ 
նպա տակ` գտնել հանքավայրերի փակ ման հարցում կառավարությունից կամ 
դոնորներից սպասելիքների կամ դրանց գործողությունների վրա հիմնվելու ակն-
կա լիքների նվազեցման ուղիներ: Այն նաև փորձում էր ուրվագծել մասնակից 
երկ րներում տեխնիկական աջակցության ծրագրի իրականացման առաջարկի 
անհրաժեշտությունը, որը կօգներ վերջիններիս՝ մշակելու համապատասխան քաղա-
քա կանություն և կարգավորիչ դաշտ:

Չնայած գրանցված զգալի առաջընթացին, մասնավորապես օրենսդրական 
դաշտի վերանայման բնագավառում (այդ երկրների օրենսդրական դաշտերում 
կատարված քայլերի համար տե՛ս Փեկ, 2004 թ.), ինչպես վերը մանրամասնում է 
սույն փաստաթուղթը, Նազարիի կողմից բարձրացված հարցերից շատերը այսօր 
նույնքան արդիական են, որքան 1999 թվականին:

Հանքարդյունաբերական հատվածը երկրի տեղական և ազգային տն-
տե սու թյունների շատ կարևոր խթան է, սա վերաբերում է նաև Կենտրոնական 
և Արևելյան Եվրոպայի (ԿԱԵ), ինչպես նաև նախկին Խորհրդային Միության 
(ՆԽՄ) երկրներին: Այնուամենայնիվ, ԿԱԵ և ՆԽՄ տարածաշրջանի որոշ մա-
սե րում հանքարդյունաբերությունը հաճախ բնորոշվում է ոչ պատշաճ պլա-
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նավորմամբ, շահագործման և հետշահագործման գործընթացներով, ինչպես 
նաև համապատասխան կարգավորիչ օրենսդրության բացակայությամբ և 
հանքավայրի վերականգնման ու փակման ոչ պատշաճ իրականացմամբ: Որոշ 
տարածաշրջաններում, որտեղ կան հանքարդյունաբերական խոշոր կենտրոններ, 
վերոնշյալը բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության ոլորտների 
վրա լուրջ ազդեցության և դրա հետևանքների պատճառ է դարձել և շարունակում 
է դառնալ: Դրա հետևանքով` դոնորները և միջազգային կազմակերպությունները 
հաճախակի դիմումներ են ստանում` առավել ծանր ազդեցությունից տուժած 
տարածաշրջաններին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքով: 

Անհրաժեշտ է նախաձեռնել հանքավայրերի վերականգնման և փակման 
հետ կապված ֆինանսական հատկացումների և կարգավորիչ դաշտի մշակմանն 
ուղղված ծրագիր: Այն կկարողանար աջակցել մասնակից երկրներին մշակելու 
ան հրաժեշտ քաղաքականությունը և կարգավորիչ դաշտը, որպեսզի խթաներ 
այդ երկրներում իրականացվող երկարաժամկետ, բնապահպանական տե սան-
կյունից պատշաճ և կայուն զարգացումը հանքարդյունաբերական ոլորտում: 
Ծրա գիրը նաև կնպաստեր հետշահագործման գործունեության հետ կապված 
անորոշությունների, ինչպես նաև հնարավոր անբարենպաստ բնապահպանական 
ազդեցությունների և ծախսերի նվազեցմանը: Միաժամանակ, այն կխթաներ այս 
հարցին ստանդարտացված մոտեցման ներդրումը, կարգավորող մարմինների, 
ներդրողների, հանքարդյունաբերական ընկերությունների և օպերատորների 
համար ստեղծելով «Ամրագրված նպատակների համար հարթ միջավայր»84:  
Այսպիսի հաջող քաղաքականության և կարգավորիչ դաշտի ներդրումը կնվազեցնի 
կառավարության և դոնորների կողմից ֆինանսական աջակցության ակնկալիքները` 
արդյունավետորեն «ապահովագրելով» երկարաժամկետ հանքարդյունաբերական 
գործունեությունից առանձնապես տուժած տարածաշրջանները:

Մինչդեռ Համաշխարհային բանկը և այլ ֆինանսական խմբեր, ինչպիսին 
է՝ Գլոբալ Էկոլոգիական հիմնադրամ (ԳԷՀ)85, ակտիվորեն ներգրավված են 
տարածաշրջանային ծրագրերում86, այդպիսի ծավալի վարկերը տարածաշրջանում 
բաշխելը կլինի չափազանց դժվար, եթե ոչ անհնարին:

Այդօրինակ խնդիրները պետք է հիմնականում լուծվեն համապատասխան 
երկրների կողմից: Նման մարտահրավերների համար ան հրաժեշտ են մի շարք 
նորարարական և ճկուն լուծումներ: Հավանական է, որ տարածաշրջանում սկսվեն 
փորձարկվել դեռևս չհայեցակարգված, չփորձարկված և չմշակված նոր մոտեցումներ: 

Ինչպես նշված է 4.2 բաժնում, որտեղ քննարկվում էին տիրազուրկ 
հանքավայրերի առանձնահատուկ խնդիրները, բազմաթիվ կողմեր ուսումնասիրում 
են այս ոլորտի մարտահրավերները: Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվեց, թվում է՝ 
Հանքավայրերի փակման համար լիարժեք պահանջների ձևավորման համար 
հարկադրանքի հարմար միջոցների ձևակերպումը, ինչպես նաև այնպիսի գործնա-
կան միջոցների մոդելների ստեղծումը, որոնք կարող են խթանել գիտակցումը, 
մեծ մասամբ մնում են նման նախաձեռնությունների սահմաններից դուրս: Հաջորդ 
84 Այս մոտեցումը մեծապես հիմնավորվում է 2.3.1 բաժնում՝ Օնտարիոյի Կառավարության կողմից 
բերված մեջբերմամբ։
85 Գլոբալ Էկոլոգիական հիմնադրամը (ԳԷՀ), որը հիմնադրվել է 1991 թ.-ին, աջակցում է զարգացող 
երկրներին համաշխարհային բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող ծրագրերի և նախագծերի 
ֆինանսավորման հարցում: ԳԷՀ-ն դրամաշնորհներ է տրամադրում այնպիսի ծրագրերի, որոնք վերա-
բերում են կենսաբազմազանությանը, կլիմայի փոփոխություններին, միջազգային ջրավազաններին, հողի 
դեգրադացիային, օզոնային շերտին և կայուն օրգանական աղտոտիչ նյութերին: 
Տե՛ս http://www.gefweb.org/:
86 Օրինակ` Սորայի (2005 թ.) հաշվետվությունում ասվում է, որ պահեստավորվել է 15.25 մլն ԱՄՆ 
դոլար (5.64մլն-ը` ՀԲԽ-ից, 6.24մլն-ը` ԳԷՀ-ից), որն անմիջականորեն պետք է օգտագործվի աղետալի 
հանքարդյունաբերական միջադեպերի ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ` նպատակ ունենալով պաշտպանել 
Դանուբի և Սև ծովի ավազանների ամբողջականությունը: 5 տարիների ընթացքում (2004 թ. հոկտեմ բեր– 
2009 թ. դեկտեմբեր) պետք է աշխատանքներ կատարվեն 3 «թեժ կետերում» (ներառյալ Ռոսյա Պոեինի 
և Բաի Բօռսա): Այդ ծրագրի պատասխանատուն է Օգտակար հանածոների ազգային ակադեմիան, որը 
սերտորեն կհամագործակցի Էկոնոմիկայի և առևտրի, Բնապահպանության և ջրային պահուստների  
կառավարման նախարությունների, հանքարդյունաբերողների, տեղական ինքնակառավարման մար մին-
ների, նախագծողների և տեղական համայնքների հետ:  
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բաժինը վերաբերում է նշված հարցին, այսինքն` այն միջոցներին, որոնք ուղղված 
են խթանելու հանքարդյունաբերական ժառանգության հետ իրականացվող 
աշխատանքները: Հետագա քայլերի վերաբերյալ որոշ ընդհանուր գաղափարներ 
ներկայացված են ընդհանուր ուրվագծերով, առանց որակավորումների կամ 
նախապայմանների: Այս առաջարկությունները պետք է դիտվեն որպես «սաղմ» 
հետագա մտքերի համար, որոնք դեռ չունեն այն տեսքը, որը թույլ կտա դրանք 
վերածել գործնական պահանջների:

5.1.1.  §îÆð²¼àôðÎ Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ¦ ÎàÜÎðºî ¸ºäøÀ87

Այժմ ժամանակն է ուսումնասիրելու տարբեր մոտեցումների ներուժը, այսինքն` 
տիրազուրկ հանքավայրերի ապագա վերականգնման նպատակով գործընկերու-
թյան ներուժը` առանց մեղավորության կամ իրավական պատասխանատվու թյան 
ներկայացման, որը կիրականացվեր համարժեք այլ վայրերում: Նման գործ ընկե-
րությունը հիմնված կլիներ առողջ բնապահպանական միջավայրի համատեքստում 
ապագա տնտեսական և սոցիալական արժեքների ստեղծման, քան պարզապես 
«մաքրելու» նպատակի վրա: Սա կպահանջի ներգրավված բոլոր գործընկերների 
դիրքորոշման զգալի փոփոխում, և հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ բոլոր 
գործընկերները նման գործարքից որևէ օգուտ են տեսնում: Այնուամենայնիվ, 
պատասխանատվության փոխարեն կենտրոնանալով հնարավորությունների 
վրա` ամենայն հավանականությամբ դիրքորոշումների նման փոփոխությունը 
հնա  րավոր է: Որպեսզի նման մոտեցումը լայնածավալ աջակցություն ստանա, 
պոտենցիալ հնարավորությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել ներգրավված 
կողմերին, ինչպիսիք են՝ տեղական համայնքները և հանքարդյունաբերողները (թեև 
շատերը կարող են վիճարկել, որ հնարավորությունները պետք է ակնհայտ լինեն 
առանց պարզաբանումների): Առաջացած նման գործընկերությունները ընդգծված 
են հետևյալ համատեղ ձեռնարկության օրինակով, որը ներկայացվել էր Օնտարիո 
նահանգի Հյուսիսային շրջանների զարգացման և հանքարդյունաբերության նա-
խարարի օգնականի կողմից 2002 թվականին` համատեղ ձեռնարկություն, որը 
ներկայումս զարգացել է և հասել «իրական» ձեռքբերումների88:

87 Սույն բաժնի բովանդակության մեծ մասը ուղղակիորեն ստացված է UNEP DTIE (ՄԱԿ-ի Բնա-
պահպանական ծրագրի տեխնոլոգիական, արդյունաբերական և տնտեսական հարցերի բաժին) Ֆրից 
Բալկաուի զեկույցից. Փարիզ (2005 թ.): 
88 Օնտարիոյի հանքարդյունաբերական ասոցիացիայի (ՕՀԱ) գործընկերությունը Հյուսիսային 
շրջանների զարգացման և հանքարդյունաբերության նախարարության հետ, որի մասին խոսվում էր 
վերը, արդյունավետ կերպով ավարտել է իր առաջին խոշոր ծրագիրը: Հետևյալ հատվածը վերցված 
է ՕՀԱ-ի վեբ կայքից՝ http://www.oma.on.ca/environment/goodsamaritan: «2003 թվականին Օնտարիո 
նահանգի հանքարդյունաբերողների ասոցիացիան Փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրեց Հյուսիսային 
շրջանների զարգացման և հանքարդյունաբերության նախարարության հետ: ՓՀ-ն, որն ուժի մեջ է 
լինելու հինգ տարի ժամկետով, ենթադրում է պետական հողերում հատուկ տիրազուրկ հանքավայրերի 
բացահայտման և վերականգնման գործողություններ: ՕՀԱ/ՀՇԶՀՆ հուշագրի համաձայն ստեղծվել 
է համատեղ խորհրդատվական կոմիտե, որը պետք է զբաղվի պետական հողերում ծրագրերի 
բացահայտմամբ և վերականգնման նախաձեռնությունների կառավարմամբ: Կազմակերպությունների 
կողմից այս ներդրումները համարվում են «նվիրատվություն պետությանը» հարկային նպատակներով: 
ՓՀ-ն թույլ է տալիս կազմակերպություններին 1 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով կամավոր նվիրատվություն 
կատարել, որը օգտագործվում է նախարարության կողմից` պատմական հանքարդյունաբերական 
գործունեության հետևանքները վերացնելու նպատակով: ՓՀ-ն բաղկացած է այսպես կոչված «Բարի 
սամարացու» կանոններից, ինչը նշանակում է, որ կազմակերպությունները կարող են կատարել այդ 
նվիրատվությունները առանց տվյալ տեղամասերից որևէ պատմական պարտավորության ստանձնում 
ակնկալելու: Այս ՓՀ-ն նաև ենթադրում է կազմակերպությունների կողմից բնեղեն նվիրատվությունների 
կատարում, ինչպիսիք են, օրինակ, տվյալ հանքավայրում աշխատանքների իրականացումը, աշխատուժի 
կամ տեխնիկայի տրամադրումը: Այս համաձայնագիրը հանդիսանում է առաջադեմ լուծում տվյալ 
պատմական խնդրի շուրջ համագործակցության մասով: Հանքարդյունաբերական ճյուղի կողմից 
հավաքագրված ֆինանսական միջոցների մի մասը կիրառվեց Թիմմինսի (Timmins) Kam Kotia հողերի վրա 
2003 թվականին: Աշխատանքները սկսվեցին 2004 թվականի օգոստոսին և ավարտվեցին սեպտեմբերին: 
Այս ծրագրի շրջանակներում իրականացվեցին պոչամբարների վերանորոգում և վեգետացում: Պոչամբարը 
վնասվածության նշաններ ուներ, և հետագա քայքայումը կանխելու համար անհրաժեշտ էր վեգետատիվ 
(բուսական) ծածկի ստեղծում: Պոչամբարի՝ վերանորոգման կարիք ունեցող ծածկի մակերեսը կազմում էր 
մոտ 123000 ք.մ.»: 
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Օնտարիոն ներկայումս Օնտարիոյի հանքարդյունաբերական ասոցիացիայի 
(ՕՀԱ) հետ բանակցություններ է վարում համատեղ ձեռնարկություն ստեղծելու 
շուրջ, որպեսզի համատեղ աշխատանքներ տարվեն նախկինում շահագործվող 
հանքավայրերի վրա։ Սա ենթադրում է, որ ներկայումս գործող արդյունաբերությունը 
պետք է տրամադրի փորձագիտական օգնություն, սարքավորումներ, նյու-
թեր և անձնակազմ, որոնք պետք է լրացնեն կառավարության կողմից տրա-
մադրվող ֆինանսավորումը և աշխատեն հին հանքավայրի վրա: Հնարավոր 
պարտավորությունների համար համարժեք փոխհատուցումը կարող է դժվար լինել: 
Որպեսզի ամփոփենք այս հարցը, մենք եկանք այն եզրակացության, որ նախկին 
հանքավայրերի հաշվառումը և ըստ առաջնայնությունների բաշխումը հսկայական 
կարևորություն ունի պետական միջոցների արդյունավետ օգտագործումն ապահովելու 
համար: Նոր հետազոտական աշխատանքների մեկնարկը հին հանքավայրերում 
և նոր արդյունաբերողներին այդ աշխատանքներում ներգրավելը կարող են կոչ 
լինել նմանատիպ խնդիրներ ունեցող այլ նահանգների համար, որպեսզի նրանք 
ստեղծագործ լինեն (Գամմոն, 2002, էջ 3): 

Վերականգնմանն ուղղված ծախսերի միավորումը դեպի ավելի մեծ, զարգացման 
ուղղվածություն ունեցող շրջանակի կպահանջի ավելի ստեղծարար լուծումներ, քան 
ուղղակի մեկ կամ մի քանի գործընկերների ֆինանսական պարտավորությունների 
վերապահում: Ստեղծարար լուծումները պետք է հիմնված լինեն լքված հանքավայրերի 
ակտիվների ներուժը առավելագույնին հասցնելու, ինչպես նաև քաղաքականության 
փոփոխությունների և ֆինանսական խրախուսանքի միջոցով դրանք արժևորելու վրա: 
Իրականում գոյություն ունեն օրինակներ, որոնք կարող են դասակարգվել տնտեսական 
գործունեության մի շարք ընդհանուր կատեգորիաների՝ հիմնված հետևյալի վրա.

• շահագործման թափոնների կիրառումը որպես ռեսուրս` բնական ռեսուրսների 
առավել առաջադիմական մեթոդներով արդյունահանման համար (վերա-
շահագործում),

• շահագործման թափոնների կիրառումը որպես ռեսուրս` այլընտրանքային 
ապրանքների արտադրության համար,

• հանքավայրի վերականգնման համադրումը մարդկային այլ գործունեության 
հետևանքով առաջացած թափոնների հեռացման պահանջների հետ89,

• հանքարդյունաբերական ենթակառուցվածքի կիրառումը այլ նպատակներով 
և մասնագիտացված հանքարդյունաբերական ենթակառուցվածքի 
վերափոխումը, 

• հողի օգտագործումը պարբերական և ոչ ծանրաբեռնված (անտրոպոգեն 
ներդրում) գործունեության համար, ինչպիսիք են` արոտավայրերը կամ 
անտառային տնտեսությունը:

Տարածքի շահագործման նպատակները պետք է անցնեն բնապահպանա-
կան որակային չափանիշների սահմանները՝ զբաղվածության և սոցիալական 
արդյունքները, ինչպես նաև ռեսուրսների երկարաժամկետ կառավարումը ներառելու 
համար90:                                                                                                                                                                                                  

Որոշ այլ հնարավոր օրինակներ, որոնք բոլորը հիմնված են աշխարհի տարբեր 
երկրներում իրականացված նախաձեռնությունների վրա, ներկայացված են ստորև.

• հանքավայրի մնացորդային հնարավորությունները օգտագործել շարու-
նակական երկարաժամկետ տեղական մակարդակում աշխատատեղերի 
ստեղծման համար. այսինքն` զարգացման նոր նախաձեռնություններ, որոնք 
հիմնված են հողի և հանքավայրի մնացորդների ենթակառուցվածքների վրա, 

89 Օրինակ` Ջիլ Թրեմբլեյը (անձնական հաղորդագրություններ. Կանադայի բնական ռեսուրսներ, 2005 թ., 
2 օգոստոսի) հաղորդում է, որ Քվեբեկում մի շարք ծրագրեր դատական արխիվի օգտագործված թուղթը 
կիրառել են որպես ծածկի նյութ:
90 Այս քննարկման նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկը, առնվազն մեկ հանքավայրի 
համար, լքված հանքավայրում տարածաշրջանային հետազոտական ծրագրի ստեղծումն է, որտեղ 
կարող են մշակվել տարածաշրջանին անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ (անձնական հաղորդագրություններ. 
Նևադայի համալսարան, 2005 թ., հուլիսի 28):
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ինչպիսիք են՝ հանքային խորշերը և թմբերը, ինչպես նաև նման վայրերում 
գտնվող մեծաքանակ թաղված թափոնները91,

• վերաշահագործման գործողությունները առևտրային տեսանկյունից ավելի 
գրավիչ դարձնել` հարկերի և ռոյալթիների նվազեցման, հողի տիրապետման 
օրենքների փոփոխության, ինչպես նաև նոր գործառնությունների նկատմամբ 
նվազեցված իրավական պարտավորությունների միջոցով (օրինակ` 
կառավարությունը ստանձնում է հնարավոր պարտավորությունների մի 
մասը, ինչպես դա արվեց Գերմանիայում),

• նվազագույն տնտեսական շահույթ ունեցող վերաշահագործման գոր-
ծառնությունների սուբսիդավորում, երբ կառավարության համար դրանք, 
միևնույն է, ավելի ձեռնտու են, քան վերականգնման ծախսերի ամբողջական 
դուրսգրումը,

• որոշ հանքավայրեր կարող են բացվել հանքափորների համար, որոնց 
գործողությունները կվերահսկվեն և կհամատեղվեն կամ կփոխանակվեն 
վերականգնման պարբերական աշխատանքներին աջակցման հետ, 

• կառավարության կողմից իրականացվող գոտիավորման փոփոխությունների 
միջոցով մաքրված հանքավայրերը վերածել բարձրարժեք հողի: 
Վերա կանգնման ծախսերը կարող են մասնակիորեն փոխհատուցվել 
վերականգնված և նոր գոտիավորված հողերի վաճառքից ստացված 
միջոցների հաշվին: Հողերի որոշ մասը կարող է օգտագործվել պետական 
նպատակներով,

• նախկին հանքավայրի վերածումը տեղական ագրո-անտառաբուծական կամ 
ոչ սննդային սերմնաբուծական ֆերմայի,

• նախկին հանքավայրերի ռեկուլտիվացիան կամ շահագործումը որպես 
«կենսոլորտային պաշարներ» կամ դրանց համարժեք պաշարներ և դրանց 
ներառումը բնապահպանական վայրերի պետական ռեգիստրում (շատ 
տարածքներում լքված հանքավայրերը հայտնի են որպես որոշ վտանգված 
տեսակների ապաստարան), 

• տուրիստական ներուժ ունեցող վայրերի ռեկուլկտիվացիան92,
• հատուկ գործընկերություն օգտակար հանածոներ օգտագործող այլ 

շահառուների հետ (օրինակ` ԱՄՆ Թառափի ձկնորսության ասոցիացիայի 
կողմից թթվային դրենաժից տուժած գետերի վերականգնման ստանձնումը)93:

Վերը շարադրված գաղափարները կոչված են ցույց տալու, որ նախկին 
հանքավայրերի՝ ուղղակի շատ ծախսատար մաքրումից և վերականգնումից 
բացի` գոյություն ունեն այլ տարբերակներ: Այնուամենայնիվ, պարզ է, որ ոչ բոլոր 
հանքավայրերի մասով է հնարավոր կիրառել վերը նշված տարբերակները, և որոշ 
երկրների օրինակներ ցույց են տալիս, որ «հեշտ է ասել, քան իրագործել» նախկին 
հանքավայրերում տնտեսական գործունեության ստեղծումը:

Նախնական խնդիրներից մեկն է ուսումնասիրել այն պայմանները, որոնց 
առկայության դեպքում նման սցենարները հնարավոր է իրականացնել, և ինչպիսի 
օգուտներ կարող է ակնկալել համայնքը դրանցից: Տարբերակները պետք է 
հատուկ լինեն երկրի և տեղանքի համար: Օրինակ` գործազրկության բարձր 
մակարդակով և մասնագիտություն չունեցող բնակչությամբ աղքատացած 
տարածաշրջանները ունեն այլ հնարավորություններ, քան զարգացած երկրներում 
գտնվող տարածաշրջանները, որոնք ունեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, 
բարձր վարձատրվող աշխատուժ և բնապահպանական մեծ սպասելիքներ: Կարևոր 

91 Դատարկ տարածքների և (կամ) ստորերկրյա թունելների նոր և բարելավված կիրառումը, օրինակ` 
ձկնաբուծություն (դատարկ տարածքներ) կամ սնկի աճեցում (թունելներ):
92 Տե՛ս Eden ծրագիրը որպես օրինակ http://www.edenproject.com: Կանադայում “Butchart Gardens”-ը 
ներկայացնում է կրաքարի բաց հանքավայրի վերականգնման օրինակը, որը վերածվել էր միջազգայնորեն 
ճանաչված պարտեզի: Ամենահատկանշականն այն է, որ այս ծրագիրը նախաձեռնվել է մոտ 100 տարի 
առաջ: Տե՛ս www.butchartgardens.com:
93  Օրինակները տե՛ս ԱՄՆ-ում տեղակայված Trout Unlimited-ի վեբ կայքում http://www.tu.org:



ՀԱՆՔԵՐԻ ՓԱԿՈՒ Մ  I   88

փոփոխությունը կլինի լքված հանքավայրի ներուժի գնահատումը տվյալ վայրի 
զարգացման հնարավորություններին համարժեք, այլ ոչ թե գլոբալ օգուտների 
տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած, ինչպես հանքավայրի վերականգնման նպատակները 
պետք է զուտ «մաքրումից» առավել լինեն, այնպես էլ զարգացման ներուժը պետք է 
համարժեք լինի տեղանքի հնարավորություններին: 

Այս իրավիճակը հնարավորինս կիրառելի է զարգացող երկրների և ան-
ցումային տնտեսությունների մեծ մասի նկատմամբ: Հանքարդյունաբերական քա-
ղաքականության վերաբերյալ վերջին միջազգային հանդիպումները ցույց են տվել 
տվյալ խնդրի նկատմամբ հետաքրքրության զարմանալի մակարդակի առկայություն, 
և ՄԱԿ-ին կոչ է արվել շարունակել հասցեագրել այս խնդիրը (Բալկաու, 2005 թ. (a.), 
2005 թ. (b.)): 

Հաջորդիվ, և ինչպես նշված է 4.2.2. բաժնում, մի շարք խնդիրներ պետք 
է հաղթահարվեն, որոնք վերաբերում են տեղեկատվությանը, համայնքային 
ներգրավմանը, որին գումարվում են համագործակցության օրենսդրական խոչըն-
դոտները: Այս հարցերը բարձրացնելու հետ մեկտեղ, կարծում ենք՝ օգտակար կլինի 
ամփոփ ներկայացնել տարածաշրջանում կանադական կողմի իրականացրած 
աշխատանքի մանրամասները: Ի թիվս այլ հարցերի, սրանք օրինակ են ծառայում 
որպես միջոցներ, որոնք կարող են աջակցել լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի 
կառավարման համար ֆինանսական միջոցների ներգրավմանը. միջոցներ, որոնք 
պետք է ձեռնարկվեն օրենսդրական տեսանկյունից ֆինանսական միջոցներն 
ապահովելու համար, և միջոցներ, որոնք թույլ կտան շարունակել աշխատանքները: 

Սրանցից առաջինն ուղղակիորեն վերաբերում է գործողություններին, որոնք 
ներկայացված են ՎԶԵԲ-ի գործողությունների իրականացման հորդորի մեջ, որը 
բերված է 5.1 բաժնի սկզբում, ինչպես նաև արտացոլում է 4.2.1 բաժնում ներառված 
ՀՇԴ նախաձեռնության նկարագրությունը:  

5.1.2.  üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü ØàîºòàôØÜºðÀ. úðÆÜ²Î

Ինչպես նշված է 4.2.2. բաժնում, պատրաստվել է «Կանադայում տիրազուրկ 
(լքված) հանքավայրերի համար հնարավոր ֆինանսական մոտեցումները» 
(Կաստրիլլի, 2003 թ.) վերնագրով հաշվետվություն, որը ներկայացնում է 
ֆինանսական մոտեցումների բազմազանությունը, որը պետք է հաշվի առնվի 
մաքրման կամ ՏԼՀ մասով պարտավորությունների կառավարման համար: 
Հաշվետվության հեղինակները գալիս են այն եզրակացության, որ որևէ տեսակի 
ֆինանսական մոտեցում չի կարող ամբողջական լուծում պարունակել, և որ 
ամենայն հավանականությամբ կպահանջվի մի քանի մոտեցումների համադրում: 
Ֆինանսական մոտեցումների հետագա քննարկման և մշակման մեխանիզմները 
դեռ ընթացքում են: Որպես այս շարունակական աշխատանքների մաս՝ ծրագրվում 
է 2005 թվականի աշնանը անցկացնել «Պարտավորությունների և ֆինանսավորման 
գնահատման ռազմավարությունը և հարցերը» վերնագրով աշխատանքային 
հանդիպում, որին կմասնակցեն բազմաթիվ շահագրգիռ կողմեր:

Առաջարկությունների ամփոփագիրը ներկայացված է Բլոկ 4-ում94: Թեև այս 
նյութի մեծ մասը վերաբերում է ՀԱԵ համատեքստին, ընթերցողին ցանկանում ենք 
հիշեցնել, որ այստեղ ներկայացված լուծումները հենց այդ տեսքով ներկայացվել են 
Կանադայի Կառավարությանը և պետք է մեկնաբանվեն զուտ որպես օրինակներ:

94 Վերցված է Կաստրիլլիից (2003 թ.), մասնավորապես էջեր 11-12 և բաժիններ X և XI: 
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5.1.3.  Î²ð¶²ìàðØ²Ü ºì ÆÜêîÆîàôòÆàÜ²È ÊàâÀÜ¸àîÜºðÆ  
         Ð²ÔÂ²Ð²ðàôØÀ. úðÆÜ²Î

Այս՝ երկրորդ օրինակը նույնպես մեջբերված է կանադական ՏԼՀԱՆ ծրագրից, 
ինչպես ներկայացվել էր Կաստրիլլիի կողմից (Կաստրիլլի, 2002 թ.): Ընթերցողը 
կրկին պետք է հաշվի առնի, որ այստեղ ներկայացված լուծումները հենց այդ տեսքով 
ներկայացվել են Կանադայի Կառավարությանը և պետք է դիտվեն զուտ որպես 
օրինակներ: Այս հաշվետվությունը, որը վերնագրված է «Համագործակցության 
խոչընդոտները. տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերը Կանադայում», ուսումնասի-
րում է Կանադայում, Հյուսիսային Ամերիկայի մի շարք այլ երկրներում, և մի շարք              
այլ երկրներում գործող իրավական պահանջները, որոնք վերաբերում են իրավա կան 
կամ վարչական խոչընդոտներին, 

1. կարգավորման կամ ինստիտուցիոնալ խոչընդոտներին,
2. պարտավորությունների խոչընդոտներին,
3. տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերի տարածքների կամավոր նվազեցման, 

վերականգնմանը և ռեկուլտիվացիային ուղղված համատեղ հնարավորություններին: 
Վերը նշված երեք հարցերին անդրադառնալիս հիմնական շեշտը դրվել էր չորս 

մոտեցումների վրա. 
• «բարի սամարացու» օրենսդրություն,95

• թույլտվությունների կասեցումը,
• բաշխված պատասխանատվություն` ի հակադրություն համապարտ և 

բաժնային պատասխանատվության,
• պահանջների չկատարման վերաբերյալ գրանցամատյաններ:
Փաստացի, այս հաշվետվությունը թվարկում է մի շարք չափազանց 

իրական խոչընդոտներ և խանգարող գործոններ, որոնց Կանադան պետք է ձգտի 
անդրադառնալ, եթե սոցիալական տարբեր դերակատարների միջև պետք է իրական 
համագործակցություն ստեղծվի` այն հողերի վերականգնումն արագացնելու 
նպատակով, որոնք տուժել են նախկին հանքարդյունաբերական գործունեությունից։

Մասնավորապես, Կաստրիլլին գրում է, որ ինչ վերաբերում է կարգավորման 
կամ ինստիտուցիոնալ խոչընդոտներին, ապա Կանադայի բնապահպանական 
և հանքարդյունաբերական օրենքները պարունակում են թույլտվության և կար-
գավորման և մի շարք այլ պահանջներ, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, 
պետք է պահպանեն այն սուբյեկտները, որոնք կամավոր կերպով հանձն են առել 
իրականացնել տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերի նվազեցման, վերականգնման 
կամ ռեկուլտիվացիայի աշխատանքները:

Ինչ վերաբերում է պարտավորությունների մասով խոչընդոտներին, նա 
նշում է, որ Կանադայի դաշնային և համայնքային օրենսդրությունը նախատեսում է 
դատարանի կողմից կամ օրենքով ստեղծված մարմիններ, որոնք կարող են սահմանել 
քվազի-քրեական, քաղաքացիական կամ վարչական պարտավորություններ այն 
սուբյեկտների նկատմամբ, որոնք հանձն են առել իրականացնել տիրազուրկ 
(լքված) հանքավայրերի նվազեցման, վերականգնման կամ ռեկուլտիվացիայի աշ-
խատանքներ: Ու թեև նա նշում է, որ կան որոշ բացառություններ, ակնհայտ է, որ 
դրանք սահմանափակ են:

Ինչ վերաբերում է համագործակցային հնարավորություններին, ապա մի շարք 
կամավոր գնահատումներ և լքված հանքավայրերի մաքրման աշխատանքներ 
ավարտին են հասցվել կամ շարունակում են իրականացվել Կանադայի համայնքային 
կառավարությունների կողմից: Հետաքրքիր է, որ այս նախաձեռնությունները 
իրականացվել են առանց օրենսդրական որևէ բարեփոխման: Ընդհանուր առմամբ, 
Կաստրիլլին գտնում է, որ Կանադայի դաշնային կամ համայնքային օրենսդրության 

95  Ինչպես նկարագրված է 4.2.2. բաժնի ծանոթագրություններում
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մեջ չկան «Բարի սամարացու» օրենսդրության առարկային վերաբերող դրույթներ, 
սակայն հնարավոր է լինեն որոշ օրենքով նախատեսված զարգացումներ, որոնք 
կարող են համարվել նման օրենսդրության անալոգիաներ կամ նախադեպեր: Որոշ 
գործող օրենքներ կարող են անուղղակի կերպով, սակայն ոչ բացահայտորեն, 
ունենալ նույն ազդեցությունը, ինչ թույլտվության կասեցումը: Ի վերջո, գոյություն ունեն 
որոշ օրենքներ, քաղաքականություններ կամ գործելակերպ, որոնք վերաբերում են 
պահանջների չկատարման գրանցամատյաններին և բաշխված պարտավորությանը՝ 
ի հակադրություն համապարտ և բաժնային պատասխանատվությանը: 

Կաստրիլլին որպես համեմատություն նշում էր, որ ի հայտ են եկել բազմաթիվ այլ 
օրենսդրական միջոցներ` առաջարկված հենց տեղում կամ Միացյալ Նահանգների 
դաշնային կամ նահանգային մակարդակում, որոնք ուղղակիորեն հասցեագրված 
են հենց այս խնդիրներից մի քանիսին: Որպես համեմատություն, նա նշում է, որ 
Միացյալ Թագավորության ազգային օրենսդրությունը, ինչպես նաև Ավստրալիայի 
պետական օրենսդրությունը գտնվում են այս հարցի հասցեագրման սաղմնային 
փուլում: Այս փաստաթղթի համատեքստում նրա ընդհանուր բացահայտումները 
չափազանց հետաքրքիր են: Եվ, ինչը ոչ պակաս կարևոր է, ՀԱԵ պետությունները 
հնարավորություն կունենան այս փաստաթղթի միջոցով հետևելու կատարվելիք 
աշխատանքների մեծ մասին:
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Բլոկ 4. Կանադայի տիրազ� րկ  (լքված) հանքավայրերի հնարավոր 
ֆինանսավորման մոտեց� մները

1. Կառավարությունները՝ իրենց համապատասխան համայնքներում 
տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերի մաքրման ֆինանսավորման ռեժիմի 
ընդունման և իրականացման համար փոփոխում են գործող օրենսդրությունը 
կամ մշակում են նոր օրենսդրություն:

2. Այն համայնքներում, որտեղ օրենսդրությունը ներդրվել է պատշաճ ժա-
մանակահատվածում, ֆինանսավորման ռեժիմը պետք է նախատեսված 
լինի տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերում չկատարված աշխատանքները 
զգալիորեն կրճատելու համար:

3. Նման օրենսդրական ռեժիմները պետք է իրենց մեջ ներգրավեն հետևյալ 
ֆինանսական մոտեցումների բոլոր համադրումները`96.
• պետական ֆինանսավորումը կառավարության մեկ միասնական 

մակարդակի ընդհանուր շահույթներից,
• անհրաժեշտության դեպքում, դաշնային-համայնքային (դաշնային-

տարածքային) մարմինների ընդհանուր շահույթներից ծախսերի կիսում97,
• հանքարդյունաբերական արտադրանքից կատարվող գանձումներ,
• կառավարություն-արդյունաբերություն գործընկերություններ,
• կառավարության կողմից գոյություն ունեցող հանքարդյունաբերական 

հարկային եկամուտների վերաուղղում և հանքարդյունաբերական 
գործող խրախուսանքի միջոցների կրճատում և այդ երկու հոսքերի 
ուղղում դեպի տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերի մաքրմանը,

• հանքարդյունաբերական ոլորտի նկատմամբ կիրառվող՝ ֆինանսական 
միջոցների վրա հաշվարկվող տոկոսադրույքները, տուգանքները 
և վարչական տույժերը, անհատների կողմից իրականացված 
նվիրատվությունները և այլն:

4. Յուրաքանչյուր համայնքում որդեգրված օրենսդրական ռեժիմը 
նաև պետք է ներառի Տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերի մաքրման 
աշխատանքների հիմնադրամ («ՏԼՀՄՀ» կամ «Հիմնադրամ»), ուր և պետք 
է տարեկան կտրվածքով մուտքագրվեն ընդհանուր պետական շահույթը, 
արդյունաբերությունից կատարվող գանձումները և այլ գումարները:

5. Օրենսդրությունը պետք է սահմանի նվազագույն ֆինանսական 
հատկացումները, որոնք պետք է կատարվեն կառավարության կողմից և 
այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում այդ հատկացումները պետք 
է իրականացվեն:

___________________

96  Այս հաշվետվության մեջ նշվում է, որ հեղինակները չեն կարողացել հաշվարկել, թե որքան պետք է լինի 
3-րդ առաջարկությունում ներկայացված յուրաքանչյուր ֆինանսավորման մոտեցումների ֆինանսական 
ներդրման տոկոսային մասը: Սրա պատճառներից կարող է լինել այն, որ հաշվետվության պատրաստման 
պահին հեղինակները չեն ունեցել այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են. (1) Կանադայի յուրաքանչյուր 
համայնքում տիրազուրկ/լքված հանքավայրերի մաքրման ծախսերի ճշգրիտ հաշվարկ, (2) Կանադայի 
յուրաքանչյուր համայնքում հանքարդյունաբերական ոլորտի տնտեսական վիճակի գնահատումը կամ 
(3) այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավարությունը կցանկանար 
իրականացնել մաքրման աշխատանքները: Թեև հեղինակները խորհուրդ են տալիս, որ մաքրման 
աշխատանքները չպետք է գերազանցեն 2-3 տասնամյակ, և դա այն հարցն է, որ կառավարությունը 
պետք է հաշվի առնի յուրաքանչյուր համայնքի համար առանձին: Նման տեղեկատվական պահանջները 
հստակորեն տեղին կլինեն նաև ՀԱԵ համայնքների համար, երբ նախաձեռնվի փակման ենթակա 
97 Պետք է նշվի, որ այնտեղ, որտեղ կիրառվում են դաշնային ֆինանսական միջոցները, կառավարության 
այդ մակարդակը ցանկության դեպքում իրավունք ունի սահմանելու պետական չափորոշիչներ` համաձայն 
Կանադայի սահմանադրության դաշնային վճարողունակության դրույթի:
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6. Օրենսդրությունը նաև պետք է սահմանի յուրաքանչյուր հանքար դյունա-
բերական ընկերության, արդյունաբերության հատվածի կամ դասի 
նկատմամբ կիրառվող տարեկան գանձումները  կամ վերջիններիս գոր-
ծունեության նկատմամբ գանձումների սահմանաչափը տվյալ համայնքում 
և այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում այդ ներդրումները պետք է 
շարունակվեն:

7. Օրենսդրությունը պետք է սահմանի կառավարություն-արդյունաբերություն 
գործընկերության հիմքը և այն ազդեցությունը, եթե այդպիսինը լինի, որը 
այդ գործընկերությունը կունենա 6-րդ առաջարկությունում ներկայացված 
տարեկան գանձումների վրա, ինչպես նաև 8-րդ կետում նշված հարկերի և 
խրախուսանքի միջոցների վրա:

8. Օրենսդրությունը պետք է փոփոխի դաշնային և համայնքային հարկային 
օրենսդրությունը՝ հստակորեն նախանշելու 1) Հիմնադրամին վերաուղղված՝ 
հանքարդյունաբերության մասով հարկային մուտքերի տարեկան 
մասնաբաժինը և

9. (2) Հիմնադրամին վերաուղղված հանքարդյունաբերության մասով առկա 
խրախուսանքի միջոցների տարեկան նվազեցման չափը:

10. Օրենսդրությունը պետք է սահմանի ֆինանսավորման ռեժիմի հատուկ 
նպատակները:

11. Օրենսդրությունը պետք է սահմանի մաքրման ենթակա հողերը և ջրերը: 
Օրենքները պետք է սահմանեն տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերի 
մաքրման առաջնայնությունները, որոնց համաձայն կիրականացվի 
ֆինանսավորման ռեժիմը:

12. Օրենսդրությունը պետք է սահմանի ֆինանսավորման ռեժիմն 
իրականացնող մարմինը: Հեղինակներն առաջարկում են, որ նման 
դերը ստանձնի կառավարության որևէ մարմին կամ հատուկ պետական 
գործակալություն, որը կստեղծվի ֆինանսավորման ռեժիմը սահմանող 
օրենսդրության համաձայն:

13. Օրենսդրությունը պետք է թույլատրի ֆինանսավորման ռեժիմի կա-
ռավարմանը վերաբերող կանոնների և կանոնակարգերի հրա պա րակումը: 

14. Ֆինանսական ռեժիմի ստեղծման հետ մեկտեղ՝ տիրազուրկ (լքված) 
հանքավայրերի մաքրման գործընթացը պետք է խթանվի խոչընդոտների 
վերացմանն ուղղված միջոցառումների, ինչպես նաև համայնքի ներգրավման 
միջոցառումների միջոցով, որոնք նախանշվում են ՏԼՀԱՆ-ի (Տիրազուրկ 
(լքված) հանքավայրերի նախաձեռնություն) կողմից հանձնարարված այլ 
ուսումնասիրություններում:

Ընդհանուր առմամբ, այնուամենայնիվ, Կանադայի օրենսդրական և կարգավորիչ 
դաշտը լավագույն դեպքում նման է «փոսերը կարկատելուն», վատագույն 
դեպքում` անտարբեր է խնդրի նկատմամբ: Շատ դեպքերում օրենսդրությունը 
նույնիսկ ուշադրություն չի դարձրել տիրազուրկ (լքված) հանքավայրերին, որպեսզի 
սկզբունքային և համապարփակ լուծում տա խնդրին: Որոշ ընթացիկ օրենքներ 
ձևակերպված են ընդհանուր դրույթներով՝ կարգավորիչ լիազորություններ 
տրամադրելու տեսանկյունից, ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ այնպիսի 
միջոցառումների համար, որոնք կնպաստեն կամավոր մաքրման աշխատանքներին, 
որոնք չեն պահանջի փոփոխություններ կատարել գործող օրենսդրության մեջ: 
Այնուամենայնիվ, լավագույնը կլիներ այն, որ թե՛ Կանադայի խորհրդարանը և թե՛ 
համայնքային օրենսդիրները ստիպված լինեին ուղղակիորեն անդրադառնալ խնդրին 
(Կաստրիլլի, 2002 թ., էջ. ii):
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Բլոկ 5. Լքված հանքավայրերի կառավարմանն աջակցող օրենսդրական և 
կարգավորիչ մի ջոցառ� մն երը (ըստ Կաստրիլլիի (2002 թ.))

• փոփոխել գործող օրենքը կամ մշակել նոր օրենք, որը խրախուսում 
է կամավորներին նվազեցնել, վերականգնել և ռեկուլտիվացիայի 
ենթարկել լքված հանքավայրերի տարածքները,  

• ազատել կամավորներին «պատասխանատու անձ» համարվելու 
աղտոտված տարածքների, ջրի աղտոտման կամ հարակից օրենքների 
ներքո՝ «բարի սամարացու» վերականգնում իրականացնելու ար դյուն-
քում, 

• հիմնել լքված հանքավայրերի ռեկուլտիվացիայի «բարի սա մա-
րա ցու» թույլտվության ծրագիր, որը թույլտվություն ստացած ան-
ձանցից կպահանջի հստակեցնել ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը և 
համապատասխանել մաքրման աշխատանքների որոշակի ստան-
դարտներին, ապահովել հանրային մասնակցությունը, ինչպես նաև 
բնապահպանության նախարարության վերահսկողությունը մաքրման 
աշխատանքների վրա,

• հանքավայրերի վերաշահագործողներից պահանջել կիրառել ար-
տանետումների վերահսկման ռազմավարություն և ապահովել, որ 
վերաշահագործման աշխատանքների ընթացքում արտանետումների 
ծավալը լինի ավելի քիչ, քան մինչև հանքավայրի վերաշահագործումը 
լքված հանքավայրից արտանետումների ծավալը,

• սահմանել՝ «պատմական հանքավայրերում» վերականգնման 
պատասխանատվությունից  ազատման դրույթներ, և

• Կանադայի դաշնային և համայնքային բնապահպանական ու հան-
քարդյունաբերական օրենսդրության մեջ համագործակցային հնա-
րավորությունների ընդունում:

V մասից մի շարք առանցքային առաջարկություններ ներկայացված են 
ստորև նշված Բլոկ 5-ում՝ որպես օժանդակ նյութեր: Դրանք ներառում են դաշնային 
և համայնքային օրենսդրական (կարգավորիչ) այնպիսի մոտեցումների համար 
հնարավոր բաղադրիչների կամ տարբերակների կարճ ցանկ, որոնք ուղղված են 
լքված հանքավայրերի տարածքների կամավոր նվազեցմանը, վերականգնմանը և 
ռեկուլտիվացիային:   

5.2.  Üàð²ð²ð Øî²ÌºÈ²ÎºðäÆ úðÆÜ²ÎÜºð

Հետևյալ բաժինները ներկայացնում են օրինակներ, որոնք խթան 
կհանդիսանան սույն փաստաթուղթն ընթերցողի մոտ նոր գաղափարների և 
ստեղծարար մոտեցումների համար: Դրանք նաև պետք է ցույց տան, որ կարող են 
առկա լինել տարբերակներ լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի կառավարման 
համար, կամ շարունակական զարգացած հողօգտագործման համար՝ ակտիվ կամ 
պասիվ խնամքով, որը պահանջվում է պահպանելու համար այն վայրերը, որոնք 
չեն կարող վերադարձվել ինքնապահպանվող վիճակի: Այս օրինակները նաև պետք 
է դիտվեն նախորդ բաժիններում ներկայացված օրինակների համատեքստում, 
որոնք վերաբերում էին ֆինանսական միջոցների ապահովմանը և վարչական 
խոչընդոտների վերացմանը կամ նվազեցմանը:
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5.2.1. Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ²ÚÈÀÜîð²Üø²ÚÆÜ ú¶î²¶àðÌàôØÀ
Եզրահանգումների համար ամուր հիմք ստեղծելու նպատակով այստեղ ներ-

կա յացված են մի շարք օրինակներ: Կարևորն այն է, որ դրանք պետք է համատեղեն 
հետևյալ հիմնական բոլոր չափանիշները կամ դրանց մեծ մասը (Ռայնհարդտ, 2002 թ.)

• չկիրառվող հանքարդյունաբերական  կամ  դրա հետ փոխկապակցված 
ենթակառուցվածքները կիրառել որպես նոր գործարար նախա-
ձեռնությունների համար զրոյական կամ ցածրարժեք ակտիվներ,

• գործարար կառույցների և գործառնությունների մշակումը այնպիսի 
եղանակով, որը կկապիտալացնի չկիրառվող ենթակառուցվածքների 
առանձնահատկությունները` այդպիսով մրցակցային առավելություն 
ստեղծելով նոր բիզնեսի համար,

• հանքարդյունաբերական ընկերության կամ դրա գործակալների ակտիվ 
մասնակցությունը նոր բիզնեսի` զուտ առևտրային կանոնների համաձայն 
հիմնադրման և առևտրային կայունացման հարցում,

• հանքարդյունաբերական ընկերության կամ հանքավայրի համար 
պատասխանատու կողմի ընդունումը, որ բիզնեսը կբերի շոշափելի, եթե 
ոչ անմիջապես հաշվարկելի օգուտներ:9697

Նշված առաջին հինգ օրինակները վերցված են Հարավային Աֆրիկայում 
AngloGold Ltd ընկերության Կորպորատիվ բնապահպանական հարցերի դե-
պարտամենտի մենեջերի կողմից ներկայացված փաստաթղթից (Ռայնհարդտ,  2002 
թ.):98 Այստեղ կարևոր է նշել ձախողումների հիմքում ընկած գործոնները. դրանցից 
ոչ մեկը ուղղակիորեն կապված չէ անբավարար տնտեսական եկամուտների հետ: 
Ավելի շուտ գերիշխում են վարչական ձախողումները:

Բլոկ 6.  Պոչամբարներից ստացված աղյ� ս

Օրինակ Պոչամբարներից ստացված աղյ� ս:

Շուկայական 
հնարավորություն

Որոշ պարագաներում պոչամբարները և ապարները 
հանդիսանում են գետի ավազի շատ հարմար փոխարինող` 
ցեմենտային շինարարական խառնուրդում:

Կապիտալ ծախսեր Նվազագույն:

Երկարակեցություն Elands Brick-ը գործեց Elandsrand ոսկու հանքում 5 տարի: 

Ենթակառուցվածք Հիմնվել է չօգտագործվող հանքավայրի թենիսի խաղա-
դաշ տի  տեղանքում:

Զբաղվածություն 42 մարդ:

Շուկա Ապրանքը մատակարարվում էր տեղական ցածրարժեք 
բնակարանային ծրագրերին և հանքավայրերին մրցունակ
գնե րով:  

Լրացուցիչ օգուտներ Հանքավայրը ազատվեց պոչամբարների տեղահանման 
ծախսերից, հատուկ մաքրման աշխատանքների և 
խողովակների պատռվածքի հետ կապված խնդիրներից:

Արդյունքը Ձախողվեց ձեռնարկատեր գործընկերների անձնական 
հակասությունների պատճառով:

96
 

98 Սա կարելի է գտնել առցանց, Հանքարդյունաբերություն, օգտակար հանածոներ և կայուն զարգացում 
կայքում` ներկայացված IIIED (Շրջակա միջավայրի և զարգացման միջազգային ինստիտուտ) կողմից. 
http://www.iied.org/mmsd/rrep/s_afr.html
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Բլոկ 7.  Դպրոց` հանքավայրի կառ� յցներից

Օրինակ Չօգտագործվող հանրակացարանի (դպրոցի) 
վերափոխ� մը:

Շուկայական 
հնարավորություն

Չօգտագործվող հանրակացարանի վերափոխումը բնա-
կարանային շենքի չափազանց թանկարժեք կլինի: Նա-
խագիծը իդեալական է գիշերօթիկ դպրոցի համար, քանի 
որ դա անվտանգ կառույց է: Եթե ծրագիրը կրկնվի 4 
նախապես ընտրված վայրերում, ապա հանքավայրի 
փակման ծախսերի խնայողությունը կգերազանցի 18 միլիոն 
հարավաֆրիկյան ռանդը (ZAR):

Կապիտալ ծախսեր 3 մլն. ZAR:
Երկարակեցություն Քաղաքական պատճառներով չի իրականացվում
Ենթակառուցվածք Հանքավայրի աշխատողների համար նախատեսված՝ 

չօգտագործվող հանրակացարան:
Զբաղվածություն (Ծրագրված) 59` հիմնականում հանքավայրի 

աշխատողների ամուսինները, 72 ժամանակավոր 
շինարարական աշխատատեղեր:

Շուկա 900 աշակերտի համար նախատեսված կրթական և 
գիշերօթիկ կառույց: Հասցեագրելու առանցքային սոցիա-
լական կարիքը` հասանելի որակյալ ուսուցում` հանրային 
դպրոցների հետ մրցունակ արժեքով:

Լրացուցիչ օգուտներ 4 մլն. ZAR-ից ավելի փակման հետ կապված ծախսերի 
կատարումից խուսափում: Ակտիվների փոխանցում զրո-
յական արժեքով` առևտրային կենսունակության համար 
կարևոր գործոն:

Արդյունքը Չշարունակվեց, քանի որ գործարարը չէր հանդիսանում 
PDI (նախկինում անապահով խավի ներկայացուցիչ) 
ընկերություն (PDI ընկերությունը սևամորթներին պատկանող 
ընկերություն է, կամ սևամորթները հանդիսանում են ըն-
կերության բաժնետոմսերի մեծամասնության (ավելի քան 
51 %) սեփականատերը: 

Բլոկ 8. Դրենաժային թ� նելներ� մ սնկի ֆերմա

Օրինակ Թ� նելի փակ� մ – Ադամանդային սնկերի ֆերմաներ 
Շուկայական 
հնարավորություն

Թունելների կայուն մթնոլորտը և կլիման սունկ աճեցնողին 
մրցակցային առավելություն են տալիս: 

Կապիտալ ծախսեր 600000 ZAR:
Երկարակեցություն Շարունակվում է:
Ենթակառուցվածք Ստորերկրյա դրենաժային թունելները Քիմբերլի վայրի «Մեծ 

անցք» տարածքի պատմական հանքավայրում:
Զբաղվածություն 12 մարդ:

Շուկա Հարավաֆրիկյան մատակարարման ցանցում սնկերի 
հատուկ տեսակների առաջատար մատակարար։ 
Շրջանառությու նը՝ տարեկան 800000 ZAR:
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Լրացուցիչ օգուտներ Ստորերկրյա դրենաժային թունելները De Beers ընկերության 
համար հանդիսանում են շարունակական պահպանման 
պարտավորություն: Սակայն դրանք վերածվեցին վարձա-
կա լությունից ստացվող եկամուտների:

Արդյունքը Ծրագիրը ձեռք բերվեց De Beers ընկերության կողմից, 
որպես ընդլայնման գործիք կիրառելու նպատակով:

Բլոկ 9. Ձկնաբ� ծական ֆերմա` մե տալ� րգիական գործարան� մ

Օրինակ Մետալ� րգիական գործարանի փակ� մ - AngloGoldFish 
(West Rand):

Շուկայական 
հնարավորություն

Արհեստական ջրավազանները իդեալական են ձկնա բու-
ծության, ջրի մակարդակը կառավարելու համար. նման գոր-
ծո ղությունները իրականացվում են առկա գործարարների 
կողմից:

Կապիտալ ծախսեր 2.5 մլն. ZAR:
Երկարակեցություն Շարունակվում է:
Ենթակառուցվածք Մետալուրգիական գործարանի շինություն, որը 

նախատեսված է հեղուկների շրջանառության համար:

Զբաղվածություն 18 մարդ:
Շուկա Գործող արտահանողի մատակարարում: 3.6 մլն.  ZAR 

տարեկան շրջանառություն:
Լրացուցիչ օգուտներ Եթե կրկնվի 4 նախանշված փակվող հանքավայրերում, 

ապա փակման ծախսերի խնայողությունը կարող էր կազմել 
ավելի քան 45 մլն. ZAR, ինչպես նաև հնարավոր է տեղ 
գրավել դեկորատիվ ձկնաբուծական համաշխարհային 
շուկայում:

Արդյունքը 7 մլն. ZAR-ը  գերազանցող փակման ծախսերից 
խուսափումը:  

Բլոկ 10 Վերջնական փակ� մ` ձկան և ջրիմ� ռի ֆերմա
Օրինակ Դատարկ տարածքների վերջնական փակ� մ - Diamond 

Coast (Ադամանդե ափի) ակվակ� լտ� րաների մշակման 
ընկեր� թյ� ն:

Շուկայական 
հնարավորություն

Արհեստական ջրավազանները և ենթակառուցվածքները 
հարմար են խեցեմորթի և ջրիմուռների բուծման համար: 
Հեռավոր, բայց գեղեցիկ քաղաքի համար հնարավորություն 
է ստեղծվում բացահայտելու երկարաժամկետ զբոսա-
շրջության ներուժը: 

Կապիտալ ծախսեր Հայտնի չէ, այնուամենայնիվ, նոր բիզնեսի համար պոմպային 
ենթակառուցվածքների ստեղծման ընթացքում 30 մլն ZAR 
խնայողություն:

Երկարակեցություն Կասեցված է:
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Ենթակառուցվածք Ակվակուլտուրաներ բազմացնող ընկերությունը օգտա-
գործում է բաց հանքավայրային մշակումները, ինչպես նաև 
առկա պոմպային ենթակառուցվածքները` իր կապիտալ 
ծախսերը նվազեցնելու համար (մոտ 30 մլն. ZAR):

Զբաղվածություն Այս նախաձեռնությունը կներգրավի 54 մարդու, որոնք 
կզբաղվեն խեցեմորթների և ջրիմուռների ֆերմայում:

Շուկա Հայտնի չէ:
Լրացուցիչ 
օգուտներ

Վերջին վեց տարիների ընթացքում Նամաքվալանդ ափի 
երկայնքով բաց հանքավայրերի գործունեության հետ կապ -
ված De Beers ընկերությունը բախվում է 150 մլն. ZAR 
վերականգնման պարտավորության հետ: Վերականգնման 
ենթակա հանքահորային ջրհորները և պոմպային ենթա-
կառուցվածքը օգտագործելով՝ այն վերականգնման ծախսերը 
կրճատում է համարյա 2 մլն. ZAR-ով:
Հանքարդյունաբերական աշխատանքների դադարեցումից 
հետո քաղաքի ենթակառուցվածքի պահպանման  հնա րա-
վորությունը ապահովող տնտեսական հիմքերի մի մասի 
տրամադրման արդյունքում ձեռնարկությունը թույլ կտար De 
Beers ընկերությանը որոշակի եկամուտ ստանալ Kleinsee-
ում կատարած ներդրումներից: Սա թույլ կտար հեռավոր, 
սակայն գեղեցիկ քաղաքին խուսափել ապամոնտաժումից՝ 
հնարավորություն ոնենալով բացահայտել իր երկարաժամկետ 
զբոսաշրջային ներուժը:

Արդյունքը Ծրագիրը կասեցվել է կառավարության կողմից ոչ համարժեք 
թույլտվության հետևանքով:

Հիմնվելով վերը նշված օրինակների վրա` Ռայնհարդտը (2002 թ.) մի շարք 
առաջարկություններ արեց: Առաջին հերթին, հանքարդյունաբերող ընկերությունների 
կամ ակտիվներ (ֆիզիկական պարտավորություններ) կրողների վերաբերյալ նա 
նշում է, որ

• նմանատիպ նպատակներին հասնելը անձնակազմից պահանջում է 
պլանավորումը դիտել երկարաժամկետ տեսանկյունից,

• նորարարների խրախուսումը պետք է ազդարարվի հաշվետու կազ մա-
կերպության ղեկավարության կողմից,

• շրջակա միջավայրին չվնասող և ստեղծարար մոտեցումները կարող են 
բերել հստակ ֆինանսական և սոցիալական արդյունքների,

• տնտեսագիտությունը և բնապահպանությունը իրականում օտար չեն 
միմյանց,

• նմանատիպ ծրագրի մշակումը պահանջում է տարբեր մտածելակերպ և 
տարբեր հմտություններ,

• պետք է ընդունել, որ իրագործելիության հետազոտությունները կարող են 
բացասական արդյունքներ տալ,

• նման ուղիների միջոցով հնարավոր է խուսափել հանքավայրի մի մասի 
փակման և ապամոնտաժման ծախսերից,

• հնարավոր է երկարաժամկետ պահպանման պահանջները տեղափոխել 
դեպի այլ՝ կենսունակ և կայուն նախաձեռնության,

• ֆինանսապես կենսունակ բիզնեսներում հնարավոր է թողարկել 
բաժնետոմսեր, որոնք ավելի ուշ կարող են շահութաբեր կերպով տնօրինվել,

• նման միջոցառումների միջոցով կարելի է հասնել կառավարության 
և բիզնեսի հարաբերությունների բարելավման և, որպես արդյունք, 
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աշխատանքների նվազեցման կամ հանքավայրի փակման ընթացքի ավե-
լի ճկուն կառավարման,

• նման գործողությունները կարող են ծառայել որպես շարունակա  կան 
զարգացման հստակ ցուցադրում, որպես խնդրի լուծման ստեղծարար 
հնարավորությունների ցուցադրում՝ կորպորատիվ իմիջը բարձրացնելու 
նպատակով, և որպես այդպիսիք կարող են օգտվել հանքարդյունաբերա-
կան լիցենզիաների հասանելիության ավելի մեծ հնարավորություններից:

Այս հաշվետվության համատեքստում նաև ընդգծվում է, որ վերոնշյալ 
օրինակները շեշտում են կառավարության և կարգավորիչ մարմինների կարևոր 
դերը նման նախաձեռնությունների հաջողության գործում` թե՛ ճկունության և թե՛ 
հնարավորությունների տեսանկյունից:

5.2.2.  Ð²Üø²ì²ÚðÆ ìºð²Þ²Ð²¶àðÌàôØÀ

Հանքավայրերի վերաշահագործման ծրագրերը այն ծրագրերն են, որոնց 
շրջանակներում նախորդ հանքարդյունաբերական գործողություններից մնացած 
թափոնները (կամ խոտանը) վերամշակվում են, որպեսզի վերականգնվեն մնացած 
արժեքավոր հանքանյութերը: Վերջին տասնամյակների (կամ նույնիսկ դարերի) 
ընթացքում տեղի ունեցած տեխնոլոգիական առաջխաղացումը թույլ է տալիս 
իրականացնել շահութաբեր գործառնություններ նման հանգամանքներում, և այդ 
տեխնոլոգիական առաջընթացը շարունակվում է: Արդյունքում, ամբողջ աշխարհում 
իրականացվում են հանքավայրերի բազմաթիվ շահութաբեր վերաշահագործման 
գործառնություններ:

Բլոկ 11.  Coeur Rochester–ի Nevada Packard ծրագրի վերաշահագործման 
մասով փոխզիջ� մը (վան Զիլ և այլք, 2002 թ. (b)) 

Օրինակ Coeur Rochester-ի Nevada Packard ծրագիր

Ծրագրի
նկարագրություն

Nevada Packard ծրագիրը տեղակայված է Հյուսիսային 
Նևադայի Լավլոք քաղաքից մոտ 17 մղոն դեպի հյուսիս-
արևելք: Այն բաղկացած է փոքր արբանյակային բաց 
հորային հանքից Coeur Rochester հանքավայրի 
մոտակայքում: Coeur Rochester-ը արծաթի և ոսկու բաց 
հորային հանք է, որի շահագործումը մեկնարկել է 1986 
թվականին: Nevada Packard ծրագիրը տեղակայված 
է պատմական Rochester հանքարդյունաբերական 
տեղանքում, մի տարածքում, որտեղ անցյալում 
ինտենսիվ հանքարդյունաբերական աշխատանքներ 
են իրականացվել, որոնց հետևանքով առաջացել 
են թափոնների բազմաթիվ փոքր թափոնակույտեր 
և հանքահորեր, ինչպես նաև բովանցքեր և 
հանքափողեր: Nevada Packard ծրագրի մշակման հետ 
զուգահեռ՝ Coeur-ն առաջարկում է ռեկուլտիվացիայի 
ենթարկել ծրագրի սահմաններում գտնվող հին լքված 
հանքավայրի խախտված լանդշաֆտի մոտավորապես 
63 ակրը, որը հանդիսանում է հանքավայրի նախորդ 
շահագործողների շահագործման հետևանք:

Խթանող գործոններ Իշխանությունները համաձայնել են արագացնել 
թույլտվություն շնորհելու գործընթացը և թույլատրել 
ընկերությանը իրականացնել շրջակա միջավայրի 
աուդիտ, այլ ոչ թե շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատում:
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Հանքարդյունաբերական 
գործառնությունների 
ընթացքում 
իրականացված 
վերականգնողական 
միջոցառումներ

Վերականգնումը ներառում է հետևյալը.
• Ինը ակր մակերեսով խիտ լուծազատման 

տեղամասը  կվերափոխվի 2.5:1 չափսերով 
լանջի, որտեղ կկատարվեն ռեկուլտիվա-
ցիայի աշխատանքներ` օգտագործելով 
համապատասխան աճեցման սուսպենզոիդ և 
վերականգնված բուսածածկի շերտ:

• Ջրհորները կհամապատասխանեցվեն Նևա-
դայի շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
բաժնի ստանդարտներին:

• Հին պոչամբարները, որոնք գտնվում են 
ծրագրի տարածքում, կծածկվեն ապարով և 
ծածկաշերտով, կվերափոխվեն 3:1 լանջի, իսկ 
այնուհետև կվերականգնվի բուսածածկը:

• Հին պոչամբարների տարածքում դրենաժային 
համակարգը անհրաժեշտության դեպքում 
կձևափոխվի` անհրաժեշտության դեպքում էրո-
զիան նվազեցնելու նպատակով:

• Ծրագրի տարածքից դուրս գտնվող հին 
պոչամբարները կծածկվեն ապարով և 
ծածկաշերտով, և կվերադասակարգվեն 2.5:1 
լանջի` էրոզիան նվազեցնելու նպատակով

• Coeur–ի մշակումից առաջ կառուցված 
բաց հանքավայրից դուրս գտնվող բոլոր 
հետազոտական ճանապարհները ռեկուլ- 
տիվացիայի կենթարկվեն՝ բացառությամբ որոշ 
հին ճանապարհների և այն ճանապարհների, 
որոնք պետք է հասանելի լինեն հանրության 
համար, որպես հանքարդյունաբերական աշխա- 
տանքներին հաջորդող հողի օգտագործման 
բաղադրիչ:

• Վերականգնումից հետո նախկինում գոյություն 
ունեցող և նոր խախտված բոլոր մակերեսները 
կվերաուրվագծվեն, ու կվերականգնվի դրանց 
բուսականությունը՝ բացառությամբ բաց հանքի` 
47 ակր մակերեսով տարածքի: Մնացած բաց 
հանքավայրերը կենթարկվեն մասնակի լցա-
փակման։ 

Այնուամենայնիվ, ներկայումս շատ դեպքերում նման ծրագրերը կարող 
են շահութաբեր կամ գրավիչ չլինել, մասնավորապես այն համայնքներում, 
որտեղ հարկերը կամ ռոյալթիները առավել բարձր են, կամ այն վայրերում, 
որտեղ հանքավայրերի հետ կապված պարտավորությունների վերաբերյալ 
մտահոգությունները անընդունելի ֆինանսական ռիսկ են ստեղծում ապագա 
«վերաշահագործողների» համար: Բացի դրանից՝ երբեմն դժվար է գտնել 
տարբերությունը «հանքարդյունաբերական» կամ «վերաշահագործման» ծրագրերի 
միջև: Այստեղ ներկայացված են երեք վերաշահագործման ծրագրերի օրինակներ, 
որոնցից յուրաքանչյուրի արդյունքում տեղի է ունեցել շրջակա միջավայրի զգալի 
բարելավում, ինչպես նաև գրանցվել են այլ սոցիալ-տնտեսական օգուտներ: 
Թեև այստեղ ներկայացված ծրագրերի ստույգ արժեքային թվերը նշված չեն, 
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ենթադրվում է, որ դրանց մեծ մասը շահութաբեր է և ունի իր սպառման շուկան: 
Այնտեղ, որտեղ նկարագրված վերականգնման աշխատանքները գերազանցում 
են կարգավորողների պահանջները, կարելի է իրատեսորեն ենթադրել, որ 
պատասխանատու կազմակերպությունը իր նախաձեռնություններին գիտակցաբար 
հավելել է որոշ այլ գործարար կամ սոցիալական արժեք:

Բլոկ 12.  Ածխի  թափոնների վերամշակման մի ացյալ օգ� տները99

Օրինակ Wildwood-ի ածխի թափոնների վերամշակման ծրագիր, 
Փենսիլվանիա 

Ծրագրի
նկարագրություն

ACV Power Corporation-ի Wildwood ծրագիրը գտնվում է 
Փենսիլվանիա նահանգի Ալեգենի համայնքում, Հեմփթըն 
քաղաքի մոտ: Հինգ հոգու կողմից իրականացվող ծրագրի 
շնորհիվ ռեկուլտիվացիայի է ենթարկվել Փիթսբուրգի 
արվարձաններում գտնվող հանրային մեծ զբոսայգուն՝ 
North զբոսայգուն հարակից 42.5 ակր մակերեսով լքված 
հանքավայրը՝ 50 տարվա հնության լքված ածխի վառվող 
թափոնների վերաշահագործման միջոցով:

 ____________________
99 Բլոկ 12-ում և Բլոկ 13-ում ներկայացված օրինակները մեջբերված են հետևյալ կայքից` IMCC-ն 
ներկայացնում է  Պետական ռեկուլտիվացիայի  2001 թվականի մրցանակները  http://www.imcc.isa.us/News-
Letters/NewsMay200i.htm: Միջնահանգային հանքարդյունաբերական համաձայնագրի հանձնաժողովը 
(IMCC), որը տեղակայված է Վաշինգտոն քաղաքում, բազմանահանգային պետական գործակալություն/ 
կազմակերպություն է, որը ներկայացնում է իր անդամ նահանգների բնական ռեսուրսների ոլորտի 
շահերը:  Այդ հանձնաժողովը առաջին անգամ ծրագրվել է 1964 թվականին, իսկ 1970 թվականին սկսել 
է իր գործունեությունը` անդամագրելով առաջին չորս անդամ նահանգներին: Այդ ժամանակից ի վեր 
ևս 13 նահանգ շրջանառության մեջ դրեցին համապատասխան օրենսդրություն, որը նրանց դարձրեց 
համաձայնագրի անդամ, իսկ ևս 3 նահանգներ հանդիսանում են համաձայնագրի թղթակից անդամ, քանի 
որ նախատեսում են համապատասխան օրենսդրության ընդունումը, ինչը նրանց կդարձնի համաձայնագրի 
ասոցիացված անդամ: Հանձնաժողովը գործում է մի քանի կոմիտեների միջոցով, որոնցում ներգրավված 
են համապատասխան նահանգների Օգտակար հանածոների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
դեպարտամենտի` նա հան գա պետի կողմից նշանակված ներկայացուցիչները:
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Խթանող գործոններ Լանդշաֆտի վերականգնում` առանց հարկատուների 
գումարները ծախսելու:
Անշարժ գույքի (հողի) արժեքի բարձրացում
Ձեռնարկատիրոջ կողմից ենթադրվող շահութաբեր 
գործունեություն:

Հանքարդյունաբե-
րական գործառնու-
թյունների ընթացքում 
իրականացված 
վերականգնողական 
միջոցառումներ

Այս ծրագիրը զգալիորեն բարելավեց տարածքի ստորե-
րկրյա և մակերեսային ջրի որակը և բարձրացրեց այդ 
տարածքի անշարժ գույքի արժեքը: Փենսիլվանիայի 
վերաշահագործման ծրագրի միջոցով այս ծրագրի 
շրջանակներում տարածքից տարհանվեցին մոտ 900,000 
տոննա ածխային թթվային թափոններ, և դա կատարվեց 
առանց հարկատուների գումարները օգտագործելու: 
Բացի դրանից` AVC-ի գործնական հարաբերությունները 
ջերմաէլեկտրակայանի հետ թույլ տվեցին փոխել ածխի 
թափոնները շրջանառվող եռացող շերտում այրվող 
(CFBC) ալկալինային մոխրանյութով, որը կիրառվեց 
հանքավայրի վերակուլտիվացիայի ընթացքում:
CFBC մոխրի օգտագործմամբ ACV–ն ստեղծեց բերրի 
ցանքատարածք և արդյունավետորեն կասեցրեց աղտո-
տող նյութերի արտանետումը շրջակա տարածքներ, 
ինչպես նաև դրանց ներթափանցումը ստորգետնյա ջրերի 
մեջ: Տեղական պաշտոնյաները սկզբից դեմ էին այդ 
ծրագրին` հաշվի առնելով բեռնատարների երթևեկության 
ակտիվացման, հնարավոր փոշու և աղմուկի, ինչպես 
նաև մթնոլորտի հնարավոր աղտոտման խնդիրները: 
Այնուամենայնիվ, այդ տարածքի բարելավման աշխա-
տանքներից հետո քաղաքային իշխանությունները գովա-
սանքի նամակ հղեցին ACV ընկերությանը` նշելով, որ 
«երկարաժամկետ օգուտները զգալիորեն գերազանցում 
են աննշան անհարմարությունները [բեռնատարների 
երթևեկության մասով]»: Ածխի թափոններ վերա մշակող 
այս փոքր ընկերությունը` Power-ը, ի վիճակի եղավ էական 
ազդեցություն թողնել Wildwood հանքավայրի վրա թե՛ է 
սթետիկական և թե՛ բնապահպանական առումով:

Բլոկ 13. Գործող քարհանք� մ վերակ� լտիվացիայի աշխատանքների 
պահանջների գերազանց� մ 

Ծրագրի 
նկարագրություն

Baggaley քարհանքի վերաշահագործ� մ

Խթանող գործոններ Hanson Aggregates ընկերությունը իր Baggaley հան-
քավայրում, որը տեղակայված է Փենսիլվանիա նա -
հանգում, վերակուլտիվացիայի ենթարկվեց մի ամ բողջ 
հանքավայրի տարածք, թեև իրավական պար տա-
վորություն ուներ վերակուլտիվացիայի ենթարկելու միայն 
1972 թվականից հետո տուժած վայրերը: Վերջում, բաց 
հանքի աստիճանը ուներ 900 մետր երկարություն և մոտ 
52 մետր բարձրություն: 
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Հանքարդյունա -
բերական 
գործառնություն-
ների ընթացքում 
իրականացված  
վերականգնո ղական 
միջոցառումներ

Նշված չէ:

Ծրագրի 
նկարագրություն

Չնայած տեղում գտնվող նյութերի սահմանափակ լինե-
լուն և բարձր տեղանքի հետ կապված լուրջ խնդիրներին` 
այդ տարածքը ամբողջովին վերակուլտիվացիայի 
ենթարկվեց: Rolling hills-ը փոխարինեց հանքաս տի-
ճան ները, և մոտակա տարածքների սաղմոնի հոսքը 
պահպանվեց:

Հողի հետհանքարդյունաբերական կիրառումը նա-
խագծվել էր` հաշվի առնելով տարբեր նպատակներ, 
որոնք ներառում են ձկների և վայրի կենդանիների 
բնական միջավայրը, ինչպես նաև արդյունաբերական 
վայրի առկայությունը մի տեղանքում, որտեղ գերիշխում 
է հարթավայրը: Իրականում Baggaley Quarry–նըստ 
թության վերաշահագործման գործողություն էր իրա-
կանացնում՝ բարձր մակարդակի և զգայուն ջրբա ժա-
նում: Համապարփակ մոնիթորինգի և լավ ծրագրված 
վերակուլտիվացիոն տեխնիկայի միջոցների կիրառման 
համադրման միջոցով պահպանվեց մոտակա գետը, որը 
դասակարգված է որպես բարձր մակարդակի սառը ջրով 
ձկնաբուծարան: Բացի դրանից՝ վայրի կենդանիների 
համար ստեղծված բնական պայմանները գրավեցին 
սպի տակապոչ եղնիկներին, վայրի հնդկահավերին, գորշ 
արջերին, տարբեր տեսակի սագերին և բադերին, ինչպես 
նաև նման վայրերին բնորոշ գիշատիչներին, ինչպիսիք 
են բուերը և  բազեները: Իր աշխատանքների ընթացքում 
Baggaley Quarry-ն ուներ համապատասխանության 
գերա զանց ցուցանիշներ: 
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6. Ð²ð²ì²ðºìºÈÚ²Ü ºìðàä²ÚàôØ/îÆê² ¶ºîÆ ²ì²¼²ÜÆ
   î²ð²Ì²Þðæ²ÜàôØ (Ð²º/î¶²) Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü  
   Î²ð¶²ìàðÆâ ¸²ÞîÆ ´²ðºÈ²ìàôØ

1.3–ից մինչև 1.5 բաժիններում նկարագրված էին այս փաստաթղթի նպա-
տակները: Ներկայացված նյութերի մեծ մասի նպատակն է անդրադառնալ 
փակվող հանքերի խնդրին և ներկայացնել որոշ օրինակներ,  ինչպես դա  կարող 
է արվել: Այդ ներածական բաժիններում հղումներ են կատարված նախորդ 
ուսումնասիրություններին, որոնք նույնպես կենտրոնացած են Հարավարևելյան 
Եվրոպայի/Տիսա գետի ավազանի հանքարդյունաբերության և հանքային ժա-
ռանգության վրա (Բուռնո-Ռեքույա, 2004 թ., Փեք, 2004 թ.): Այլ արդյունքների հետ 
մեկտեղ այս ուսումնասիրությունները բերում են այն եզրահանգման, որ անհրաժեշտ 
է ջանքեր գործադրել հանքարդյունաբերական հիմնական դերակատարների 
համար իրավական և/կամ կարգավորող դաշտի մշակում սկսելու համար: Այնուհետ,  
պետք է նախագծվեն օգտապաշտական (ուտիլիտար) միջոցառումներ, որոնք 
նյութական խթաններ կտրամադրեն խնդրահարույց վայրերում գործունեությունը 
բարելավելու համար: Այնուամենայնիվ, նաև նշվում է, որ այդ գործընթացը ամենայն 
հավանականությամբ պետք է լինի երկկողմանի: Կառավարությունը պետք է 
պատրաստ լինի և´ «տալու», և´ «պահանջելու»: 

Այնուհետ նշվեց, որ անհրաժեշտ են միջոցառումներ, որոնց նպատակը 
կլինի հզորացնել հանքարդյունաբերական ոլորտը, ինչպես նաև դրան վերաբերող 
օրենսդրական դաշտը: Նաև նշվում է, որ արդյունաբերական, կարգավորող և 
սոցիալական մարմինների գերակայող նորմերը պետք է փոփոխվեն, որպեսզի 
զարգացնեն (կամ թույլ տան զարգացնել) և բարելավեն հանքարդյունաբերական 
գործունեությունը:  

Համաձայն նախորդ աշխատության` նշվեցին տեղական որոշում կայացնող-
ների, քաղաքականություն ձևավորողների և առաջատար արդյունաբերական դերա-
կա տարների գործունեության  չորս հիմնական բնագավառներ. 

• լքված կամ տիրազ� րկ հանքավայրեր� մ ռիսկերի նվազեց� մ - գոր-
ծողություններ տարածաշրջանային մասնակիցների միջև, որոնք կարող 
են նպաստել ամենանշանակալի ռիսկերի նվազեցմանը, կապված 
չշահագործվող, լքված և/կամ տիրազուրկ հանքավայրերի հետ՝ որտեղ 
պահվում են մեծ քանակությամբ ֆիզիկապես և քիմիապես անկայուն և/կամ 
վատ պահեստավորված հանքարդյունաբերական թափոններ,  

• ռիսկերի նվազեց� մ շահագործվող հանքավայրեր� մ -  գործողություններ, 
որոնք կարող են նվազեցնել ամենանշանակալի ռիսկերը այն 
հանքարդյունաբերական կամ հանքանյութերի վերամշակման վայրերում, 
որոնք գործարկվում են գործող տնտեսական դերակատարների կամ 
արդյունաբերական գործունեության կողմից, որի հիմնական մասը  փակման 
գործողությունների ֆինանսավորման արդյունավետ մոտեցման մշակումն 
է, ինչը հետագայում թույլ կտա իրականացնել հանքավայրի վերականգնում, 

• նոր ռես� րսների և վերաշահագործման մշակ� մ՝ համա պատաս-
խանեցված կայ� ն զարգացման հետ  -  գործողություններ, որոնք կարող են 
խթանել ենթակառուցվածքային կարողությունների զարգացումը, ռիսկերի 
վերահսկման մշակույթի և ամբողջ տարածաշրջանում գործառության 
ընթացակարգի  բարելավման  զարգացմանը որպեսզի ստեղծվեն հան-
քարդյունաբերական աշխատանքների նախագծման նորմեր, որոնք 
կներառեն հանքավայրի փակման ծրագրերը` որպես նախագծի գոր ծո-
ղության ժամա նակատվածի մի մաս, 

• լքված կամ տիրազ� րկ  հանքավայրերի կառավարման և կայ� ն հան ք-
ա րդյ�  նա բեր� թյան և հանածոների վերամշակման պրակտիկայի հա -
մար ինստիտ� ցիոնալ կարգավորիչ դաշտի զարգացման խթա ն� մ – 
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հան քարդյունաբերական և հանածոների վերամշակման գոր ծո  ղությունների 
կարգավորող իրավական դաշտի հետագա զար գացում, տարածաշրջանում 
հանքարդյունաբերական և հանածոնե րի վե  րա մշակման գործողությունների 
բնապահպանական հարցերի հստակ հաշվետվողականություն (և իրա-
վասություններից հրաժարում): Անդրսահմանային ռիսկերի կառավարմանը և/
կամ աղետների արձա գանքմանը աջակցող հաստատությունների հետագա 
զարգացում:  

Բաժին 2-ը այնուհետև ամփոփեց, թե ինչու մի շարք շահագրգիռ կողմեր 
Հանքերի փակման և լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի հարցը համարում են 
այդքան  կարևոր  ամբողջ  աշխարհի  կայուն  զարգացման  գործընթացի  համար: 
Բաժին 3-ը ուսում նասիրեց, թե ինչպես այս դերակատարները կարող են աշխատել 
միմյանց հետ, ինչպես ներգրավված կողմերի հարաբերական կարևորությունը կարող 
է ժամանակի հետ փոփոխվել, և երբ են վերջիններս տարբեր  խմբեր  կազմում: Դրան 
հետևելով` բաժին 4-ը համառոտ ներկայացրեց, թե ինչու են հանքավայրերը փակվում, 
և, սույն փաստաթղթի ենթատեքստում շատ ավելի կարևոր է, թե ինչու են բազմաթիվ 
հանքավայրեր լքվել առանց համապատասխան գործողություններ նախաձեռնելու, 
որպեսզի դրանք վտանգ չներկայացնեն շրջակա միջավայրի և հասարակության 
համար: Այնուհետ` Բաժին 5-ը մասնավորեցրեց ՀԱԵ/ՏԳԱ երկրների որոշակիորեն 
առանձնահատուկ կարիքները և որոշ օրինակներ ներկայացրեց, որպեսզի հիմք 
ապահովվի վերևում բերված բազմաթիվ փաստարկներին: Որպես այդպիսին, 
ներկայացված նյութը  վերջնականորեն ցուցադրում է, որ Հանքերի փակումը  կարևոր  
գործողությունների առաջին երեք բնագավառները հնարավոր է դարձնում, մինչդեռ 
չորրորդ բնագավառը կենսական է այդ նպատկներին հասնելու համար:  

Այսպիսով, սույն հաշվետվությունը հասավ այն կետին, երբ ավելի վաղ 
իրականացված հետազոտություններին հետևող անհրաժեշտ գործողությունները 
կարող են հաստատվել, և երբ սույն փաստաթղթի բովանդակության արդյունքում 
բացահայտված առավել կոնկրետ մասերը կարող են ամփոփվել:  Սույն փաստաթղթի 
սկզբում բացահայտված չորս գործողության բնագավառներից յուրաքանչյուրը 
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իր հերթին կուսումնասիրվի, ապա կներկայացվեն հանքավայրի փակման քա-
ղաքականության ձևավորման որոշ ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ լրացուցիչ 
նշումներ: 

Այնուհետև այս փաստաթուղթը կեզրափակվի ՀԱԵ/ՏԳԱ երկրներում 
Հանքերի փակմանը հասնելու համար հետագա ուղու վերաբերյալ մի շարք 
առաջարկություններով: Տեքստը պատասխանում է հետևյալ հարցերից յուրա-
քանչյուրին հերթականությամբ. որո՞նք են  հիմնական խնդիրները, ինչո՞ւ պետք է 
դրանք լուծել, ինչպե՞ս  կարելի է նման հարցերը լուծել, ո՞վ պետք է կամ կարող է 
գործել, և ե՞րբ պետք է գործողություններ ձեռնարկել: 

6.1. Èøì²Ì ºì îÆð²¼àôðÎ Ð²Üø²ì²Úðºð         

Ընթերցողին ուզում ենք հիշեցնել, որ այս հաշվետվության մեջ լքված  
հանքավայր տերմինը վերաբերում է այն վայրերին, որոնք նախկինում օգտագործվել 
են հանքարդյունաբերական և հանքանյութերի վերամշակման նպատակներով 
(հանքարդյունաբերական գործառնություններ կամ կառույցներ), որոնց փակման 
գործողությունները (ներառյալ վերականգնումը) ավարտված չեն, սակայն այդ 
հանքավայրերի իրավաբանական  սեփականատերերը հայտնի են, իսկ տիրազուրկ  
հանքավայրը այն հանքարդյունաբերական գործառնությունները կամ կառույցներն են, 
որոնց պատասխանատու կողմը այլևս գոյություն չունի կամ չի կարող հայտնաբերվել: 

Այս տարբերակումը կարևոր է` հաշվի առնելով հաջորդող ենթաբաժիններում 
շարադրված թեմայի ենթատեքսը: 

àðà±Üø ºÜ Ð²º/î¶² î²ð²Ì²Þðæ²ÜàôØ Èøì²Ì ºì îÆð²¼àôðÎ
Ð²Üø²ì²ÚðºðÆÜ ìºð²´ºðàÔ ÐÆØÜ²Î²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÀ

ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանում գոյություն ունեն մեծ քանակությամբ հան-
քանյութերի արտահանման արդյունաբերության հետ կապված հանքավայրեր, 
որոնք բարձր վտանգ են ներկայացնում, և դրանցից շատերը իրենց հետ կապված 
բազմաթիվ ռիսկեր են պարունակում, որոնք վտանգ են ներկայացնում շրջակա 
միջավայրի, հանրային առողջության և անվտանգության, և/կամ Հարավարևելյան 
Եվրոպայի երկրների տարածաշրջանային սոցիալ-քաղաքական կայունության  
համար:

Հանքարդյունաբերական տարածքների հետևողական վերականգնման ծրա-
գրի շրջանակներում ֆինանսական հսկայական պարտավորությունը ներկայացնում 
է այնպիսի մարտահրավեր, որը յուրաքանչյուր առանձին վերցրած սոցիալական 
դերակատարի ֆինանսական կամ կազմակերպչական ռեսուրսներից վեր է` այդ 
խնդիրը միայնակ ավանդական կերպով լուծելու համար: 

Այդ հանքավայրերի կազմաբանության, կենսաքիմիայի, ռիսկերի ընդհանուր 
մակարդակի վերաբերյալ թվերով արտահայտված տվյալներ գոյություն չունեն, 
որոնց համար ներգրավված ընկերությունները պետք է պատասխանատու լինեն 
կամ կարող են բերվել պատասխանատվության: 

Թեև տիրազուրկ հանքավայրերի առկա իրավական սեփականատերերի 
բացակայությունը հաճախ պատասխանատվությունը դնում է կառավարության 
վրա, շատ քիչ կառավարություններ ունեն բավարար ռեսուրսներ կամ փորձ` 
նման տիրազուրկ հանքավայրերի ֆիզիկական կամ ֆինանսական պա տաս-
խանատվությունը ստանձնելու համար: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ առկա պարտավորությունների ռեժիմները  հան դես      
են գալիս  որպես խոչընդոտ ներգրավված տնտեսական մասնակիցների համար` լք-
ված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի հետ իրենց գործունեությունը կապելու համար: 
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Վերականգնողական ծրագրերում ներկայացված մոտեցումները սոցիալական 
հարցերին հաճախ անհամապատասխան են տվյալ հանքավայրերի կամ դրանց 
հարևանությամբ գտնվող համայնքների համար:  

Վերականգնման աշխատանքների հստակ չափանիշների և չափորոշիչների 
բացակայությունը շատ երկրներում հետաձգում են թե´ արդյունաբերության և թե´ 
հասարակական մարմինների կողմից ձեռնարկվելիք գործողությունները: 

Շատ կառավարություններ կամ պետական մարմիններ չեն կարող ճիշտ 
ուղղությունը գտնել և ուղղորդման կարիք ունեն: Բացի այդ, ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ 
են նոր մոտեցումներ՝ ավելի նորարարական լուծումներ գտնելու համար: 

     ÆÜâà±ô ¿ äºîø ÈàôÌºÈ ²Ú¸ ÊÜ¸ÆðÜºðÀ 

Կան չափազանց լուրջ ռիսկեր չշահագործվող, լքված և/կամ տիրա-
զուրկ հանքավայրերի և/կամ այն տարածքների հետ կապված, որտեղ մեծ 
քանակությամբ  ֆիզիկապես և քիմիապես անկայուն և/կամ վատ պահեստավորված 
հանքարդյունաբերական թափոններ են պահվում: Տարածաշրջանում գոյություն 
ունեն շատ մեծ քանակությամբ նմանատիպ տարածքներ, ու թեև առավել կարևոր 
տարածաշրջանային ռիսկերը պոչամբարների թափոնների ջրուղիներ զանգվածային 
արտանետումը, առկա են ոչ պակաս լուրջ, տեղական, պետական և անդրսահմա-
նային խստության տարբեր աստիճաններով աղտոտման տեսակներ: 

Շրջակա միջավայրի աղտոտման և բնական/էկոլոգիական ծառայությունների 
կորստի վնասը իրական է և շարունակական, ուղղակի է և անուղղակի, շոշափելի է 
(նյութական) և ոչ նյութական: 

Բնական և մարդաբանական համակարգերին հասցված վնասը (մասնավո-
րա պես ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանում) շարունակվում է, իսկ որոշ դեպքերում նաև 
աճում է: 

Շարունակվում է նաև անդրսահմանային աղտոտումը, ինչը կարող է վտանգել 
հարաբերությունները: 

Աճում են շահառու կողմերի ակնկալիքները: Դրանք, ի թիվս այլոց, ներառում 
են. շրջակա միջավայրի պաշտպանության ակնկալիքներ, մարդկային առողջությանը 
սպառնացող ռիսկերի նվազեցման պահանջների ավելացում, հողերի համար 
մրցակցության ավելացում, բնական միջավայրի` որպես արժեքավոր ժամանցի 
վայր ընկալման ավելացում: Բացի այդ, ելնելով բնական շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության ծառայությունների և գեղագիտական նպատակներից, ավելի  
ու ավելի է մեծանում հողային տարածքները պահպանելու և որպես արժեքավոր 
բուսաբանական ակտիվների շտեմարան դարձնելու ցանկությունը:

ÆÜâäº±ê Î²ðºÈÆ ¾ ÈàôÌºÈ ÜØ²Ü Ð²ðòºðÀ 

Առաջին հերթին և ամենակարևորը` հաշվառել և ըստ առաջնահերթություններ 
դասակարգել լքված և տիրազուրկ հանքավայրերը, հանրային ֆինանսական մի-
ջոցների լավագույն կիրառումը: Առաջնայնացման գործընթացը անխուսափելիո-
րեն կպահանջի ֆիզիկական և երկրաբանա-քիմիական ցուցանիշների գիտական 
գնահատում, ինչպես նաև ռիսկերի լայնածավալ գնահատում: 

Ուսումնասիրելով լքված և տիրազուրկ հանքավայրերի վերականգնման 
գործընթացում այն պիսի գործընկերության հնարավորությունները, որոնք կենտ-
րոնանում են առողջ շրջակա միջավայրի հետագա տնտեսական և սոցիալական 
արժեքների ստեղծման վրա, այլ ոչ թե ուղղակի ձգտում են «մաքրել» տարածքը: 
Նման գործընկերությունները կարող են ներգրավել թե´ մասնավոր և թե´ հանրային 
հատվածները և նույնիսկ կարող են ընդգրկել այնպիսի մասնակիցների, որոնք 
սովորաբար չեն զբաղվում հետհանքարդյունաբերական ռեգեներացիայով: 
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Կարևոր է, որ գործընկերությունները ներառեն ընդհանուր շահեր հետապնդող 
կողմերի: 

Մանրակրկիտ ուսումնասիրելով այն գործողությունները, որոնք ակնկալվում են 
և ցանկալի են հանրության և հասարակական կազմակերպությունների կողմից, ինչը 
թույլ կտա նրանց իրենց ներդրումը ունենալ լուծումների ձևավորման ընթացքում: 

Ներգրավված արդյունաբերական մասնակիցներին խրախուսելով տրա-
մադրել փորձ, սարքավորումներ, նյութեր և անձնակազմ, կառավարության կողմից 
տրամադրված ֆինանսավորման միջոցով՝ նորարա րական, ճկուն և զիջող պո-
տենցիալ պարտավորությունների փոխհա տուցման համակարգեր ստեղծելու 
համար: 

Խրախուսելով նոր հանքահանության աշխատանքները հին հանքավայրերում 
(որտեղ և եթե հնարավոր է տնտեսական խթանների և պարտավորությունների 
նվազեցման շնորհիվ) և ներգրավելով ներկայիս ընկերություններին վերաշա-
հագործման և վերականգնման աշխատանքներում: 

Ստեղծելով նոր իրավական և ֆինանսական գործիքներ և խթանելով նորա-
րարական մոտեցումները մեքենաշինական և կենսաբանական-տեխնիկական 
լուծումների զարգացման համար: 

Ընդունելով լավագույն փորձը, զարգացնելով ցուցադրական մոդելները  և տա-
րածել արդյունքները:

Աշխատելով՝ լինել նորարար և ճկուն, հանրությանը և շրջակա միջավայրը 
հանքարդյունաբերական գործողություններից բխող ռիսկերից պաշտպանելու 
համար (որոնք էական սահմանափակումների պարագայում սակավ ֆինանսական 
ռեսուրսների արդյունք են):

à±ì äºîø ¾ ¶àðÌÆ ºì àðîºÔ
Կառավարությունները պետք է հանդես գան որպես առաջնորդ, քանի որ 

տեսականորեն անհնար է կիրառել «աղտոտողը վճարում է» սկզբունքը` լքված կամ 
տիրազուրկ հանքավայրերի մեծ մասի դեպքում: Սկզբնական շահագործողները 
երկար ժամանակ է, ինչ անհետացել են, արտադրված ապրանքները արդեն սպառվել 
են, իսկ վճարված հարկերը գումարվել են ընդհանուր եկամուտներին: Ինչպես 
երևում է, վատագույն հանքավայրերի հետ գործ ունենալու պարագայում պետական 
ֆինանսավորում հատկացնելու տարբերակին այլընտրանք չկա: Այնուամենայնիվ, 
շատ քիչ կառավարություններ, ներառյալ ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի պետություն-
ները, ունեն բավարար ռեսուրսներ և փորձ նման լքված (կամ տիրազուրկ) 
հանքավայրերի ֆիզիկական և ֆինանսական պատասխանատվությունը ստանձնելու 
համար: Ամենադժվար խնդիրների մելիորացիայի ծախսերը նույնպես կարող է 
անհրաժեշտ լինել բաշխել այնպիսի կողմերի միջև, որոնք առավել օգուտ կստանան 
խնդիրների լուծումից:

Շահագրգիռ կողմերի միջև համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումը 
կա րող է կենսական լինել ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի լքված և տիրազուրկ 
հանքավայրերի հետ աշխատելիս: Գործընթացի հիմնական դերակատարներն 
են քաղաքականություն մշակողները և կառավարության օրենսդիրները բոլոր 
մա կարդակներում, ընկերությունները, ներդրումներ կատարողները, տեղական 
համայնքները և ոչ կառավարական կազմակերպությունները: 

Լքված հանքավայրերի պատասխանատուները, եթե դրանք բացահայտվեն, 
նույնպես պետք է ներգրավվեն գործընթացում և գործնական սահմանների շրջա-
նակում ֆինանսական պատասխանատվություն կրեն: ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածա շրջանի 
պարագայում «համատեղ ներգրավվածության» տարբերակը կարող է ավելի 
արդյունավետ լինել, քան պարտավորությունների ուղղությամբ իրականացված 
գործողությունները: 
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º±ð´ äºîø ¾ ²Ú¸ ¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ ÒºèÜ²ðÎìºÜ

Գործողությունները պետք է ձեռնարկվեն, երբ դրանք հնարավոր կլինի 
իրագործել: 

Տարածաշրջանում ռիսկերի իրավիճակի վատթարացման մեծ վտանգ 
կա: Սա, մասնակիորեն, առանց փակման միջոցառումների իրականացման`  
արդյունաբերական գործողությունների կասեցման հետևանք է (լինի դա սոցիալ-
տնտեսական անհանգիստ վիճակի կամ որևէ այլ պատճառով): Գործողությունների 
կասեցումը հաճախ կապված է թափոնների պահպանման վայրերում իրավիճակի 
կտրուկ վատթարացման, պահպանման որևէ գործողության բացակայության և/կամ 
մոնիթորինգի որևէ տեսակի բացակայության հետ: Տարածաշրջանում գոյություն 
ունեն բազմաթիվ լքված կամ «ժամանակավորապես լքված» հանքավայրեր, որոնք 
աստիճանաբար (կամ նույնիսկ արագորեն) շարքից դուրս են գալիս, ինչը հղի է 
ռիսկերով թե´ տեղական համայնքների և թե´ միջազգային հարաբերությունների 
համար:

Ձեռնարկվելիք գործողությունները և գործողությունների վայրերը պետք է 
դասակարգվեն ըստ առաջնահերթության: Բոլոր հանքավայրերում միաժամանակ 
հնարավոր չէ միջոցառումներ իրականացնել: Առաջին հերթին և հնարավորինս 
արագ պետք է յուրաքանչյուր երկրում իրականացնել «թեժ կետերի» դասակարգում 
ըստ առաջնահերթության և նկարագրել դրանցից յուրաքանչյուրի հնարավոր 
ազդեցությունը, մասնավորապես` այն ազդեցությունը, որը կարող է հանգեցնել 
անդրսահմանային լարվածության և անվտանգության ռիսկերի: 

6.2. Þ²Ð²¶àðÌìàÔ Ð²Üø²ì²Úðºð
      àðà±Üø ºÜ Þ²Ð²¶àðÌìàÔ Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ Ðºî Î²äì²Ì 
      ÐÆØÜ²Î²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÀ

Տարածաշրջանի բազմաթիվ շահա գործվող հանքավայրեր ունեն հան-
քար  դյունաբերական ժառանգություն դառ   նալու մեծ ներուժ: Այս քննարկման 
ենթատեքստում կարևոր է նշել, որ լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրը պ ետք է 
ներառի թե´ ֆիզիկական կողմը (այսինքն` հենց ինքը հանքավայրը) և´ թե սոցիալական 
կողմը (բաժնետերերին): 

Այդ բոլոր տարբերակների ամրա պնդումը կարևոր է հանքավայրի` համա-
պատասխան կերպով փակման հա մար: Եթե շահագործման ժա մա  նակաշրջանի 
կեսին գտնվող հանքավայրերը ունեն մեծ հնարավորություններ` ապահովելու լա վա-
գույն փորձին համապատասխանող փակում, ապա տնտեսական կյանքի ավարտին 
մոտ գտնվող հանքավայրերը սահմանափակ տարբերակներ ունեն: 

Հանքավայրի հետագա վերականգնումը ապահովելու համար պոտենցիալ 
ժառանգություն հանդի սացող հանքավայրերում շարունակական գործողությունների 
ապահովումը, կարող է լինել բարելավված արդյունքների ստացման կրիտիկական, 
եթե ոչ հիմնական պատճառը: Երբ հանքավայրը շահագործողները  անվճարունակ 
են դարձել կամ ի վիճակի չեն ֆինանսավորել վերականգնման աշխատանքները, 
պատասխանատվությունն ընկնում է պետության վրա, սակայն պետության կող-
մից իրականացվող նախաձեռնությունները կարող են չլինել  հանքավայրի վերա-
կանգնման կամ անվտանգ դարձնելու ամենաարդյունավետ և էֆեկտիվ միջոցները:

Այդ համապատասխան քաղաքականությունը և/կամ կարգավորող օրենս-
դրական դաշտը բացակայում է կամ գտնվում է սաղմնային վիճակում: 

Սույն փաստաթղթում նշված Հանքերի փակման մոտեցումների իրականացման 
համար անհրաժեշտ կառուցվածքը և հզորությունները տա րա ծաշրջանում 
դեռ գոյություն չունեն, սակայն հենց նման մոտեցումներն են անհրաժեշտ այս 
մարտահրավերներից մեծ մասին դիմակայելու համար:
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ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանում ներկայումս շահագործվող հանքավայրերը 
դեռևս չեն որդեգրել Հանքերի փակման մոտեցումները:

ÆÜâà±ô ²Úê Ð²ðòºðÀ äºîø ¾ ÈàôÌìºÜ

Այս հարցերը անհրաժեշտ է լուծել, որպեսզի լավագույնս բավարարվեն 
հանքարդյունաբերական ոլորտի բոլոր շահագրգիռ կողմերի շահերը:99 

Կառավարության տեսանկյունից` Հանքերի փակման փորձը հանքավայրի 
հետագա շահագործման ընթացքում հաշվի առնելու հարցում կարևոր գործոնը այն 
է, որ այդ մոտեցումները ծառայեն հետևյալին100,

• կանխարգելեն վնասակար բնապահպանական և սոցիալական ազդե-
ցությունը, 

• նվազեցնեն անհամապատասխանության ռիսկերը` թե´ շահագործման 
արտանետումների/ հոսքաջրերի և թե´ հանքավայրի փակման առումով, 

• ապահովեն հիմնական շահագրգիռ կողմերի (մասնավորապես` տեղական 
համայնքների և հողերի սեփականատերերի) կողմից ծրագրերի ընդունումը 
և նվազեցնեն դիմադրությունը դրանց դեմ, 

• նվազեցնեն հանքերի փակման և վերականգնման հետ կապված պետական 
բյուջեի վրա ընկած ֆինանսական բեռը, 

• նվազեցնեն փակումից հետո էական պարտավորությունների ռիսկերը, 
ներառյալ պետական և անդրպետական արտանետումների հարցերը:

Բիզնեսի տեսանկյունից` Հանքերի փակման  հարցում կարևորն այն է, որ այդ 
մոտեցումները ծառայեն հետևյալին. 

100 Պետք է հաշվի առնել, որ օգուտների սանդղակը ակնհայտորեն պայմանավորված է նրանով, թե 
հանքի շահագործման որ փուլում է այս մոտեցումը որդեգրվել: 
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• շարունակաբար նվազեցնել պարտավորությունները` նախաձեռնվող վե-
րա կանգնման աշխատանքների հանքարդյունաբերական գործառ նութ-
յունների ակտիվ փուլի ընթացում օպտիմալացման միջոցով, այլ ոչ թե 
ծախսերի տեղափոխմամբ շահագործման վերջին փուլ,

• վերականգնողական ծախսերի նախահաշվարկի համար հիմք տրա -
մադրել մինչև հանքավայրի վերջնական փակումը, որպեսզի հա մա-
պատասխան ֆինանսական և նյութական միջոցները պահպանվեն ըստ 
անհրաժեշտության, 

• հանքավայրի ակտիվ փուլում տրամադրել տվյալ հանքավայրի համար 
հատուկ վերականգնողական աշխատանքների նախագծման և/կամ 
գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ շարունակական փոր-
ձարկումներ, գնահատումներ և  արձագանքներ,  

• բարձրացնել աշխատանքների իրականացման արդյունավետությունը (օր.` 
թափոնների կամ վերին հողաշերտի կրկնակի մշակման նվազեցումը),

• հանքարդյունաբերական պլանավորման շարունակական օպտիմալացման 
հնարավորությունների ավելացում` հանքանյութերի արդյունավետ արտա-
հանման և էկոհամակարգերի նորմալ կարգավիճակի վերադարձնելու 
նպատակով,

• խախտված հողերի մակերեսի նվազեցում թափոնների ավելի փոքր 
տարածքների և հանքային ուղիների ստեղծման միջոցով, և որոշ դեպքերում 
էլ առաջընթաց հետլցման միջոցով, 

• թույլ տալ բարձր ռիսկայնությամբ վայրերի բացահայտումը` հետագա 
հետազոտությունների և/կամ վերականգնման նպատակով, 

• հանքավայրի վերականգնման արդյունքներին հասնելու գործընթացում 
խրախուսել գործառնական անձնակազմի ուղղակի ներգրավումը և ակտիվ 
մասնակցությունը, 

• հիմնական շահագրգիռ կողմերի (մասնավորապես տեղական հա-
մայնքների) ներգրավումը հանքերի վերականգնման գործընթացի առաջ-
նահերթությունները դասակարգելիս,

• նվազեցնել հանքավայրի գծով շարունակական պատասխանատվությունը 
և խթանել  վարձակալած հողերի ժամանակին վերադարձը և վերա-
կանգնումը, 

• նվազեցնել տեղական համայնքների վրա ազդեցությունը, որը կապված 
է հանքարդյունաբերական գործունեության բնապահպանական, սոցիա-
լական և տնտեսական արդյունքների հետ, 

• նվազեցնել կազմակերպություններին տրվող հանրային անվտանգության 
և բնապահպանական վտանգների և ռիսկերի հետ կապված կուտակված 
պարտավորությունները,

• նվազեցնել կարգավորող նորմերին անհամապատասխանության ռիսկերը,
• ավելացնել հիմնական շահագրգիռ կողմերի (մասնավորապես` տեղական 

համայնքների և հողերի սեփականատերերի) աջակցության մակարդակը 
կամ նվազեցնել դիմադրության մակարդակը,

• կառավարությունների կողմից ռեսուրսների հասանելիության պայմանների 
բարելավում, 

• ճանաչված վարկային կազմակերպությունների կողմից կապիտալի 
հասանելիության բարելավում, 

• ստեղծել հնարավոր կապիտալի և պարտավորությունների նվազեցված 
արժեքով ապահովագրության հնարավորություն, 

• հասարակությանը տրամադրել իր սպասելիքների իրականացման 
վերաբերյալ շարունակական տեղեկատվություն: 
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Ընդհանուր առմամբ, Հանքերի փակման առաջարկներին հետևելը պետք է 
գրավիչ լինի, քանի որ հստակ ցուցադրվեց, որ այն, թե ինչպես է պլանավորվում 
իրականացնել հանքավայրի շահագործումը, կարող է բազմաթիվ դրական 
ազդեցություններ ունենալ դրա կյանքի և մշակման ընթացքում ստացված, ինչպես 
նաև փակմանը հետևող արդյունքների մեծության և տևողության վրա:  Հետագայում, 
և ինչպես ցույց են տալիս վերը նշված կետերը, նման մոտեցումները կարող են 
չափազանց ընդգրկուն լինել տեղական համայնքների և այլ արտաքին շահագրգիռ 
կողմերի տեսանկյունից: 

ÆÜâäº±ê Î²ðºÈÆ ¾ ²ä²ÐàìºÈ ´²ðºÈ²ìàôØÀ

Սույն քննարկման արդյունքում պարզվեց, որ Հանքերի փակման  (ինտե գրաց-
ված) մոտեցումների արդյունավետ ներդրումը կախված է հարաբերականորեն 
խիստ ֆինանսական երաշխիքների տրամադրման գործիքների առկայությունից, 
որոնք կհասցեագրեն հանքավայրերի փակումը և վերականգնումը101: Այսպիսով, 
այս հարցերը կարող են զարգացվել այնպիսի միջոցառումների որդեգրման միջո ցով, 
որոնք թույլ կտան իրագործել մի շարք չափանիշներ. 

• օրենսդրությունը պետք է սահմանի, որ հանքավայրի սեփականատերը 
կամ շահագործողը պատասխանատվություն է կրում արդյունավետ 
վերականգնողական աշխատանքների իրականացման և ավարտի 
համար, որոնք պետք է կատարվեն համապատասխան և համաձայնեցված 
տեխնիկական ստանդարտներին հետևելով:

• այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է երկարաժամկետ խնամք, շահագործող 
կազմակերպությունը պետք է պատասխանատու լինի այն տրամադրելու 
համար այնքան ժամանակ, մինչև ազատվի պարտավորություններից: 

101 Նշենք, որ այստեղ ներկայացված նյութերի մեծ մասը վերցված է Միլերի (2005 թ.) աշխատությունից: 
Այդ աշխատությունը ամփոփ ներկայացված է բաժին 2.3.1.-ում:
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Վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում հանքավայրը պետք 
է վերադարձվի անվտանգ և կայուն վիճակի` ազատված սպառնալիքներից 
(ինչպիսիք են վտանգավոր կառույցները, սարքավորումները, բաց հորերը և 
այլն), և հանքավայրի տարածքին պետք է վերադարձվեն կենսունակ և, որտեղ 
հնարավոր է, ինքնապահպանվող էկոհամակարգեր, որոնք համահունչ են առողջ 
շրջակա միջավայրին և մարդկային գործունեությանը: Ընդունելով այն փաստը, 
որ հանքավայրերից շարունակական աղտոտումը պետք է անդրադարձվի և կան-
խարգելվի, միաժամանակ հանքավայրը վերադարձնելը իր սկզբնական տեսքին կամ 
այն կարգավիճակին, որը թույլ կտա հողօգտագործումը տարբեր նպատակներով, 
անհնարին է: Կառավարությունները պետք է ունենան ֆինանսական երաշխիքների 
պահանջման խելամիտ ընդհանուր քաղաքականություն` հաշվի առնելով բո-
լոր կանխատեսելի ռիսկերը, սակայն պետք է նաև ընդունվի, որ չափազանց ան-
հավանական իրադարձություններից պաշտպանվելու պահանջը կհանգեց նի 
ավելորդ  ծախսերի,  ինչի  հետևանքում  ներդրողական  խթանները  զգալիորեն  կնվա-
զեն: Դարձյալ, չափազանց կարևոր է վերականգնման նպատակների ձևավորման 
գործընթացում ընդգրկել շահագրգիռ համայնքներին (և/կամ համապատասխան 
ոչ կառավարական կազմակերպություններին), որպեսզի նրանք հնարավորություն 
ունենան իրենց ներդրումը կատարելու լուծումների ձևավորման ընթացքում:

• Ֆինանսական երաշխիքների պահանջները կամ վերականգնման 
պար  տադիր ստանդարտների յուրաքանչյուր փոփոխություն պետք է 
բացահայտվի հնարավորինս շուտ՝ կառավարության և ընկերության միջև 
բանակցությունների ընթացքում:   

• Այնտեղ, որտեղ կառավարությունը փորձում է փոփոխել վերականգնման/
բարելավման պարտադիր պահանջները կամ պահանջել ֆինանսական 
երաշխիքների գործիքներ, երբ նախկինում դրանք չեն պահանջվել, մաս-
նավորապես այն վայրերում, որտեղ հանքավայրը ցածր եկա մտաբերություն 
ունի կամ մոտենում է իր շահագործման կյանքի ավարտին, ազդեցության 
գործիքների նախագծման ընթացքում անհրաժեշտ կլինի ցուցաբերել 
ստեղ ծարար մոտեցում: 

• Լավ կլինի, որ երկրի հարկային համակարգը ճանաչի, որ ֆինանսական 
երաշխիքների ստանձնումը շահագործող ընկերության համար մեծ 
ծախսեր է ենթադրում, մասնավորապես, անվտանգության կոշտ 
մեթոդներ (ինչպիսիք են ակրեդիտիվները, կանխիկի արժեթղթերը նաև 
տրաստ հիմնադրամները), որոնք ծախսերի երկու տեսակ են ենթադրում` 
անմիջական ծախսեր և արդյունավետ ներդրումների համար ֆինանսական 
միջոցների կորուստ: 

• Նպատակային է պահանջել, որ հանքարդյունաբերողները ընդունեն 
հանքավայրի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի պաշտ-
պանության հետ կապված պարտավորությունները և հոգան դրա վերա-
կանգնման ծախսերը հանքավայրի փակումից հետո: Այնտեղ, որտեղ 
առկա են այնպիսի պայմաններ, ինչպիսիք են թթվային հանքային 
դրենաժը, նպատակահարմար է նաև, որ ընկերություններն ընդունեն այդ 
հանքավայրի երկարաժամկետ խնամքի և կառավարման ֆինանսավորման 
անհրաժեշտությունը: Այնուամենայնիվ, պետական օրենսդրությունը պետք 
է նախատեսի, որ որոշակի պահին ընկերությունը կարող է ազատվել 
տվյալ հանքավայրի հետ կապված ապագա պարտավորություններից: 
Շատ դեպքերում այդ ազատումը կշնորհվի հանքավայրի վերականգնումից 
անմիջապես հետո: Թթվային դրենաժների առկայության դեպքում այդ 
փաստը պետք է հաշվի առնվի երկարաժամկետ խնամքի ֆինանսավորման 
ապահովումից անմիջապես հետո: 

Նաև անհրաժեշտ է իրականացնել/որդեգրել մի շարք մոտեցումներ, խուսա-
փելու համար հանքարդյունաբերական աշխատանքների բացասական սոցիալական 
հետևանքներից: Մոտեցումները պետք է փնտրել այն բնագավառներում, որտեղ 
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հանքավայրի նպատակները կարող են գերազանցել զուտ բնապահպանական 
որակի չափանիշները` ներառելով աշխատատեղերի ապահովում և սոցիալական 
արդյունքներ, ինչպես նաև ռեսուրսների երկարաժամկետ տնտեսվարման հնա-
րավորություն: Լինում են դեպքեր, երբ հնարավոր է համատեղել ֆիզիկական և 
սոցիալական արդյունքների վերաբերյալ լուծումները (կամ կանխարգելիչ ռազ-
մավարությունը): Այն միջոցառումները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է հասնել սրան, ի 
թիվս այլոց ներառում են. 

• շահագործման թափոնների օգտագործումը այլընտրանքային ապրանքներ 
արտադրելու նպատակով, 

• հողի օգտագործումը պարբերական կամ ջանքեր չպահանջող (մար-
դաբանական ներդրման) նպատակներով, ինչպիսիք են արոտավայրերը, 
տեղական ագրո-անտառտնտեսությունները և ոչ սննդային սերմերի 
աճեցումը,

• հանքավայրի հետ կապված ենթակառուցվածքների վերաարժևորում 
նոր զարգացման նախաձեռնությունների, երկարաժամկետ տեղական 
մակարդակի կայուն աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով, 

• տնտեսապես անարդյունավետ հանքարդյունաբերական շահագոր ծողնե-
րին սուբսիդիաների տրամադրում, երբ դա կառավարության համար ավելի 
քիչ ծախսեր կենթադրի, քան վերականգնման ամբողջական ծախսերի 
դուրսգրումը, 

• նախկին հանքավայրերի վերականգնումը կամ վերակուլտիվացիան` 
որպես «կենսոլորտային պաշարներ» կամ դրան համարժեք պաշարներ, և 
դրանց ավելացումը բնապահպանական վայրերի պետական ռեգիստրին, 

• տուրիստական ներուժ ունեցող վայրերի վերականգնում: 
Բացի այդ, անհրաժեշտ կլինի քննարկումներ անցկացնել պետական 

և համայնքային ղեկավարության հետ բացահայտելու համար, թե ինչպես 
հանքավայրի փակումից հետո շարունակել տրամադրել այնպիսի կենսական 
հանրային ծառայություններ, ինչպիսիք են բուժօգնությունը, կրթությունը և այլն 
(մասնավորապես` այն ծառայությունները, որոնք շահագործման ընթացքում 
հովանավորվում էին հանքարդյունաբերական ընկերության կողմից): Ելքերից 
մեկը կարող է լինել հիմնադրամների ստեղծումը, որոնք կապահովեն նման 
ծառայությունների երկարաժամկետ կայունությունը կամ դրանց ուղղակիորեն 
կցումը  տարածաշրջանի տնտեսական գործընթացներին, ինչպիսիք են վերևում 
շարադրվածները: Նման մոտեցումներից է նաև համայնքային տրաստ-հիմնադրամի 
ստեղծումը, որը պաշտպանված կլինի արժեզրկումից: Հիմնադրամից ստացված 
շահույթը կարող է նաև համայնքներին թույլ տալ հաշվի առնել կայունության 
երկարաժամկետ լուծումները: Նման հիմնադրամը կարող է համայնքներին թույլ 
տալ ստեղծել իրենց սեփական հզորությունները` ֆինանսական ռեսուրսները 
կառավարելու համար: 

à±ì äºîø ¾ ¶àðÌÆ ºì àðîºÔ

Նման դեպքերում հանքարդյունաբերական նախագծերի հիմնական բաժնե-
տերերը պետք է կատարեն որոշակի գործողություններ: 

Կառավարությունը պետք է հիմնականում հաշվետու լինի սոցիալական 
և համայնքային հարցերի, ինչպես նաև պլանավորման համար, համոզված 
լինելու համար, որ համայնքները հանքավայրի փակումից հետո գտնվում են 
ինքնակառավարվող վիճակում: Այնուամենայնիվ, հանքարդյունաբերական ընկե-
րությունները կարող են աջակցություն տրամադրել (և շատ վայրերում իրականացնում 
են) կամ խորհրդատվական գործընթաց նախաձեռնել վերջիններիս հետ: 

Հանքարդյունաբերական ընկերությունները պետք է պատասխանատվություն 
կրեն հանքավայրի փակման տեխնիկական և անվտանգության տեսանկյունից 
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աշխատելով կարգավորող պահանջներին կամ կառավարության հետ ձեռք բերված 
համաձայնագրերին համապատասխան: 

Հանքարդյունաբերող կազմակերպությունները պետք է պատաս խա նատ-
վություն  կրեն  նաև  ռիսկերի բացահայտման և կառավարման համար (ինչպես 
գործառնական, այնպես էլ մնացորդային): Չնայած, շրջակա միջավայրի հետ 
կապված հարցերում հստակություն չկա, այնուամենայնիվ կառավարությունը պետք 
է պարզ սահմանի ռիսկերի այն մակարդակը, որը պատրաստ է ընդունել: Կողմերի 
միջև հստակ համաձայնություն պետք է ձեռք բերվի հնարավորինս շուտ: 

Հանքարդյունաբերողները և կառավարությունը պետք է ապահովեն հա-
մայնքների, ոչ կառավարական կազմակերպությունների և այլ սոցիալական շա-
հա գրգիռ կողմերի ներգրավվածությունը գործընթացում, ինչպես նաև այն հարցի 
քննարկանը, թե ինչ մակարդակի ռիսկեր են նրանք պատրաստ ընդունել տվյալ 
ժամանակահատվածում: Այնուհետ, պետք է նախագծվի, թե իրատեսական 
ապագայում ինչ մակարդակի ռիսկերն են ընդունելի և անընդունելի, և ծրագրերի 
թարմացման համար պետք է շարունակական երկխոսություն ծավալվի հանքավայրի 
շահագործման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում: 

Կառավարությունը պետք է ստեղծի հստակ օրենսդրական և ֆիսկալ դաշտ: 
Հանքավայրի փակման ծրագրման և համայնքային խորհրդատվությունների 
գործընթացը սկսելու համար կարող են իրականացվել սկզբնական արտոնագրման 
գործընթացներ և պահանջներ: 

Տեղական/համայնքային ինքնակառավարման մարմինները պետք է ան-
հրա ժեշտության դեպքում հանքարդյունաբերական ծրագրերը ներառեն տարա-
ծաշրջանային զարգացման ծրագրում` պլանավորելով նվազեցնել համայնքի 
կախվածությունը հանքավայրի շահագործման գործունեությունից, և կարող են 
սոցիալական ծառայությունների (առողջապահություն, կրթություն) պլանավորման 
և տրամադրման հիմք ստեղծել կառավարության, այլ ոչ թե հանքավայրի կամ 
ներգրավված այլ մասնակիցների համար:    

Հանքարդյունաբերողները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները 
կարող են հասցեագրել համայնքային և սոցիալական հարցերը հիմնադրամների 
ստեղծման միջոցով: Դրանք կունենան այնպիսի կառուցվածք, որը թույլ կտա 
գոյատևել հանքավայրի շահագործման ժամանակահատվածից հետո: Նման 
մարմինները կարող են ստանձնել նաև լրացուցիչ դեր, որը կլինի կառավարության 
հետ համագործակցելը, բացակայող հզորություններ ստեղծելու համար:

º±ð´ äºîø ¾ ÜØ²Ü ¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ Æð²Î²Ü²òìºÜ

Որքան շուտ, այնքան լավ: Նման գործողությունների իրականացումը հան-
քավայրի շահագործման ճիշտ փուլում բխում է ձեռնարկությունների, կառա-
վարության և ար տա  քին բաժնետերերի շահերից.  ծախսերը և շրջակա միջա-
վայրի և առողջապահության հետ կապված անա խոր ժությունները նվազեցնելու 
համար:  Շահագործման դադարեցումը սովորաբար իրականացվում է հան քավայրի 
շահագործման կյանքի այն փուլում, երբ օգտակար հանածոների տնտեսական 
օգուտները դադարել են, իսկ դրամական հոսքերը հասել են նվազագույնի կամ 
գոյություն չունեն, սակայն սա հարմար ժամանակաշրջան չէ լայնածավալ վերա-
կանգնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար: Նույն կերպ, սոցիալական 
հարցերը ծրագրվում են նախագծի ամենավաղ շրջանում: 
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6.3. Ð²Üø²ÚÆÜ Üàð èºêàôðêÜºð ºì ìºð²Þ²Ð²¶àðÌØ²Ü 
      Üàð Ìð²¶ðºð

Հանքային նոր ծրագրերը և վերաշահագործման իրականացումը մի շարք 
հնարավորություններ   են   ստեղծում  ՀԱԵ/ՏԳԱ  տարածաշրջանում  բնապահպա-
նա  կան,  սո ցիալական  և  տնտեսական  բարելավումների  համար: Եթե  այդ  
ծրագրերը  պատ շաճ կերպով իրականացվեն, ապա դրանք կարող են շատ ավելի 
հնա րավորություն ներ ստեղծել, քան (սոցիալական) զարգացման զուտ տնտեսական 
հիմքերն են: Այդ ծրագրերը հնարավորություն են ստեղծում վերականգնելու հան-
քարդյունաբերական ժառանգությունը: Այս բաժնում ներկայացված հար ցա դրումների 
պատասխանների մեծ մասը նման  է նախորդ ենթաբաժիններում ներկայացված 
առաջարկներին: Նման տեղեկատվությունը չի կրկնվում այստեղ, սակայն այս 
բաժինը պետք է ընթերցել հաշվի առնելով նախորդ բաժինը: 

Մինչև այս նյութերին անցնելը պետք է մի կարևոր կետ նշվի: Նոր ծրագրերը 
պահանջում են ֆինանսավորում, իսկ պատասխանատուների ֆինանսավորման 
մասին խոսվել է 2.3.4. և 2.3.5. ենթաբաժիններում: 

àðà±Üø ºÜ Üàð Þ²Ð²¶àðÌìàÔ Î²Ø ìºð²Þ²Ð²¶àðÌìàÔ   
Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ Ðºî Î²äì²Ì ÐÆØÜ²Î²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÀ 
Լավ պլանավորման ապահովումը, ինչը կհանգեցնի հանքավայրի շա հա-

գործման ընթացքում, ինչպես նաև դրա փակումից հետո շարունակական զարգացման 
վերաբերյալ ազատ որոշումների: 

Շահագրգռված համայնքների ծրագրի սահմանման գործընթացներում 
(ներառյալ փակման նպատակների որոշումը), որպեսզի նրանք կարողանան իրենց 
ներդրումը կատարել արդյունավետ և օբյեկտիվ հանքային ծրագրի ստեղծման 
գործում:

Նոր հանքաարդյունաբերական ծրագրերի մշակումը առաջարկելու և խթանելու 
համար, որոնք կարող են վերականգնել հանքարդյունաբերական ժառանգությունը` 
որպես իրենց ընթացիկ շահագործման աշխատանքների մի մաս: 

Անհրաժեշտ է ցուցաբերել կազմակերպչական ճկունություն և կամք` ճանաչված 
հանքարդյունաբերական մասնակիցների հետ նոր հանքարդյունաբերական և 
վերաշահագործման ծրագրերի գրավիչ հիմքեր ստեղծելու համար: 

ÆÜâà±ô ²Úê Ð²ðòºðÀ äºîø ¾ ÈàôÌìºÜ

Նոր հանքարդյունաբերական ծրագրի վերաբերյալ փաստարկները ներկա-
յացված են բաժին 6.2-ում:

 Հիմնական տարբերությունն այն է, որ նոր ծրագրերի համար կապիտալացման  
շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կան: Նոր ծրագրերի դեպքում հանածոների 
տնտեսական վերականգնումը դեռ չի սկսվել, և ֆինանսական հաշվարկները պետք 
է ներառեն նաև հանքավայրի` շահագործումից հանելու ծախսերը:

ÆÜâäº±ê Î²ðºÈÆ ¾ ²ä²ÐàìºÈ ´²ðºÈ²ìàôØÀ

Զարգացած հանքարդյունաբերական երկրներում գոյություն ունեցող վերա-
կանգնման և շահագործումից հանելու վերաբերյալ ստանդարտների մշակ մամբ: 
Դրանք կվերաբերեն փակման տարբերակներին, վերամշակմանը և շարունակական 
վերականգնմանը, կթելադրեն հանքավայրի վերականգնման և շահագործման 
դադարեցման վերաբերյալ ժամանակահատվածները և պայմանները, կապահովեն,  
փակման վերաբերյալ ծրագրերի թարմացումը, և կապահովեն հանքի մշակումից 
առաջ համապատասխան ֆինանսական երաշխիքների (պար տատոմսերի, ար-
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ժեթղթերի և այլնի) առկայությունը: Այս աշխատանքների վերաբերյալ ուղենիշները 
ներկայացված են բաժին 6.2-ում և այս փաստաթղթի հիմնական հղումներում: 

Վերահսկողական գործընթացների արդյունավետ իրականացումը և օրենքների 
և կարգադրությունների կատարումն ապահովելով: 

Հանքարդյունաբերական գործունեությունը ավելի գրավիչ դարձնել` հարկերի, 
ռոյալթիների նվազեցման, հողերի վարձակալության վերաբերյալ օրենքներում 
փո փոխությունների կատարման և հիմնական գործողություններին զուգահեռ 
հանքարդյունաբերական ժառանգության վերականգնման համար իրավական 
պարտավորությունների նվազեցման միջոցով: 

à±ì äºîø ¾ ¶àðÌÆ ºì àðîºÔ

Պետությունների կառավարությունները և բնական ռեսուրսների համար 
պատասխանատու մարմինները, միջազգային փորձագետների հետ համատեղ 
պետք է նախաձեռնեն տվյալ տարածաշրջանին հատուկ Հանքերի փակման  համար 
անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծումը: 

Կառավարության մշակած օրենսդրական շրջանակի ներքո հանքար-
դյու  նաբերական կազմակերպությունները (ընկերությունները, որոնք շահույթ 
են հետապնդում տվյալ գործունեությունից) պետք է ստանձնեն բոլոր նոր և 
վերաշահագործվող հանքավայրերի վերականգնման պատասխանատվությունը: 

º±ð´ äºîø ¾ ÜØ²Ü ¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ Æð²Î²Ü²òìºÜ

Դարձյալ, նման օրենսդրական դաշտերի ստեղծումը պետք է նախաձեռնվի 
հնարավորինս շուտ: Սրանք կանխարգելիչ միջոցառումներ են, և դրանց իրա-
կանացման հետ կապված ծախսերը քիչ են, ի համեմատ դրանցից ստացված 
տնտեսական, բնապահպանական և առողջապահական օգուտների:

6.4. ÆÜêîÆîàôòÆàÜ²È ¸²ÞîÆ ÊÂ²ÜàôØ

Հանքարդյունաբերությանը վերաբերող ինստիտուցիոնալ կառույցները, 
այստեղ քննարկվում են երկու տեսանկյունից: Առաջինը համապատասխանում 
է փաստաթղթի առարկային, այսինքն` հանքավայրերի փակման գործընթացը:  
Երկրորդը վե րաբերում է ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի բնապահպանական և 
անվտանգության ռիսկերի հետ կապված շատ ավելի ընդարձակ խնդրին102:

àðà±Üø ºÜ Ð²º/î¶² î²ð²Ì²Þðæ²ÜÆ ÐÆØÜ²Î²Ü                                        
ÆÜêîÆîàôòÆàÜ²È ÊÜ¸ÆðÜºðÀ103

Փակման ենթակա հանքավայրերի խնդիրները
 ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջան� մ հանքերի փակման ց� ց� մն երին հա-

մապատասխան կառ� ցվածքային փորձը զարգացած չէ.
Փակմանն ուղղված հանքարդյունաբերության գործողությունները պետք է 

սկսվեն մինչև հանքարդյունաբերական ծրագրի մշակման հաստատման ստացումը:  
Իրագործելիության ուսումնասիրությունների իրականացման փուլում, ի թիվս այլոց, 
պետք է ներկայացվի հանքավայրի փակման հայեցակարգային ծրագիր, որը պետք 

102  Հղում Փեկին (2004 թ.) և Բուռնո-Ռեքյուային (2004 թ.) ՄԱԿՇՄԾ հետ կապված արդյունքներում: Կան 
նաև մի շարք այլ հրապարակումներ, որոնք ստեղծվել են Ռումինիայի կառավարության կողմից, ինչպես 
նաև Ցինկեի հեղինակած փաստաթուղթը (ICPDR/ Zinke Environment Consulting, 2000 թ.).
103 Այս խնդիրներից շատերը վերցված են Չիլիի պղնձարտադրության կոմիտեի փաստաթղթերից  
(Cohilco: Chilean Copper Commission, 2002 թ.): 
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է ներառի հանքավայրի յուրաքանչյուր բաղադրիչի շահագործման դադարեցման և 
վերականգնման ծրագրերը, ինչպես նաև նախահաշվարկները: 

Փակման համար անհրաժեշտ ֆինանսական երաշխիքների կիրառման 
փորձը և ֆինանսավորման մե խանիզմն երը ընդհան� ր առմամբ սահմանափակ 
են. Համապատասխան ֆինանսավորման մեխանիզմները շատ կարևոր են 
հանքավայրի փակման, ինչպես նաև շահագործման դադարեցման և վերականգնման 
համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ապահովման տեսանկյունից: 

Բացակայ� մ են գործընթացների վերանայման և բաժնետերերի խորհր-
դատվ� թյ� նների ավանդ� յթները. Հանքերի փակման ծրագրերը պետք է 
պարբե րաբար վերանայվեն՝ հանքավայրի կյանքի ամբողջ ընթացքում, որպեսզի 
հաշվի առնվի ամբողջական հանքարդյունաբերական պլանի փո փո խությունները, 
բնա  պահպանական ուսում  նա սիրությունների հետևանքով կատարված փոփո-
խությունները, ինչ պես նաև համայնքի կարիքները և ցան կությունները: Յուրա-
քանչյուր հանքա վայրի արդյունավետ պլանավորման, շահագործման և փակման 
համար խորհրդա տվություններն արտաքին շահագրգիռ կողմերի հետ, ինչպես նաև 
դրանց մասնակցությունը կարևոր են սոցիալական և տնտեսական գործունեության 
պահպանումն ապահովելու համար:

Տեխնիկական, բնապահպանական ռիսկերի և «կայ� ն զարգացման» հետ 
կապված ենթակառ� ցվածքային հզոր� թյ� նները բավարար չեն. Հանքերի 
փակ! մը  պահանջում է վերևում նշված փորձի համադրում: Այդ գործընթացները 
ընդունված չեն հանքարդյունաբերող երկրներից շատերում, մասնավորապես այն 
երկրներում, որտեղ վերջերս  տեղի է ունեցել ենթակառուցվածքային արտահոսք: 
Շահագործման դադարեցման և վերականգնման առաջնային խնդիրն է ապահովել 
հանրային անվտանգությունը և առողջությունը, շրջակա միջավայրի հետ համահունչ 
բնապահպանորեն կայուն պայմանները և նվազեցնել հանքարդյունաբերական 
գործունեության հետևանքով կատարվող բնապահպանական հետևանքները:  
Ընդհանուր նպատակներն են` հասնել սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական 
կայուն զարգացմանը: 

Առկա հանքարդյունաբերական ժառանգությունները ամբողջ աշխարհում ցույց 
են տալիս, որ անբավարար կազմակերպչական ուժերը և/կամ ինստիտուցիոնալ 
կառույցների զարգացման բացակայությունը՝ ներառյալ զարգացած երկրները 
հանքարդյունաբերության մեջ ներգրավված երկրներից շատերի հիմնական 
խնդիրներն են: Հետևյալ կազմակերպչական չափանիշների թերացումները ընդ հա-
նուր են բոլոր երկրներում. 

• հանքավայրերի վերականգնման քաղաքականության և կարգավորող 
դաշտի ընդհանուր բացակայությունը. մինչև քսաներորդ դարի երկրորդ 
կեսը դրանց մեծ մասը սաղմնային վիճակում էին կամ հարաբերականորեն 
փորձարկված չէին,

• հանքավայրերի վերականգնման քաղաքականությունների և օրենսդրության 
անարդյունավետ կիրարկում այնտեղ, որտեղ դրանք առկա են եղել, 

• ֆինանսական անվտանգության մեխանիզմների բացակայությունը (որոնք 
պետք է ապահովեն, որ այնպիսի ներգրավված կողմերը, ինչպիսին 
է կառավարությունը, ի վիճակի կլինեն իրականացնել հանքավայրի 
վերականգնումը այն դեպքում, եթե հանքարդյունաբերողը դեֆոլտի առաջ 
կանգնի) ավելի շատ կանոնավոր էր, ոչ թե բացառություն,  

• այն երկրներում, որտեղ նման ֆինանսական միջոցները պահպանվել են, 
առկա է եղել անհամապատասխան ֆինանսական անվտանգություն, 

• բազմաթիվ հանքարդյունաբերող երկրներում շարունակվում է կիրառվել 
խուսափող և/կամ աննպատակ վնասման տեխնիկական փորձը,  

• հանքարդյունաբերական տվյալների կորուստը, ներառյալ ընդերքում 
կատարված աշխատանքների և մակերեսի բացման մասին տեղե-
կատվությունը, 
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• քաղաքական խռովության, կոնֆլիկտների և քաղաքական անկայունության 
պատճառով աշխատանքները հանքավայրերում կարող են դադարեցվել 
ոչ ծրագրված կերպով, ինչը բավականին բնորոշ է տարածաշրջանի 
երկրներին:

Ավելի ընդարձակ բնապահպանական և անվտանգության խնդիրներ 
Հմտ� թյ� նների (հզոր� թյ� նների) բացակայությունը տարածաշրջանում 

հաճախ թույլ չի տալիս իրականացնել համապատասխան պետական և ան-
դրսահմանային վտանգների և ռիսկերի կառավարում: 

Տվյալների (որակական և քանակական) հասանելիությունը անբավարար է 
տարածաշրջանում համապատասխան պետական և անդրսահմանային վտանգների 
և ռիսկերի կառավարում իրականացնելու համար: 

Երկխոս� թյ� նը հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ, ինչպիսիք են տեղա-
կան և միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ներգրավված 
քաղաքացիները, անբավարար է: 

ÆÜâà±ô ²Úê Ð²ðòºðÀ äºîø ¾ ÈàôÌìºÜ

Հանքերի փակման խնդիրները
Այս խնդիրները պետք է պայքարեն կորպորատիվ կառավարման մոտե ցում-

ների, կարգավորող դաշտերի կամ ֆինանսական և ապահովագրական շուկաների 
հետ, որոնք համապատասխան մոտեցում են ցուցաբերում հանքավայրերի փակման 
գործընթացներին կամ ֆինանսավորմանը հետևյալ նպատակներով. 

• բացառելու այս հատվածում մշակման ծրագրերի և ներդրումների 
ուշացումները, 

• ապահովելու համար փակման ծախսերի անաչառ բաշխումը և 
ինտերնալիզացիան, 

• բացառելու համար՝ թանկարժեք և ժամանակատար 
համապատասխանեցված անհատական լուծումները,

• ապահովելու լավագույն ներդրումային խմբերի և ներդրողների համար 
ազգային ռեսուրսների գրավչությունը: 

Ավելի ընդարձակ բնապահպանական և անվտանգ� թյան խնդիրներ
Ինչ պես ակտիվ, այնպես էլ լքված ստանդարտների չհամապատասխանող 

հանքարդյունաբերության` հետևանքով ստեղծված անդրսահմանային բնա-
պահպանական և անվտանգության ռիսկերի նվազեցում: 

ÆÜâäº±ê Î²ðºÈÆ ¾ ²ä²ÐàìºÈ ´²ðºÈ²ìàôØÀ

Լուրջ քայլ առաջ կլինի հանքավայրերի փակման մանրամասն և ամբողջական 
պահանջների և ընթացակարգերի մշակումը ամբողջ տարածաշրջանի համար, որը 
կփոխարինի ընդհանուր կարգավորող դաշտի վակուումը: Պարզվում է, որ շատ 
երկրներում համապատասխան օրենքները, իրավական ակտերը, ստան դարտները 
կամ նորմերը առկա են քիչ թվով կամ ընդհանրապես բացակայում են:104

Ըստ Հանքավայրերի փակման քաղաքականության վերաբերյալ ուսում-
նասիրության (Cohilco: Չիլիի պղինձարտադրողների կոմիտե, 2002 թ., էջ 4) 
հեղինակների` ավելի լավ է ունենալ հանքավայրերի փակման վերաբերյալ անկախ 
օրենք, որի համաձայն կհիմնադրվի իրականացման համար պատասխանատու 
մեկ գործակալություն: Նման մոդելները գործարար հասարակությանը լրացուցիչ 
համոզմունք են փոխանցում, որ մեկ գործակալությունը պատասխանատու 

104 Հանքարդյունաբերության հետևանքով առաջացած շրջակա միջավայրի և անվտանգության ռիսկերի 
նվազեցումը Հարավարևելյան Եվրոպայում (Փեկ, 2004 թ.) տեսական աշխատությունը ներկայացնում է 
նման օրենսդարական դաշտերի անկատարությունը ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի շատ երկրներում: 
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կլինի իր խնդիրների լուծման համար, և վերջիններս պարտավոր չեն հա մա-
պատասխանել հանքավայրի շահագործման, վերականգնման և փակման 
գործընթացների վերաբերյալ բազմաթիվ բևեռային կարծիքներին: Բացի այդ, դա 
նաև թույլ կտա հանրությանը, այլ ոչ թե կառավարական կազմակերպություններին, 
հանքարդյունաբերական օրենսդրության վերաբերյալ դիմել մեկ գործակալության: 

Մեկ այլ աղբյուր (անձնական հաղորդագրություններ. Նևադայի համալ-
սա րան, 2005 թ., 28 հուլիսի) ավելացնում է, որ հանքավայրերի փակման հա-
մար պատասխանատու գործակալությունը պետք է լինի այն նույն գործա կալու-
թյունը, որը շահագործման թույլտվություն է տալիս, ապահովելու հա մար շա րու-
նակականությունը շահագործման նախագծման ասպեկտների/տեսա կե տների 
և փակման գործողությունների ասպեկ տների/տեսակետների միջև: Ի վերջո, 
տրամաբանական է, որ նույն կարգավորող դաշտում օրենքները պետք է հա-
մապատասխան լինեն միմյանց, և նախընտրելի կլիներ (այնտեղ, որտեղ հնա րավոր 
է), որ համապատասխանեին նաև տարածաշրջանի այլ երկրների նմանատիպ 
օրենքներին, որպեսզի պահանջները չկրկնվեն:  

Այնուամենայնիվ, ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանում առկա խնդիրը ավելի 
ընդարձակ է, քան հանքավայրերի փակման և հանքարդյունաբերական ժառան-
գության վերականգնման ապահովումը: Անհրաժեշտ է հզորացնել կազմա կերպ-
չական կառուցվածքը նման վտանգավոր գործողությունների հետ կապված 
անդրսահմանային ռիսկերը կառավարել և նվազեցնել կարողանալու համար, 
անդրսահմանային բնական պաշարների արդյունավետ կառավարումը ապահովելու 
և սոցիալական նորմերի զարգացմանը նպաստելու համար:  

Որպես այդպիսին, առկա է հզորությունների ստեղծման ծրագրի հստակ 
անհրաժեշտություն, որը կկատարելագործի տարածաշրջանի հան քարդ յու նաբերա-
կան ժառանգության հետ աշխատելու` պետական մարմինների և հանքարդյունա-
բերական գործակալությունների հնարավորությունները և կա պա հովի, որ նոր 
հանքարդյունաբերական ծրագրերը հիմնված լինեն հստակ բնապահպանական 
և անվտանգության սկզբունքների վրա: Նման ծրագիրը պետք է միավորի հզո-
րությունների ստեղծման գործիքները, ներառյալ գիտելիքների փոխանցումը, 
օրի  նակ ների ուսումնասիրությունը, փորձի փոխանակման տարածաշրջանային 
սեմինար ները, ինչպես նաև ազգային գործողությունների ծրագրերի մշակումը: 
Այդօրինակ աշխատանքները պետք է կենտրոնանան հետևյալ բնագավառներում 
գործակալության հզորությունների կատարելագործման վրա.

• շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և ռիսկերի գնահատում, նոր 
հանքարդյունաբերական ծրագրերի ուսումնասիրում,

• հանրային անվտանգության միջոցառումների և աղետներին դիմակայման 
ներառումը հանքարդյունաբերական թույլտվություններում կամ արտո-
նագրերում, 

• աշխատանք ոչ ակտիվ հանքավայրերի հետ, այդ թվում լքվածների  հետ: 
Հետևյալ գործողությունները պարտադիր են համարվում  ռիսկեր պարունակող 

խնդիրների լուծման համար. 
• բազմակողմանի մասնակցություն պաշտոնապես լիազորված մարմինների 

կամ աշխատանքային խմբերի ստեղծման գործընթացում, որոնք պատաս-
խանատու կլինեն թեժ կետերի վերականգնման ծրագրերի մշակման և 
գերակա աշխատանքների համար միջազգային ֆինանսավորման հայթայթ-
ման համար,  

• պաշտոնապես լիազորված մարմինների կամ աշխատանքային խմբերի 
հիմնում, անդրսահմանային ռիսկերի գնահատման և կառավարման 
համար. նման մարմիններում պետք է ընդգրկված լինեն ներկայացուցիչներ 
արտադրող տարածքից և ստացող տարածքներից: Անհրաժեշտության 
դեպքում այդ մարմինները պետք է ներառեն միջազգային փորձագետներ 
և միջազգային մարմիններ, որոնք զբաղվում են անդրսահմանային 
բնապահպանական և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով, 
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ինչպես նաև պետք է ուսումնասիրվեն առկա գործառնական մարմինների  
իրավունքները` բյուրոկրատիան նվազեցնելու նպատակով, զարգացնել 
առկա հզորությունները, առավելագույնի հասցնել սահմանափակ պա-
շարների արդյունավետ օգտագործումը, 

• անդրսահմանային իրազեկման և աղետների արձագանքման համակար-
գերի ստեղծում, որոնք կապված կլինեն վերոնշյալ մարմինների հետ, 

• մոնիթորինգի ծրագրերի և/կամ վաղ ազդարարման համակարգերի հիմնում՝ 
շարունակվող քրոնիկ աղտոտման գնահատման, ինչպես նաև աղտոտման 
դեպքերի բացահայտման համար, 

• հզորությունների ստեղծում ներգրավված պետական և կարգավորող 
մարմինների կամ այն մարմինների համար, որոնք ներգրավվելու են վերևում 
նշված գործողություններում: 

à±ì äºîø ¾ ¶àðÌÆ ºì àì äºîø ¾ Ø²êÜ²ÎòÆ

Այս մասում հասցեագրված են հարցեր, որոնք ուղղակիորեն կապված են Հան-
քե րի փակման  և ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի ավելի ընդարձակ հանքարդյունա-
բերա կան խնդիրների հետ: Հիմնական առաջադրանքները ներկայացված են 
առաջին մասում, իսկ այն կողմերը, որոնք պետք է ներգրավվեն` երկրորդ մասում: 

Հանքերի փակման  խնդիրները 
Պետական հսկող� թյան մարմի նների, հանքավայրերի տեսչ� թյ� նների 

և այլ ենթակառ� ցվածքային մարմի նների հզոր� թյ� նների ստեղծ� մը 
անհրաժեշտ է հանքային ժառանգության կառավարման աջակցման համար, 
ինչպես նաև ապագայում օգտակար հանածոների վերամշակման աշխատանքների 
կազմակերպման համար: Նման աշխատանքը կարող է ձևավորվել և համակարգվել 
միջազգային մարմինների և փորձագետների կողմից` պետական բնապահպանա-
կան գործակալությունների, ինչպես նաև այլ ներգրավված կողմերի հետ համատեղ: 
Այն կարող է իրականացվել միջազգային փորձագետների և ակադեմիական 
հաստատությունների, ինչպես նաև տեղական ակադեմիական հաստատությունների 
համատեղ աշխատանքների շնորհիվ:105

105 Դիրք Վան Զիլը, Նևադայի համալսարանի Հանքարդյունաբերական կենսափուլային կենտ-
րոնից (անձնական հաղորդագրություններ. Նևադայի համալսարան, 2005 թ., 28 հուլիսի) նշում է, 
որ հզորությունների բացակայությունը հանդիսանում է Հանքերի փակման մշակույթի կամ կայուն 
հանքարդյունաբերական պրակտիկայի զարգացման հիմնական խոչընդոտը: Նա առաջարկում է 
ձեռնարկել կոնկրետ գործողություններ, որոնք պետք է իրականացվեն գործընթացը նախաձեռնելու 
համար, և դրա կապակցությամբ օրինակ է բերում Պերույում իրականացված գործողությունները վաղ 
1990-ականերին: Այդ երկրում նախաձեռնված առաջին քայլը եղավ յուրաքանչյուր հանքավայրի համար 
բնապահպանական ուսումնասիրության (իրականում «հետևանքների գնահատման») մշակումը, 
որպեսզի բացահայտվեն բոլոր քայլերը, որոնք անհրաժեշտ կլինեն դրանք ընդունելի բնապահպանական 
գործընթացներին համապատասխանեցնելու համար: Նա նշում է, որ «համայնքի գործողությունները» 
կարող են դրան գումարվել: Պերուում միջազգային փորձագետները (ԱՄՆ-ից և Չիլիից) իրականացրեցին 
սկզբնական աշխատանքների մեծ մասը, բայց նրանք զարգացրեցին տեղական մասնագետներին և 
ասոցիացիաներին, որոնցից շատերը բացեցին տեղական գրասենյակներ: Հանքավայրերը նույնպես 
պետք է մշակեին բոլոր քայլերի իրականացման ժամանակացույց և ներկայացնեին նախահաշվարկ. 
այս գործընթացը կարող էր տևել ավելի քան հինգ տարի: Առաջին քայլերը նպաստեցին Պերուում 
բոլոր մակարդակներում հզորությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերական ընկերությունների, 
խորհրդատուների և կար գավորող անձնակազմի: Թեև Պերուում չէին պահանջում ընդգրկել հանքավայրի 
փակման ծրագրերը` որպես բնապահպանական ուսումնասիրության մաս, Վան Զիլը գտնում է, որ դա 
անհրաժեշտ է, եթե այդ գործընթացները ներդրվեն ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանում: Նա ավելացնում 
է, որ մեկ այլ մոտեցում, որը կարող է արագացնել գործընթացը,  համալսարանների միջոցով 
կարճաժամկետ դասընթացների կազ մակերպումն է: Այս միջոցառումը կպահանջի ակադեմիական 
հզորությունների զարգացման անհրաժեշտություն: Նման դասընթացները կարող են սկսել հիմունքների 
ուսումնասիրությունից, այնուհետ անցնել բնապահպանական և փակման ծրագրերի մշակմանը, որտեղ 
բոլոր քայլերը կենտրոնացած կլինեն այդ մակարդակում համապատասխան մշակույթի ստեղծման վրա: 
Վան Զիլը ընդգծում է, որ երկրի ներսում խորհրդատուների/ինժեներների հմտությունների զարգացումը 
շատ ավելի օգտակար կլինի Հանքերի փակման  մշակույթը զարգացնելու համար, քան միջազգային 
խորհրդատուների ներգրավումը աշխատանքների մեծ մասում: 
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Հզոր� թյ� նների ստեղծ� մը այնպիսի արդյ� նաբերական մարմի ններ� մ, 
ինչպիսիք են հանքարդյ� նաբերողները, հանքանյ� թերի վերամշակողները և 
դրանց հետ փոխկապակցված արդյ� նաբերական այլ մարմի ններ: Սա   անհրաժեշտ 
կլինի, որպեսզի աջակցություն ցուցաբերվի լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի 
կառավարման ընթացքում, ինչպես նաև հետագայում հանքարդյունաբերական և 
օգտակար հանածոների վերամշակման աշխատանքների նախապատրաստման 
ընթացքում: Կազմավորումը և աշխատանքային ընթացքը` ինչպես նշվել է վերևում: 

Ավելի ընդարձակ բնապահպանական և անվտանգության խնդիրներ
Պետք է նախաձեռնվի վտանգների և ռիսկերի հետ կապված անվստահ� -

թյան նվազեց� մ` կենտրոնացված տեղեկատվ� թյան հավաքագրման մի ջո-
ցով: Նման աշխատանքը կարող է ձևակերպվել և համակարգվել պետական 
բնապահպանական գործակալությունների կողմից, միջազգային և տեղական 
փորձագետների հետ համատեղ, և կարող է իրականացվել հանքավայրերի 
տեսչությունների և տեղական փորձագետների կողմից: 

Հանքարդյ� նաբերական և բնական պաշարների վերամշակման ժառան-
գ� թյան հետ կապված ռիսկերի կառավար� մը չափազանց կարևոր է: Նման 
աշխատանքները կարող են համակարգվել պետական բնապահպանական գոր-
ծա կա լությունների և նմանատիպ գործակալությունների անդրսահմանային 
խմբերի միջոցով, որոնք բաղկացած կլինեն այնպիսի մարմիններից, ինչպիսիք են 
հանքավայրերի տեսչությունները, տեղական և միջազգային փորձագետները և 
ակադեմիական հաստատությունները, հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ միասին: 
Իսկ իրականացմամբ կարող են զբաղվել արդյունաբերական հան քարդյունա-
բերական կամ փոխկապակցված ճյուղերի արդյունաբերական  դերակատարները:  

Պետք է նախաձեռնվի երկխոս� թյ� ն հիմն ական շահագրգիռ կողմե  րի 
հետ, ինչպիսիք են պետական և մի ջազգային ոչ կառավարական կազ մակ ե ր-
պ� թյ� նները, ներգրավված քաղաքացիները և այլն: Անհրաժեշտ է նախաձեռնել 
երկխոսություն, որը կաջակցի վերևում նկարագրված բոլոր գործողություններին: 
Ներկայումս նման աշխատանքը հավանաբար կսահմանափակվի վերևում նշված 
մասնակի հանձնարարություններով: Այն կարող է ձևակերպվել և համակարգվել 
միջազգային մարմինների և փորձագետների կողմից` պետական բնապահպանական 
գործակալությունների և կրթական հաստատությունների հետ համատեղ, իսկ 
իրականացվել` միջազգային փորձագետների և կրթական հաստատությունների 
կոնսորցիումի կողմից, տեղական կրթական հաստատությունների հետ համատեղ: 

º±ð´ äºîø ¾ ÜØ²Ü ¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ Æð²Î²Ü²òìºÜ
Այս հարցերը սերտորեն կապված են 6.3. բաժնում ներկայացված խնդիրների 

հետ, ուստի այս կառուցվածքների ներդրումը պետք է իրականացվի որքան հնարա-
վոր է շտապ: Կրկին կցանկանայինք նշել, որ սրանք կանխարգելիչ միջոցառումներ 
են, և դրանց իրականացման հետ կապված ծախսերը համեմատաբար քիչ են, քան 
դրանցից բխող տնտեսական, բնապահպանական և առողջապահական օգուտները: 

6.5. Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ö²ÎØ²Ü ÀÜ¸Ð²Üàôð ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ
      ÆÜâäÆê±Æ ²ÚÈ ÐÆØÜ²Î²Ü ÊÜ¸ÆðÜºð Î²Ü Î²äì²Ì  
      Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ ö²ÎØ²Ü ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚ²Ü Ðºî 

Հանքարդյունաբերական ընկերությունների և այն համայնքների (որտեղ 
իրականացվում են աշխատանքները) միջև առկա շահերի շարունակական և 
հիմնավոր բաժանումը մարտահրավեր է, որը պետք է դրական լուծում ստանա: 

Խնդրահարույց է պարտատոմսերի չափսերի սահմանումը, ինչը ֆինանսական 
ապահո վագրու թյան հիմնական չափանիշներից է: 
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Կենսական կարևո րու թյուն ունի նաև Ֆինանսական ապահովագրումների 
միասնականությունը: 

Անհրաժեշտ է առկա և նոր փակման քաղաքականությունների և օրենսդրական 
դաշտի շարունակական բարելավում, որը պետք է ծրագրվի նախօրոք: 

Ավելցուկների սխեմաների, ավելցուկային վճարումների տրամադրման և 
վերապատրաստման սխեմաների կիրառման վատ հաշվարկված դասակարգումը 
(նույնիսկ երբ դրանք արդար են և համապատասխան) կարող է բերել հետագա 
խնդիրների (հետադարձ ազդեցություն):

ÆÜâà±ô äºîø ¾ ÈàôÌìºÜ ²Ú¸ ÊÜ¸ÆðÜºðÀ 
Այն դեպքերը, որոնք ներկայացված են վերևում, հիմնականում վերաբերում են 

լավ փորձի կիրառման ընթացքում հանդիպող խնդիրներին: Նման հարցերը ցույց են 
տալիս, որ նույնիսկ կայուն կառուցվածքում Հանքերի փակման  փորձի ներդրու մից 
և գործարկումից հետո դրանք պետք է չափազանց զգուշորեն կառավարվեն: Նաև 
պետք է ապահովել այդ գործընթացի ճկունությունը և ճանաչել դրա շարունակական 
փոփոխության անհրաժեշտությունը: Այլընտրանքները կհանդիսանան ենթա օպ տի-
մալ լուծումներ կամ նույնիսկ միջոցառումների ձախողում: 

ÆÜâäº±ê Î²ðàÔ ºÜ ²è²æÀÜÂ²òÆ ºÜÂ²ðÎìºÈ ²Ú¸ ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
Այս հարցերը հիմնականում վերաբերում են պլանավորմանը և կարող են 

բավարարվել (եթե ոչ ամբողջովին լուծվել) պլանավորման այնպիսի գործընթացների 
միջոցով, որոնք ներառում են ապահովությանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ: 
Նման գործընթացները կարող են ներառել հետևյալը. 

• հանքարդյունաբերական հողերի վերջնական արդյունքի պատկերացման 
սահմանումը, որը պետք է ներկայացնի իրականացման հստակ նպա տակ-
ները, 

• ապահովել հանքավայրի փակման ծրագրի առկայությունը` որպես ծրագրի 
օգտակար կյանքի ինտեգրալ մաս, 

• հանքավայրի փակման ծրագրի նախապատրաստումը հանքավայրի 
մշակման աշխատանքների սկզբում` խորհրդակցելով համապատասխան 
կարգավորող մարմնի և տեղական համայնքների հետ, 

• բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական ասպեկտների ման րա-
մասն ներկայացումը հանքավայրի շահագործման պլանում, 

• վերանայման և զարգացման հնարավորություն` սկսած նախահան քարդյու-
նաբերական փուլից մինչև շինարարական, շահագործման, փակման և 
հետշահագործման վերահսկման փուլերը:

Ինչ վերաբերվում է ավելի յուրահատուկ հարցերին, ապա այս գործընթացները 
պետք է ներառեն. 

• այլ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը վերականգնման նպատակների 
շարադրման ընթացքում, 

• գործողությունների ծրագիր այն դեպքի համար, որը սեփականության 
իրավունքը կփոխանցվի պետությանը, հակառակ ուղղությամբ՝ անկախ 
բոլոր ջանքերից, 

• հանքավայրերի կառավարման և երկրաբանական փաստաթղթերի պահ-
պանում, 

• ծրագրի պարտապանների` հանքավայրի վերաբերյալ պահանջների վաղ 
հստակեցումը, 

• սեփականության իրավունքի պարզաբանումը ինչպես ներկայում, այնպես 
էլ անցյալում, 

• հողի վարձակալման ժամանակահատվածի պահպանման վերահսկում, եթե 
վարձակալման ժամկետը ավարտվել է, և մեկ այլ ընկերություն ցանկանում 
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է ձեռք բերել մակերեսային շերտի/ընդերքի օգտագործման իրավունքը, 
• կարգավորող մարմնի աշխատակազմի համապատասխան հզորու թյուն-

ների ապահովում, 
• վերականգնման ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների շարու նա-

կա կան ուսումնասիրում և փորձարկում և դրա արդյունքների ներառում  
Հանքերի փակման  վերանայման գործընթացներում, 

• տեղական համայնքների կողմից ներգրավման ցանկությունների բացա-
հայտում (մասնավորապես` երբ այդ կողմերը ցանկանում են ստանալ 
որակյալ տեղեկատվություն և մասնակցել հանքավայրի մոնիթորինգին, 
ունենալ հասանելիություն տեղեկատվությանը, որպեսզի համոզվեն 
շահագործող ընկերության և կառավարության հաշվետվողականության 
մեջ,  

• համոզվել, որ առկա է հաղորդակցություն մասնավոր և հանրային 
կառույցների միջև, որպեսզի բարելավվեն փակմանը վերաբերող գործ-
ընթացի քաղաքականությունը և օրենսդրական դաշտը,

• մաքրման համար ֆինանսական միջոցների շարունակական որոնումներ, 
աղետների արձագանքում, արտահոսքերի կառավարում, մասնավորապես 
լքված հանքավայրերի ենթատեքստում: 

Փակման ընթացքում անհրաժեշտ է ընգծել, որ կառավարության (որպես տվյալ 
պետությունում շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչ) պարտականությունների մեջ է 
մտնում շահագրգիռ կողմերի սպասելիքների ապահովումը: Սակայն պետք է նշել, որ 
շահագրգիռ կողմերի սպասելիքները իրենց բնույթով հստակ չեն, և իրականում նման 
սպասելիքները կարող են ենթարկվել ազդեցության և միգուցե որոշ դեպքերում պետք 
է ենթարկվեն ազդեցության, երբ ամբողջովին չեն բավարարում բոլոր ներգրավված 
կողմերին: 

Սակայն այս ամենի հիմքում ընկած են այն սպասելիքները, որ հանքավայրի 
փակման գործընթացը պետք է ապահովի խախտված հողերի գեոքիմիական 
և գեոտեխնիկական պայմանների երկարաժամկետ կարգավորում, որպեսզի 
պաշտպանվի հասարակական առողջությունը, և նվազեցվի կամ կանխարգելվի 
յուրա քանչյուր շարունակական բնապահպանական դեգրադացում: Որպես այդ-
պիսին, հիմնական բնապահպանական սպասելիքները հետևյալն են. չվտանգվեն 
ապագա հանրային առողջությունը և անվտանգությունը, բնական ռեսուրսները 
չենթարկվեն արտառոց ֆիզիկական և քիմիական քայքայման: 

Այս հիմնավոր սպասելիքները փոփոխման ենթակա չեն: 

à±ì äºîø ¾ ¶àðÌÆ ºì àðîºÔ
Այս հարցերը պահանջում են կառավարության հզոր ձեռք (կամ ուշադիր 

աչք): Պարզ է, որ հանքարդյունաբերական կազմակերպությունները հիմնականում 
ցանկանում են ծառայել իրենց բաժնետերերին` հանքավայրեր մշակելով, լավ 
ֆինանսական եկամուտներ ստանալ իրենց սեփականատերերի համար, այնուհետ 
լքել հանքավայրը, երբ արտադրությունը ավարտվի, որպեսզի հնարավորություն 
ունենան  իրենց  գործունեությունը  շարունակելու  մեկ  այլ  հանքավայրում: 
Մյուս կող մից, համայնքները ցանկանում են տեսնել երկարաժամկետ եկամտի 
և բարեկեցության հնարավորություններ: Կառավարության դերը այստեղ կլինի 
այս երկու տարբեր նպատակների համադրումը: Պետք է իրականացվեն որոշակի 
զիջումներ, սակայն դրանք պետք է լինեն ազնիվ և բավարարեն բոլոր կողմերին: 

º±ð´ äºîø ¾ ÜØ²Ü ¶àðÌàÔàôÂÚàôÜÜºðÀ Æð²Î²Ü²òìºÜ
Համապատասխան կառուցվածքը պետք է ստեղծվի հիմա: Իրականացման, 

հստակեցման, վերափոխման և բանակցությունների գործընթացները պետք է 
շարունակական լինեն հանքավայրի շահագործման ամբողջ ժամանակահատվածի 
ընթացքում: 
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6.6. Ðºî²¶² àôÔÆÜ

Այս փաստաթուղթը ստեղծվել էր, որպեսզի ներկայացներ հանքար դյու-
նաբերական քաղաքականության զարգացման, հզորությունների ստեղծման և 
կառուցվածքային զարգացման սկզբունքները, մտքերը և ուղենիշերը, որոնք կարող 
են հանգեցնել Հարավարևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանում սոցիալական, 
տնտեսական և բնապահպանական կայուն արդյունքների: Այն ստեղծելիս հաշ-
վի է առնվել շահերի այն հիմնարար տարբերությունը, որը գոյություն ունի 
հանքարդյունաբերական ընկերությունների (որոնք ցանկանում են լավ ֆինանսական 
եկամուտներ ստանալ իրենց սեփականատերերի համար, այնուհետ լքել 
հանքավայրը, երբ արտադրությունը ավարտվի)  և համայնքների (որոնք ցանկանում 
են երկարաժամկետ եկամտի և բարեկեցության հնարավորություններ տեսնել) միջև:

Այսինքն` այս փաստաթուղթը ստեղծել է ռազմավարական համա պատաս-
խանության նախադեպ ինչպես հանքարդյունաբերական ոլորտի, այնպես էլ 
կառա վարությունների համար: Երկու կողմերն էլ հստակ գիտակցում են, որ հան-
քարդյունաբերական ոլորտի կենսունակությունը վտանգված է շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության բարձր սպասելիքների, հանրային առողջությանը հասցվող 
վնասի նվազեցման ցանկության, հողերի օգտագործման պահանջների և բնական 
միջավայրի` որպես հանգստի գոտու գիտակցման  արժեքի բարձրացման 
հետևանքով: Հանքային արդյունաբերության ոլորտի և ՀԱԵ/ՏԳԱ տարածաշրջանի 
երկրների կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ է ունենալ կենսունակ 
տնտեսություն, որը ընդունելի կլինի հասարակության կողմից: 

Նախորդ բաժինները ներկայացրել են մի շարք սկզբունքներ, մտքեր և 
ուղեցույցներ: Դրանք վերաբերում են հանքային քաղաքականության զարգացմանը, 
հզորությունների ստեղծմանը և արդյունաբերական զարգացմանը, որոնց 
բավարարման դեպքում կապահովվեն առկա և նոր հանքային շահագործման 
աշխատանքների զարգացումը և ծախսարդյունավետ փակման կայուն պահանջների 
մշակումը: Նաև ներկայացված են հանքերի հետազոտման բազմաթիվ մոտեցումներ, 
որոնք վերաբերում են լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի կրկնակի 
շահագործմանը կամ այլ ճանապարհով հողի արժեքի բարձրացմանը` դրանք 
անվտանգ դարձնելու, վերականգնելու և փակելու համար: 

Նախորդ վերլուծությունները և քննարկումները առաջարկում են, որ հետագա 
ուղին պետք է ներառի լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի կառավարման, կայուն 
հանքարդյունաբերական և հանքավերամշակման գործընթացների զարգացման 
նպատակով ինստիտուցիոնալ կառույցների խթանումը, ինչը կպահանջի ինստի-
տուցիոնալ ներգրավված կողմերի կարողությունների շտապ և կայուն հզորացում, 
ինչը իր հերթին կհանգեցնի արդյունաբերական կողմի կարողությունների  հզորաց-
ման: Սրան հետևելով` ինստիտուցիոնալ դերակատարների նոր հմտությունները և 
գիտելիքները պետք է ուղղվեն ռիսկային անվստահության նվազեցման հիմնական 
խնդիրների լուծմանը, որը պետք է իրականացվի տեղեկատվության կենտրոնացված 
հավաքագրման, ինչպես նաև լքված և տիրազուրկ հանքավայրերում ռիսկերի 
նվազեցման աշխատանքների իրականացման միջոցով: Բացի այդ, հստակ 
ինստիտուցիոնալ կառուցվածքում ներդրված նոր գիտելիքները և հմտությունները 
պետք է կիրառվեն շահագործվող հանքավայրերում ռիսկերի նվազեցման և նոր 
ռեսուրսների և վերաշահագործման գործողությունների մշակման ուղղությամբ, որոնք 
համահունչ կլինեն կայուն զարգացման պահանջներին: Այս բոլորը պետք է ներառեն 
երկխոսություն շահագրգիռ կողմերի միջև, ինչպիսիք են տեղական և միջազգային 
ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ներգրավված քաղաքացիները և այլն: 

Այս աշխատությունը ամփոփում է հասարակության և միջազգային հանրության 
սպասելիքների ուղղությունները, ընդհանուր բովանդակությունը և միջազգային 
հանրության կողմից հանքարդյունաբերության բնագավառում բնապահպանական և 
սոցիալական լավագույն փորձի գիտակցման աստիճանը մի շարք երկրներում: Որ-
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պես այդպիսին, այս փաստաթուղթը պետք է ուղղորդի հանքանյութերի հետազոտման 
և շրջակա միջավայրի պահպանման համար պատասխանատու պետական 
գործակալություններին` որակյալ հանքարդյունաբերական քաղաքականություն 
և վարչարարություն ստեղծելու իրենց աշխատանքի ընթացքում: Բացի այդ, 
նման շահագրգիռ կողմերը կարող են օգտագործել այս փաստաթուղթը` որպես 
օգնություն իրենց սեփական սպասելիքների մասին տեղեկացնելիս, գործնական 
իրավիճակներում և նպաստելու համար նորարարական մոտեցումներին և իրենց 
անձնական հանգամանքներին հարմարեցված մոտեցումների մշակմանը (ինչպես 
արդեն քննարկվել էր այս փաստաթղթում, մի շարք մոտեցումներ և ներդրումներ, 
որոնք պահանջվել էր այլ տեղերում, չեն կարող կիրառվել այստեղ, և դրանք նույնիսկ 
ֆինանսապես անհասանելի են):

Այս ավարտական քննարկումը բաղկացած կլինի երկու մասից: Առաջին 
մասում կթվարկվեն մի շարք ուղեցույցային սկզբունքներ հանքարդյունաբերական 
քաղաքականության մշակման աշխատանքների համար: Երկրորդ մասում 
կնկարագրվեն մի շարք քայլեր, որոնք անհրաժեշտ է կատարել մոտ ապագայում: 

6.6.1. êÎ¼´àôÜøÜºðÆ ¸²ê²Î²ð¶àôØ

Հիմնվելով համաշխարհային փորձի վրա` այս փաստաթուղթը կամփոփի 
մի խումբ ուղեցույցային սկզբունքներ: Դրանք կարող են ուղեցույց հանդիսանալ 
գործող և նոր շահագործվող հանքերի ղեկավարության համար, կայունության 
պահանջները  բավարարելու և ծախսարդյունավետ փակում իրականացնելու հա-
մար: Բացի այդ, դրանք կարող են աջակցել լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերի 
հետ աշխատանքների ընթացքում, որպեսզի դրանք դարձնել ապահով և/կամ 
վերականգնել և փակել: Պետք է նշվի, որ ստորև ներկայացված բաղադրիչները 
պետք է դիտվեն որպես համահունչ և զուգակցված, այլ ոչ միմյանց բացառող: 

Հանքերի փակման իրականացման համար համայնքները, քաղա քակա-
ն� թյ� նը և աշխատանքը պետք է լինեն. 

Հետևողական – Հանքարդյունաբերական պահանջները և ընթացակարգերը 
պետք է համապատասխանեն տարածաշրջանում այլ վայրերի նմանատիպ 
կարգավորող դաշտերին: Սա առանձնապես կարևոր է, երբ երկու երկրներ կիսում են 
անդրսահմանային ռիսկերը: 

Կենտրոնացված – Կառավարությունները պետք է ձգտեն ունենալու հանքերի 
փակումը կարգավորող առանձին օրենք, որը լիազորում է մեկ գործակալությանը 
իրականացնելու նման աշխատանքներ: 

Խիստ – Օրենսդրությունը պետք է ապահովի, որ աղտոտող կողմը խստորեն 
վճարի համապատասխան գումարները, նաև պետք է ապահովի, որ հանքավայրի 
սեփականատերը կամ շահագործող ընկերությունը պատասխանատու է հաջող 
վերականգնման աշխատանքների իրականացման և ավարտի համար: 

Ֆինանսապես ապահովված – Օրենսդրությունը պետք է ապահովի 
արդյու նավետ վերականգնման աշխատանքների համար ֆինանսական ապա-
հովագրության առկայությունը (մասնավորապես` նոր շահագործվող հանքավայրերի 
կամ շահագործման երկար ժամանակահատված ունեցող հանքավայրերի դեպքում): 

Երկարաժամկետ ֆինասավոր� մ � նեցող – Այն դեպքերում, երբ պայմանները 
պահանջում են երկարաժամկետ պահպանում, ապա այդ երկարաժամկետ 
պահպանման ֆինանսավորումը պետք է ներառված լինի ապահովագրության մեջ: 

Երկարաժամկետ – Այն դեպքերում, երբ առկա է երկարաժամկետ պահպանում, 
շահագործող ընկերությունը պետք է պատասխանատու լինի այն տրամադրելու 
համար այնքան ժամանակ, մինչև չազատվի պարտավորությունից, սակայն նման 
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պարտավորությունների փոփոխման ենթակա ժամանակային սահմանափակումները 
պետք է ներառվեն համաձայնագրերում: Սա պահանջում է, որ խնամքը լինի 
երկարաժամկետ: 

Ցածր վն ասակար� թյամբ և կենս� նակ – Կենսունակ, այլ ոչ զուտ ինք-
նապահպանվող էկոհամակարգերը, որոնք համադրելի են առողջ շրջակա միջավայրի 
և մարդկային գործունեության հետ, ինչպես նաև ցածր ռիսկեր են պարունա-
կում, պետք  է  ներդրվեն  հանքարդյունաբերական  գործողություններից  հետո: 
Պետք է առ կա լինեն հանքավայրից շարունակական աղտոտման կանխարգելման 
միջոցառումներ: 

Կանխամտածված և ճկ� ն – Հանքավայրի տեղանքի նպատակային կարգա-
վիճակը պետք է զգուշորեն կանխամտածվի երկարաժամկետ բնապահպանական 
կայունության տեսանկյունից, այլ ոչ սոցիալական և տնտեսական կիրառման բացա-
կայության տեսանկյունից, ինչը նույնպես կարող է նպաստել տարածքը անվտանգ 
դարձնելուն: Բոլոր պահանջները` վերադարձնել տարածաշրջանը իր սկզբնական 
տեսքին կամ այն կարգավիճակին, որը թույլ կտա հողի կիրառման բազմաթիվ 
տարբերակներ, տեղին չեն: Համայնքները պետք է ճկուն լինեն, որպեսզի  մշակեն 
այնպիսի լուծումներ, որոնք համապատասխանում են տարածաշրջանի կարիքնե-
րին` ներառյալ հանքարդյունաբերական գործառնությունների տեսակները, կլի ման, 
տեղա գրությունը, շրջակա միջավայրի զգայունությունը և սոցիալական պահանջ-
ները, որոնք կապահովեն կայուն զարգացման սկզբունքներին և նպատակներին 
հաապատասխանող արդյունքներ: 

Զ� գակցված – Զուգակցված՝ մասնակիցների միջև, մասնավորապես այն 
մաս նակիցների, որոնք հնարավորություն ունեն իրականացնելու վերականգնման 
աշխատանքներ նվազագույն արժեքով: Սա կարելի է իրականացնել` խթանելով 
առկա արդյունաբերական մասնակիցներին ներկայացնել փորձ, սարքավորումներ, 
նյութեր և աշխատուժ, որը կաջակցի հանքարդյունաբերական ժառանգություն հան-
դիսացող վայրերում պետական ֆինանսավորմանը: 

Էլաստիկ – Պետք է գտնվեն նորարարական, ճկուն և ներողամիտ շրջանակներ 
պոտենցիալ պարտավորությունների փոխհատուցման համար, մաս նա վորապես այն 
դեպքերի համար, երբ դա կարող է անհրաժեշտ խթան հանդիսանալ վերականգնման 
աշխատանքներում բազմակողմանի շահագրգիռ կողմերի ներ գրավման համար: 

Ողջամի տ – Պետք է ընդունվի, որ չափազանց անհավանական իրադար-
ձություններից պաշտպանվելու պահանջը կհանգեցնի ավելորդ ծախսերի, ինչի 
հետևանքում ներդրողական խթանները զգալիորեն կնվազեն: Երբ համայնքները 
փորձում են ապահովագրվել շրջակա միջավայրին հասցված վնասի դեմ, պետք է 
ողջամիտ մոտեցում ցուցաբերվի: 

Ստեղծագործական - Այն իրավիճակներում, երբ հանքավայրի շահու թա-
բերությունը ծայրահեղ ցածր է, կամ հանքավայրը շահագործման ավարտին է 
մոտենում, կարող է պահանջնել մեխանիզմներ նախագծման ստեղծագործական 
մոտեցում:

Շարժառիթների վրա հիմն ված և հարկային առ� մով հավասարակշռված- 
Երկրի հարկային կամ հարկային արտոնությունների ռեժիմներով պետք է 
նախատեսված լինի, որ ֆինանսական երաշխավորումը շահագործողից որոշ 
ծախսեր է պահանջում: Այդ գործընթացը պետք է հավասարակշված լինի կայուն 
զարգացման նպատակները երաշխավորելու համար:

Կայ� ն� թյանը նպատակա� ղղված - Հանքավայրի փակ ման համար ներ-
կայացված պայմանների պահանջները պետք է նպատակաուղղված լինեն ոչ միայն 
շրջակա միջավայրի որակի չափանիշներին, այլև ներառեն կարևոր այլ գործոններ՝ 
զբաղվածության և սոցիալական խնդիրները, ինչպես նաև ռեսուրսների երկարատև 
կառավարումը:
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Նորարարական - Իրավասու մարմինները պետք է նորարարական լուծումներ 
փնտրեն հանքավայրերից տնտեսական օգուտներ ստանալու համար, ինչպես 
օրինակ` թափոնների օգագործումը, հողի այլընտրանքային օգտագործումը, 
ենթակառուցվածքների վերաօգտագործում, հարկային արտոնությունների ապա-
հովագրում, վերակառուցում և այլն:

Ծառայ� թյ� ններին նպատակա� ղղված - Հանքավայրերի փակման հետ 
կապված առաջարկություններում պետք է սահմանված լինի, թե ինչպես  համայնք-
ների հիմնական ծառայությունները, ինչպես օրինակ` բուժօգնությունը, դպրոցները և 
այլն, կարող են շարունակվել հանքավայրի փակումից հետո:

Ամբողջական - Հանքավայրի փակումը պահանջում է շահագրգիռ կողմերի 
ամբողջական մոտեցում, որը կարող է պարունակել պետության սահմաններում 
գտնվող շահագրգիռ կողմերի, ինչպես օրինակ` համայնքների կարծիքները, ինչպես 
նաև սահմաններից դուրս տարածվել` ներառելով տարածաշրջանային ազգային 
պետությունները և միջազգային կառույցները: 

6.6.2. Ðºî²¶² ø²ÚÈºðÀ
Գալիք տարիների ընթացքում ենթակառուցվածքային շրջանակների ներքո 

կայուն զարգացմանը հասնելու հարցը զգալիորեն հրատապ է:   
Սահմանել ամբողջ տարածաշրջանի համար հանքավայրերի փակման 

մանրամասն և միասնական պահանջներ և ընթացակարգեր, որոնք համա-
պատասխանում են սույն փաստաթղթում, Եվրոպական և միջազգային այլ 
օրենսդրական փաստաթղթերում ուրվագծված սկզբունքներին: 

Խթանել հանքավայրերի փակման գործընթացին նվիրված առանձին 
օրենքի մշակումը, ըստ որի յուրաքանչյուր երկրում այդ գործողությունների 
իրականացման համար ստեղծվում է մեկ գործակալություն: Երաշխավորել, որ այդ 
օրենքները համապատասխանեն տվյալ տարածաշրջանի այլ երկրներում միևնույն 
կանոնակարգման շրջանակներում ստեղծված նմանատիպ օրենքներին, ինչպես 
նաև բացառվի պահանջների կրկնումը:

Սկսել կարողությունների ստեղծման ծրագիր, որը կաջակցի ազգային գոր-
ծակալություններին և հանքավայրերի տեսչություններին տարածաշրջանի հան-
քավայրերի ժառանգության խնդիրները լուծելու գործում և կերաշխավորի հան-
քարդյունաբերական նոր նախագծերի` շրջակա միջավայրի և անվտանգության 
հաստատուն սկզբունքների վրա հիմնված լինելը: Այդ աշխատանքները պետք 
է նպատակաուղղված լինեն գործակալության կարողությունների ստեղծմանը 
հետևյալ հարցերում. 

• շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն և ռիսկերի գնահատում, 
հանքարդյունաբերության նոր նախագծերի ստուգումներ (screening),

• պետական անվտանգության միջոցառումների և արտակարգ իրավի-
ճակներին պատրաստ լինելու պահանջները միավորել հանքավայրերի 
անցագրերի և արտոնագրերի տրամադրման մեկ կառույցում,

• չգործող հանքավայրերի, այդ թվում` լքված հանքավայրերի խնդիրների 
լուծում,

• անդրսահմանային ռիսկերի կառավարում:
Նմանապես, գալիք տարիների ընթացքում իրավասու մարմիններ (sanctioned 

body) ստեղծելու և դրանց գործարկումը սկսելու որոշակի հրատապություն կա, կամ, 
որտեղ դրանք առկա են, հզորացնել և ընդլայնել գործողությունները՝ ընդհանուր 
ռիսկերի կրճատման գործընթացին նպաստելու համար:

Մասնակցել բազմակողմ ուժերով իրականացվող աշխատանքներին 
պաշ տոնապես թույլատրված մարմիններ կամ աշխատանքային խմբեր ստեղ-
ծելու գործում, որոնք պատասխանատու են լինելու թեժ կետեր հանդիսացող 
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հանքավայրերի վերականգնման ծրագրեր կազմելու և առաջնահերթ աշխատանք-
ների իրականացման համար միջազգային ֆինանսավորում գտնելու համար:

Հիմն ադրել պաշտոնապես թույլատրված մարմիններ կամ աշխատանքային 
խմբեր անդրսահմանային ռիսկերի գնահատման և կառավարման համար: Նման 
մարմինները պետք է ներգրավեն արտանետող և ընդունող տարածաշրջանների 
ներկայացուցիչներին և, անհրաժեշտության դեպքում, նաև միջազգային փորձա-
գետներին ու միջազգային մարմիններին, որոնք ներգրավված են անդրսահմանային 
շրջակա միջավայրի և տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին 
վերաբերող աշխատանքներում: Այդ շրջանակներում պետք է հնարավորություններ 
փնտրել կրճատելու ներկայումս գործող մարմինների իրավասությունները, 
բյուրոկրատիան, հզորացնելու առկա կարողությունները և բարձրացնելու սահ-
մանափակ ռեսուրսների արդյունավետությունը: 

Ընդլայնել և/կամ ստեղծել անդրսահմանային նախազգուշացման և աղետ-
ների արձագանքման համակարգեր, որոնք կապված են վերոհիշյալ կողմերի հետ:

Ընդլայնել և/կամ ստեղծել մոնիթորինգային ծրագրեր և/կամ վաղ նա-
խազգուշացման համակարգեր շարունակական քրոնիկ աղտոտումը գնահատելու և 
աղտոտման դեպքերը բացահայտելու համար:

Միաժամանակ, գալիք տարիների ընթացքում լքված և տիրազուրկ հան-
քավայրերում վերականգնման գործողությունների առաջխաղացման կամ ռիսկերի 
նվազեցման համար պետք է անհապաղ իրականացնել հետևյալ գործողու թյունները: 
Այդ հետագա քայլերը պետք է ընթերցվեն` ի նկատի ունենալով վերականգնման 
ուսուցողական պիլոտային նախագծերի գործունեության ենթատեքստը:

Գ� յքագրել և դասակարգել լքված և տիրազուրկ հանքավայրերը` պետական 
ու մասնավոր ֆոնդերի առավել արդյունավետ օգտագործումը երաշխավորելու 
համար: Դրա համար անկասկած կպահանջվի պետական իրավասության ներքո 
գտնվող հանքարդյունաբերական գործունեության հանքավայրերի մանրամասն 
գույքագրման իրականացում, որտեղ տեղ կգտնեն ավարտուն տվյալներ (complete 
with salient content), ինչպես օրինակ` ներկա տվյալ հանքավայրի սեփականատիրոջ 
և գործողությունների կարգավիճակի մասին մանրամասն տեղեկություններ, 
լքված/տիրազուրկ հանքավայրերի իրավական կարգավիճակի գնահատում, 
աշխարհագրական մանրամասներ, օրինակ` ջրբաժանքի սահմանների հետ 
հարաբերվածությունը, ինժեներային և ենթակառուցվածքային հիմնական պա րա-
մետրեր և այլն:

Հետազոտել համագործակության հնարավորություններ (ներառյալ պետու-
թյունների միջև համագործակցությունը) լքված կամ տիրազուրկ հան քավայրերի 
վերականգնման աշխատանքները իրականացնելու համար, որը կենտրոնացված 
լինի ապագա տնտեսական և սոցիալական արժեքների ստեղծման վրա առողջ 
շրջակա միջավայրի պայմաններում, և որտեղ ընդգրկված կլինեն և´ պետական, և´ 
մասնավոր հատվածներ:

Քննել և փորձարկել համագործակցության տարբեր տեսակները և նորարար, 
ճկուն և ներող շրջանակներ (forgiving frame works), առաջին «ուսումնասիրության 
օրինակ» ծառայող հանքավայրի վերականգնման նախագծի հնարավոր 
պարտավորությունները փոխհատուցելու համար: 

Ռիսկերի կրճատման գործընթացը հասկանալու համար պահանջվում են 
պիլոտային ծրագրերի իրականացում, տվյալների հավաքագրման և հնարա-
վորությունների ստեղծման պահանջի վրա կենտրոնացում և ուսուցում: Ինչպես 
նշված է Հարավարևելյան Եվրոպայի վերաբերյալ տեսական գնահատման մեջ.

Վերը թվարկված գործողությունների համաձայն` համարվում է, որ ռիսկերի 
կրճատման պիլոտային այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են մի շարք երկրների 
որոշ թիրախային հանքավայրերում, զգալի նյութական օգուտներ ստանալու ներուժ 
ունեն: Մինչդեռ թվում է, թե առանձին հանքավայրերում ռիսկերի մեղմացմանն 
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ուղղված աշխատանքները շրջակա միջավայրի, սոցիալական, զարգացումային և 
տարածաշրջանային անվտանգության առումով օգուտներ են տալիս, ցանկացած 
պիլոտային ծրագրի առաջնային օգուտը պետք է փնտրել ապագա աշխատանքների 
համար գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորության մեջ: Օրինակ` տեսական ուսում-
նասիրության մեջ նշվում է, որ պահանջվում է տարբեր ոլորտների/տարածքների 
մասին ավելի լավ պատկերացում ունենալ: Նման ոլորտներն են՝

• անդրսահմանային աշխատանքային խմբերի առջև ծագող մարտա-
հրավերները (ի թիվս այլոց` սահմանները հատող տեղաշարժեր (cross border 
movement), աշխարհագրական իրավասության շրջանները (geographical 
jurisdiction), տվյալների համատեղ օգտագործում և համատեղելիություն, 
պատասխանատվություն, գործողությունների ֆի նան  սավորում և այլն),

• օրենսդրության մեջ առկա բացերի ազդեցության ձևերը հանքավայրերի 
կառա վարման վրա,

• ինչպես է ենթակառուցվածքային կարողությունների բացակայությունը 
սահմանափակում  անդրսահմանային ռիսկերի կառավարումը, 

• ինչպես է ռեսուրսների ընդհանուր անբավարարությունը (ֆինանսներ, սար-
քավորումներ, տեխնիկական հնարավորություններ և այլն) խոչընդոտում 
աշխատանքների կատարումը,

• ամենաարդյունավետ գործող շահագրգիռ կողմերին խորհրդատվություն 
տրամադրելու հնարավորություն,

• ամենաարդյունավետ գործող հանքարդյունաբերության և համայնքների 
համագործակցության մոդելները,

• տեխնիկական գիտելիքների բացերը, որոնք զգալիորեն խոչընդոտում են 
հաջողության հասնելուն,

• ռիսկերի կրճատմանն ուղղված ֆինանսավորման մոդելներ:
Տարածաշրջանում ցանկացած պիլոտային ծրագիր նախաձեռնելու հնա-

րավորությունը պետք է իրացվի տվյալների հավաքագրման և հնարավորությունների 
ստեղծման պահանջների վրա կենտրոնացված գործողությունների համաձայն: 
Նման ծրագրերը սկսելու առաջարկները և յուրաքանչյուր այդպիսի ծրագրի հատուկ 
նպատակների սահմանումը կարող են տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե այդ 
նախաձեռնությունը սկսելը արտահայտում են տուժած երկրների ներկայացուցիչ-
ները:

Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü ºì Þðæ²Î² ØÆæ²ì²ÚðÆ 
îºðØÆÜÜºðÆ ´²è²ò²ÜÎ

Սույն զեկույցի ենթատեքստի համար ներքոնշյալ սահմանումներն են տրված 
ընդհանուր հանքարդյունաբերությանն ու հանքաքարերի ոլորտին առնչվող տեր-
մինների համար.

Թթվային տեղ� մն եր - Մթնոլորտից թթուների և թթվայնություն առաջացնող 
բաղադրիչների արտազատում Երկրի մակերևույթի վրա: Թթվային տեղումները 
հայտնի  են որպես թթվային անձրևներ, տերմին, որը վերաբերում է միայն թթուների 
և թթվայնություն առաջացնող բաղադրիչների կաթիլների խոնավ տեղումներին: 
Թթվային տեղումները ներառում են չոր թթվայնություն առաջացնող բաղադրիչների 
տեղումներ:

Թթվային դրենաժ - Հայտնի է նաև որպես Թթվային հանքահորի դրենաժ 
(ԹՀԴ) կամ Թթվային ժայռի դրենաժ (ԹԺԴ): Թթվային դրենաժը առաջանում է 
սուլֆիդե միներալների արագ օքսիդացումից և հաճախ ի հայտ է գալիս, երբ այս 
միներալները հարվում են մթնոլորտին երկրակեղևի հողափորման հետևանքով: 
Կարճատև անձրևը կամ մակերեսային ջուրը օքսիդանում է, երբ թթվայնություն 
առաջացնող բաղադրիչները տարրալուծվում են: Հետևանքները ներառում են 
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թթվային դրենաժի գոյացում թափոնային ժայռերի պահուստներից և մնացորդներից, 
թթվային պայմանների հասունացում ազդեցություն կրած մակերեսային նյութերից, 
լուծելիության ուժեղացում և կամ մետաղների արտազատում և ջրերում աղիության 
մակարդակի բարձրացում կամ լուծելիության արագացում:

Թթվային ջ� ր - 7-ից ցածր pH պարունակող ջուր, երբեմն վերաբերում է նաև 
4 և ցածր pH պարունակությամբ ջրերին: Յուրաքանչյուր ջրային լուծույթ, որտեղ 
ջրածնային ցուցանիշի (H+) խտացումը ավելի մեծ է, քան  հիդրօքսիդ իոնների  (OH) 
խտությունը:

Ջրապար� նակ շերտ - Ծակոտկեն, ջրով հագեցված ավազաշերտեր, 
մանրախիճ կամ հիմնաքար, որոնք կարող են առաջացնել տնտեսապես մեծ 
քանակությամբ ջուր:

Լցվածք - Նյութ, որը կիրառվում է` լցնելու ստորգետնյա հանքերը, որոնք  
դարձել են առոչինչ հանքանյութի հեռացման արդյունքում: Այս նյութը սովորաբար 
պարունակում է խոշորահատիկ ավազ, ժայռաբեկորներ և ցեմենտ: 

Հարստաց� մ - Հանքային միներալի՝ թափոնային հանքային նյութերից 
առանձնացման գործընթաց:

Կենսահասանելի� թյ� ն - Թունավոր նյութերի (ինչպիսիք են կոնկրետ 
մետաղական բաղադրիչները)՝ մարդկանց, կենդանական և բուսական աշխարհի 
հետ շփման հասանելի չափաքանակ (ռիսկայնության հասանելի ուղիների քանակը):

Կենսբազմազան� թյ� ն - Տարատեսակների բազմազանություն (տեսակների 
բազմազանություն), յուրաքանչյուր տեսակի շրջանակում անհատների միջև 
գենետիկական փոփոխականություն (գենետիկական բազմազանություն) և 
էկոհամակարգերի բազմազանություն (բնապահպանական բազմազանություն):

ԿԹՊ, Կենսաբանական թթվածնի պահանջարկ աերոբ ռեդուցենտ, որն 
անհրաժեշտ է լուծված թթվածնի քանակության համար՝ տարրաբաժանելու օրգա-
նական նյութը ջրի կոնկրետ քանակության մեջ կոնկրետ ջերմաստիճանում 
սահմանված ժամանակահատվածում: 

Ածխածնի երկօքսիդ (CO2) - Անգույն, անհոտ, անհամ գազ, օդից մոտավորա-
պես 1.5 անգամ ավելի խտությամբ: Բույսերի ռեսպիրացիայի հիմնատարրն է: 
Արտազատվում է, երբ բուսական որևէ մարմին փչանում, վառվում է, կամ երբ յուղ և 
գազ է վառվում: Սահմանափակվում է, երբ բույսերը աճում են: 

Քլորաֆտորածխածիններ (CFCs) - Տարբեր քիմիական բաղադրիչ նե-
րի հապավում, որոնք պարունակում են քլոր, ֆտոր և ածխածին: Քլորաֆ տորա-
ծխածինները առաջանում են արդյունաբերական գործընթացների ժամանակ, 
նպաստում են օզոնային շերտի քայքայմանը և հանդիսանում են ջերմոցային գազեր՝ 
մթնոլորտի ցածրադիր մակարդակներում:

ՔԹՊ, Քիմի ական թթվածնի պահանջարկ - Ջրի վրա հոսքաջրերի ներու-
նակ բնապահպանական ազդեցության ցուցանիշ: ՔԹՊ-ն հեղուկ հոսքաջրի 
բաղադրիչների համար անհրաժեշտ թթվածնի քանակության լաբորատոր չափն է: 
Որքան ցածր է ՔԹՊ-ն, այնքան ցածր է ստացվող ջրում լուծված թթվածնի խտության 
թուլացման ներուժը: 

Խտանյ� թ - Հանքանյութի մշակման նյութ, որը պարունակում է ավելի բարձր 
խտայնությամբ մետաղ, քան հանքաղբյուրը:  Մետաղագործական գործընթացներում՝ 
նիկելի և պղնձի արտադրության համար խտանյութը հալեցվում է` ստանալու 
մետաղական բաղադրանյութ հետագա զտման համար:

Խարտ� ք - Հետազոտական հորանցք փորելու համար հորատման աշխա-
տանքների ժամանակ հեռացված հողակտորներն  ու ժայռաբեկորները: Խորատուքը 
պարտադիր աղտոտված է լինում յուղով՝ հորատման հետևանքով ժայթքող հեղուկ 
նյութերով (յուղային հիմքերով և այլ աղտոտիչներով):
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Արտանետ� մ - Այս տերմինը համընդհանուր կիրառվում է շրջակա միջավայր 
արտանետվող բոլոր արտազատումների համար, լինի դա գազ, հեղուկ կամ պինդ 
մարմին կամ դրանց համակցությունը: «Արտազատում» տերմինը կիրառվում է 
միմիայն մթնոլորտ արձակված արտանետումների համար, «հոսքաջուր» տերմինը 
սահմանափակում է դրա կիրառությունը վերգետնյա ջրերի իմաստով, և «թափոն» 
տերմինը կիրառվում է մնացած արտանետումների համար, այնպիսիք, ինչպիսիք 
են նետումները աղբահոր կամ աղբայրման միջոցով վերամշակումը: Աղտոտիչը 
շրջակա միջավայրում ֆոնային մակարդակից առավել բարձր խտություններով 
բաղադրիչ է, որը, սակայն, բացասական ազդեցություն չի հարուցում:

Շրջակա մի ջավայրի ա� դիտ - Կարգավորումների, համակարգերի, ծրագրերի 
և քաղաքականությունների հետ համապատասխանության գնահատման  ծրագիր:

Շրջակա մի ջավայրի համապատասխան� թյ� ն - Երբ կազմակերպությունը 
խստորեն համապատասխանում է շրջակա միջավայրին առնչվող օրենք(ներ)ին, 
կանոնակարգին և այլ կարգավորող պայմանին, որը հարկադրված է գործունեու-
թյանը՝ որևէ արտոնության, հաստատման, համաձայնության, շրջակա միջավայրի 
ազդեցության գնահատման և այլ կարգավորող գործընթացների միջոցով:

Ֆա� նա (Կենդանական աշխարհ) - Տվյալ տարածաշրջանի կամ շրջակա 
միջավայրի կենդանական աշխարհի բնութագրիչ:

Ֆլորա (Բ� սական աշխարհ) - Տվյալ աշխարհագրական տարածաշրջանի 
կամ շրջակա միջավայրի բուսական աշխարհի բնութագրիչ:

Ջերմոցային էֆեկտ - Մթնոլորտի ստորին շերտի (տրոպոսֆերայի) տաքացում 
գլոբալ տաքացման գազերով հագեցված գետնից ճառագայթվող տաքության 
հետևանքով:

Ջերմոցային գազեր - Կամ կլիմայական փոփոխության գազեր, որոնք 
խթանում են գլոբալ տաքացման էֆեկտը (ածխածնի երկօքսիդ, մեթան, 
քլորաֆտորածխածիններ, օզոն, դինիտրոգեն օքսիդ):

Ստորգետնյա ջրեր – Ստորգետնյա հատվածում առկա ամբողջ ջուրը: 
Ստոր գետնյա ջրերը լրացնում են հողի և քարաբեկորների միջև տարածությունը: 
Ստորգետնյա ջրերը նորից կուտակվում են վերգետնյա ջրի ներթափանցման  
արդյունքում:

Վտանգավոր նյ� թ - Նյութ, որը ֆիզիկական, քիմիական կամ այլ հատկանիշ-
ների արդյունքում վտանգ է հարուցում մարդու առողջությանը կամ շրջակա 
միջավայրին, եթե այն ոչ պատշաճորեն է օգտագործվում, մշակվում, պահվում, 
հեռացվում կամ այլ կերպ կիրառվում:

Վտանգավոր թափոն - Որևէ կոշտ, հեղուկ կամ տարայալցված գազ, որը կարող 
է շուտ բռնկվել, քայքայիչ է մետաղի արտաքին հյուսվածքների համար, կայուն չէ և 
կարող է պայթել կամ թունավոր ծուխ արձակել կամ պարունակում է մեկ կամ ավելի 
թունավոր նյութի վնասակար խտանյութեր, որոնք կարող են ալկալահանվել:

Միջադեպ - Դեպքերի շղթայի չպլանավորած դեպք, որը վնասում կամ կարող 
է վնաս և/կամ հիվանդություն պատճառել շրջակա միջավայրին, երրորդ կողմերին 
կամ ընկերության ակտիվներին: 

Մատտե - Ինչպիսին նիկելային մատտեն է, մետաղական նիկելային սուլֆիդ,  
որը պարունակում է մոտավորապես 75% մետաղ: Նյութը ստացվում է մետաղի 
կոնցենտրատի հալեցման արդյունքում:  

Մեթան (CH4) - Գլոբալ տաքացման գազ, որը ստացվում է օրգանական 
նյութերի անաերոբիկ քայքայումից: Բնական գազի հիմնական բաղադրիչն է: Հաճախ 
հանդիպում է ածխաշերտերում: Սովորաբար ներառված չեն այն գազերի դասում, 
որոնք կոչվում են ցնդող օրգանական բաղադրիչներ:

Հանքանյ� թ (Հանքային ռես� րս) - Երկրակեղևի մեջ կամ վրա բնական 
ճանապարհով առաջացող կոշտ, հեղուկ կամ գազային նյութերի խտություն, 
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այնպիսի ձևերով և քանակություններով, որ դրա առանձնացումն ու փոխակերպումը 
օգտակար նյութերի կամ հումքի առայժմ կամ հնարավորինս օգտավետ է: Հանքային 
ռեսուրսները դասակարգվում են մետաղական կամ ոչ մետաղական տեսակների:

Նեյտրալ/չեզոք դրենաժ - Այս տերմինը սովորաբար վերաբերում է նեյտրալ 
Fe-ով հարուստ ջրին և հաջորդիվ նստվածքներին: Թթվային դրենաժը սովորաբար 
առաջանում է ծծումբ պարունակող ածխի կամ սուլֆիդ պարունակող ժայռաբե կոր-
ների էքսպոզիցիայի հետևանքով: Թթվային դրենաժը (սովորաբար) բնութագր վում 
է դեղին,  երկաթի հիդրօքսիդի նստվածքներով, որոնք արտազատման կետե  րից 
հոսում են վար: Սակայն նմանատիպ նստվածքներ են առաջանում նաև բնականո  -
րեն այնպիսի վայրերում, որտեղ Fe-պարունակող, թթվածնի անբավարարվածու-
թյամբ (հող) ջրեր են արտահոսվում դեպի հոսող շիթերը: Այս շրջակա-չեզոքային 
պայմաններում նստվածքներն ունեն կարմիր և կարմրանարնջագույն երանգներ: 

Ազոտի օքսիդներ (ԱՕ) - Ազոտի օքսիդների գազերի համար կիրառվող 
ընդհանուր տերմին: Սրանք սովորաբար առաջանում են այրման գործընթացների 
արդյունքում և կարող են նպաստել սմոգի և թթվայնության էֆեկտների առաջացմանը: 

Անհամապատասխան� թյ� ն - Շրջակա միջավայրի անհամապա տասխա-
նություն նշանակում է լինել շրջակա միջավայրին առնչվող օրենքի, կարգավորման 
կամ այլ կարգավորող պայմանին, որը հարկադրված է գործունեությանը՝ որևէ 
արտոնության, հաստատման, համաձայնության, շրջակա միջավայրի ազդեցության 
գնահատման և այլ կարգավորող գործընթացների միջոցով, խստագույնս համա-
պատասխանության շրջանակից դուրս:

Հանքաքար - Մետաղը հարստացնող նյութի այն մասը, որը կարելի է 
տնտեսական և իրավական առումով հանել: Հանքաքարը բնորոշ կերպով բաղկացած 
է երկու մասից` հանքային միներալից, որը պարունակում է նախընտրած մետաղը, և 
թափոնային հանքային նյութից (ոչ պետքական ապար):

Ծանրաբեռնված� թյ� ն - Հող կամ հողմահարված ժայռաբեկոր, որը դուրս է 
հանվել և հեռացվել է ստորին հանքաքարին հասնելու համար:

Օզոն - Թթվածնի ռեակտիվ ձև: Օզոնը կարևոր դեր է խաղում և´ երկրային 
մակարդակում, և´ վերին մթնոլորտում: Վերին մթնոլորտում այն հանդես է գալիս 
որպես ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ֆիլտր, սակայն ոչնչացվում 
է հալոգենացված ածխաջրածինների (հալոններ և քլորաֆտորածխածիններ) 
կողմից: Ստորգետնյա մակարդակում այն առաջանում է ցնդող օրգանական 
բաղադրիչների և ազոտի օքսիդների հետ փոխազդման հետևանքով և հանդիսանում 
է ֆոտոքիմիական սմոգի անբաժանելի մաս, այն գրգռիչ է, կարող է առաջացնել 
շնչա ռական դժվարություններ և կարող է դանդաղեցնել բույսերի աճը: 

Օզոնային շերտ - Օզոնը ձևավորվում է վերին մթնոլորտում (ստրատոսֆերա) 
արևային ճառագայթման ազդեցության ներքո: Այս շերտը ներծծում է վնասակար 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մեծ մասը և կանխարգելում՝ դրա երկրի 
մակերևույթ ներթափանցումը:

Մասնիկներ - Մանրահատիկ կոշտ մասնիկներ, որոնք առանձին-առանձին 
ցրված են օդում:

Մած� կ - Մածուկը վերաբերում է ջրազրկված կտորտանքներին՝ ջրի քիչ 
քանակության առկայությամբ կամ առանց ջրահոսքի, որոնք անբաժանելի են բնու-
թյունից: Հիդրավլիկ լիցքի նկատմամբ մածուկով լիցքի առավելությունը ներա  ռում 
է ամրակցումների օգտագործման, նստվածքահանքերի վերամշակման, հեռաց-
ման խոռոչների պատրաստման և մակերեսի հեռացման նվազեցում՝ ընդլայնված 
հանքարդյունաբերական շրջափուլի հետ ասոցիացվող արտադրողական բարելա-
վումների հետ մեկտեղ: 

Պերֆլլ� րինացված ածխածնային մի աց� թյ� ններ (ՊՖԱ) - Հայտնի են 
նաև որպես պերֆլյուրոկարբոններ: Գլոբալ տաքացման գազերին նպաստում է  
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(սկզբունքորեն) ալյումինի հալումը: Հիմնական ՊՖԱ-ներն են՝ CF4 և C2F6, դրանց գլո   բալ 
տաքացման  ներուժն  է  6300  և  12500  CO2  էկվիվալենտները համապատասխանա -
բար: Մինչդեռ համեմատաբար փոքր քանակություններով ՊՖԱ-ներ առաջանալիս՝ 
շատ կարևոր բնապահպանական ազդեցություններ են հետևում: ՊՖԱ-ները առա-
ջանում են անոդային էֆեկտների (ԱԷ) արդյունքում, նվազեցման բջիջներում՝ անոդի 
ընթացիկ հոսքի պերտուբրացիաների ժամանակ: 

Պետրոքիմի կատներ - Քիմիական նյութեր, որոնք ստացվում են անմշակ նավթի 
զտման արդյունքում: Կիրառվում են որպես հումք` արտադրելու արդյունաբերական 
քիմիկատներ, պարարտանյութեր, սինթետիկ հյուսվածքներ, բժշկական ներկեր և 
շատ այլ պրոդուկտներ:

Վերամշակ� մ - Թափոններից և օգտագործված արտադրանքից արժեքավոր 
նյութերի առանձնացում և վերականգնում:

Վերականգն� մ - Խաթարված տարածքների վերամշակում, որը բացառապես 
հանգեցնում է կայուն, բուսականությամբ հագեցված հողատարածությունների, որոնք 
համահունչ են նախորդ ռելիեֆների կամ ընդունելի այլընտրանքի կիրառման հետ:

Ռիսկ և առնչվող տերմի ններ
Ռիսկ - Վնասի հավանականության նկարագրություն, որը դառնում է իրական:  

Կարևոր է, որ ռիսկը (առնվազն) երկծավալային է, և ռիսկերի նկատառումը պետք 
է ներընդգրկի այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են իրադարձության հետևանքների 
կամ իրադարձությունների շարքի և կոնկրետ հետևանքների հավանականության 
իրականացումը: Ռիսկային ուղիները, այսինքն այն եղանակները, որոնց միջոցով 
մարդիկ, սեփականությունը կամ կենսաֆիզիկական, սոցիալական կամ մշակութային 
շրջակա միջավայրը ենթակա են ներունակ վնասի կամ վնասվելու խիստ հավա-
նականությամբ իրավիճակի, կարևոր են տվյալ վնասը դիտարկելիս:

Վնաս - Յուրաքանչյուր մարդու, սեփականությանը կամ կենսաֆիզիկական, 
սոցիալական կամ մշակութային միջավայրին հասցրած վնաս: 

Հավանական� թյ� ն - Որակական տերմին, որը ներընդգրկում է և´ հավա-
նականությունը, և´ հաճախականությունը: Սույն տերմինի կիրառումը կարող է 
զերծ պահել խնդիրներից, որոնք առաջացել են սահմանված իրադարձությունների 
հաճախականության կիրառումից և կոնկրետ արդյունքների հավանականությունից  
փոխադարձաբար: Ռիսկային ուղիները, այսինքն` այն եղանակները, որոնց միջո-
ցով մարդիկ, սեփականությունը կամ կենսաֆիզիկական, սոցիալական կամ 
մշակութային շրջակա միջավայրը ենթակա են ներունակ վնասի կամ վնասվելու 
խիստ հավանականությամբ իրավիճակի, կարևոր են տվյալ վնասը դիտարկելիս:

Վտանգ - Ներունակ վնասի աղբյուր կամ ներունակ վնասի համար ստեղծված 
իրավիճակ, ըստ այդմ` վնասի ներունակ պատճառ:

Հետևանք(ներ) - Իրադարձության կամ իրավիճակի միջին կամ վերջնական 
արդյունք (ներ): Հետևանքը` տերմին է, որը ներառում է սոցիալական, ինչպես նաև 
կենսաֆիզիկական աշխարհի տարրեր, ուստի և համակարգի արձագանքման 
գործոններ, ինչպիսիք են շահագրգիռ կողմերի հակազդումները (օրինակ` 
կատաղություն) իրադարձության կամ իրավիճակների նկատմամբ, որոնք խիստ 
համահունչ են այս պարագայում: 

Ծծմբաթթ�  (H2SO4) - Թթուն սովորաբար կիրառվում է մետաղների զտման 
արդյունաբերության մեջ, ուրանի լուծման եղանակով հեռացման ժամանակ և 
քիմիական նյութերի և պարարտանյութերի արտադրության մեջ:

Ծծմբային երկօքսիդ (SO2) - Գազ, որը նպաստում է կլիմայական ազդե-
ցություններին, թթվայնացմանը և օդային որակական այլ խնդիրներին:

Աղիաց� մ - Հողում աղերի կուտակումները, որոնք հողը կարող են վերջնա-
կանապես դարձնել ոչ պետքական՝ բույսեր աճեցնելու համար:
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Աղի� թյ� ն - Տվյալ քանակությամբ ջրում լուծված աղերի քանակություն:
Ավելց� կային կամ թափոնային ժայռաբեկորներ - Ժայռաբեկոր/քար, 

որը պետք է հեռացվի` տնտեսական հանքաքար դառնալու համար, սակայն չի 
պարունակում առևտրային հանքանյութ:

Մնացորդներ - Մետաղագործական մշակումների հետևանքով առաջացած 
մնացորդ, որը հիմնականում պարունակում է զտված հողակտոր: Մնացորդները 
կարող են ներառել վերամշակված քիմիական մնացորդներ:

Մնացորդների պահպանման համակարգ - Վերամշակված թափոնների 
(մնա ցորդների) պահպանման տարածքներ, սովորաբար անվանվում է նաև մնա-
ցորդների պահուստային կառույցներ և վերամշակված թափոնների պահուս տային 
կառույցներ:  

Հնոցաբերանային հող - Հողի վերին շերտը, որը խթանում է բույսի աճը: Սովո-
րաբար այս շերտը ներառում է սննդարար նյութեր, օրգանական տարրեր և սերմեր: 

Թ� նավոր քիմի ական նյ� թ - Քիմիական բաղադրություն, որը ճակատա-
գրական է մարդկանց համար՝ ցածր չափաբաժիններով կամ հաստատուն խտու-
թյունների դեպքում ճակատագրական է՝ 50 %-ից ավելի փորձարկվող կենդանիների 
համար:

Թ� նավոր� թյան աստիճան - Նյութի վնասակարության աստիճան: 
Միավորներ - k = kilo (հազարներ - 103) ինչպես կիլոգրամի դեպքում (kg), 
G = giga (միլիարդներ - 109) ինչպես գեգաջոուլի դեպքում (GJ), M = mega 

(միլիոն - 106) ինչպես մեգաջոուլի դեպքում (MJ), T = tera (մեկ տրիլիոն կամ 1012) 
ինչպես տերաջոուլի դեպքում (TJ), ppm = բաժիններ` յուրաքանչյուր միլիոնի հա մար/
parts per million, ppb = բաժիններ` յուրաքանչյուր միլիարդի համար/parts per billion:

Ցնդող օրգանական բաղադրիչներ (ՑՕԲ) - Օրգանական բաղադրիչ ներ 
(օրինակ`  ածխածնային  բաղադրիչներ),  որոնք  գոլորշանում  են  շրջակա  միջա  վայ-
րի  նորմալ  ջերմաստիճաններում:  Ի  հավելումն  հիդրոկարբոնների  (օրինակ` կար-
բո նի և հիդրոգենի բաղադրիչները)` ՑՕԲ-երը ներառում են թթվածնային բաղադրիչ-
ներ  և  բաղադրիչներ,  որոնք  ներառում  են  ծծումբ  և  հալոգեն:  Մեթանը (CH4) 
վերամշակվում է առանձին՝ պայմանականորեն: ՑՕԲ-երը նպաստում են երկրային  
մակարդակի  օզոնի  ձևավորմանը  ազոտի  օքսիդների  և  արևի  ճառագայթի  հետ 
փոխազդման միջոցով:  ՑՕԲ-երը  կարող  են  ներառել  թունավոր  նյութեր,  ինչպիսիք 
են,  օրինակ,  բենզոլն  ու  1,3-բուտա-դիենը: 

Թափոնային ժայռաբեկոր/քար՝ տես Ավելց� կային ժայռաբեկոր/քար 
Գր� նտային ջրերի մակարդակ - Հագեցվածության գոտու վերին մակերես, 

որտեղ հողի բոլոր հնարավոր ծակոտկեններն ու ենթամակերևույթում գտնվող 
բեկորները լցվում են ջրով: Կոչվում է նաև ֆրեատիկ մակերևույթ:
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համաժողովի բարձրաստիճան խորհուրդ` Ռումինիայի ջրային ռեսուրսների 
կառավարման նախարարության հրավերքով և UNEP-ի (ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի 
ծրագիր), OSCE-ի (ԵԱՀԿ), UNDP-ի (ՄԱԶԾ) և ՆԱՏՕ-ի Շրջակա միջավայրի և 
անվտանգության նախաձեռնության (ENVSEC) աջակցությամբ,  

Հրավիրելով Հունգարիայի և Ռումինիայի շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
նախարարներին, Ալբանիայի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի, Բուլղարիայի, Խորվաթիայի, 
Մակեդոնիայի նախկին Հարավսլավական Հանրապետության, Հունգարիայի, Ռու մի-
նիայի, Սերբիայի և Մոնտենեյգրոյի, Սլովակիայի Հանրապետության բարձ րաստիճան 
ներկայացուցիչներին, Կոսովոյում Միացյալ ազգերի միջանկյալ ադ մինիստրատիվ 
առաքելությանը (UNMIK), UNEP-ի (ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիր) Գործադիր 
տնօրենին, Ռումինիայում ՄԱԶԾ-ի ռեզիդենտ ներկայացուցչին, ինչպես նաև 
ԵԱՀԿ-ի,  REC (ՏԲԿ), ՀԿ և մասնավոր բաժնի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների 
և փորձագետների, 

Հանդիպելով  Ռումինիայում, Կլուժ-Նապոկայում 2005 թվականի մայիսի 13-ին, 
Գիտակցելով, որ թեև հանքարդյունաբերությունը կարևոր տնտեսական գոր-

ծունեություն է, այն կարող է նաև ունենալ շրջակա միջավայրին առնչվող, սոցիալա-
կան, մշակութային և առողջապահական լուրջ հետևանքներ հատկապես այն դեպքում, 
երբ հին տեխնոլոգիաներ և հնարավոր անհամապատասխան վերահսկողա կան 
մեխանիզմներ են կիրառվում, 

Հասկանալով, որ հանքարդյունաբերության տնտեսական, շրջակա միջավայ-
րին առնչվող, սոցիալական, մշակութային և առողջապահական հետևանք ները 
կարող են ազդել հանքավայրին կից շրջապատի հանրության և էկոհամակարգերի 
վրա և կարող են նույնիսկ հետևանք թողնել այլ երկրների վրա, որոնք ունեն համա-
տեղ ջրբաժան գիծ և մթնոլորտային տարածաշրջան,

Ընդունելով, որ նոր հանքարդյունաբերական գործողությունները պետք է 
ընդունեն անվտանգության, շրջակա միջավայրին առնչվող և սոցիալական խիստ 
չափանիշներ, և որ ներկայիս ընթացող հանքարդյունաբերական գործողությունները 
պետք է բարձրացվեն այսպիսի մակարդակների կամ փակվեն, 

Լինելով տեղյակ, որ լքված և թողնված հանքավայրերը, որոնք պատշաճ 
կերպով չեն փակվել, վտանգ են պարունակում տեղի և հարակից հանրության 
համար և միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն նվազեցնելու այդ ռիսկերը, 

Ընդունելով  անվտանգության  սկզբունքի  կարևորությունը  որպես վտանգների  
և օգուտների վերլուծու թյան անբաժանելի մաս՝ յուրաքանչյուր նոր հանքարդյու-
նաբերական ծրա գրի հա մար, 

Գիտակցելով, որ արդյունավետ ընթացակարգեր պետք է կիրառվեն շրջա-
կա միջավայրին առնչվող, սոցիալական, մշակութային և տնտեսական ռիսկի 
գնահատման համար՝ հատկորոշելու և հասցեագրելու այն հանքավայրերը, որոնք 
կա րող են վտանգ ներկայացնել հանրության համար:
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Խիստ հավատալով, որ հանքարդյունաբերությանն առնչվող վաղ նախա-
զգուշացման անդրսահմանային մեխանիզմները, համայնքների արտակարգ 
իրավիճակներին  արձագանքումը ու տեղային մակարդակով պատրաստվածությունը 
պետք է ընդգրկեն տարածաշրջանի բոլոր համապատասխան երկրները` համաձայն 
համապատասխան միջազգային կոնվենցիաների, և պետք է պարբերաբար 
վերանայվեն, 

Գիտակցելով, որ նոր հանքավայրերի շրջակա միջավայրի ողջամիտ կա-
ռավարումը և գործող հանքավայրերի բնապահպանական պաշտպանական 
միջոցառումների արդիականացումը կպահանջի ազգային մակարդակով քաղա-
քականությունների և կարգավորումների կիրառում և բարելավում, ուղղորդված 
նաև այնպիսի տարածաշրջանային մեխանիզմներով և համաձայնագրերով, որոնք 
արդեն գործում են, մասնավորապես հանքարդյունաբերական թափոնների մասին 
Եվրամիության հրահանգով: 

Համոզված լինելով, որ Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի ավա-
զանում հանքարդյունաբերական գործողությունների և ժառանգությունների  
բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության ռիսկերի կանխարգե-
լումն ու նվազեցումը կպահանջեն կարողությունների ձևավորման և պահպանման 
բավականաչափ ջանքերի գործադրում կառավարությունների, համայնքների, ՀԿ-
ների և արդյունաբերության կողմից, ինչպես նաև համապատասխան միջազգային 
մարմինների հրավիրում` աջակցելու տվյալ տարածաշրջանում հնարավոր նախա-
ձեռնվող այդպիսի ծրագրերին,

Հաշվի առնելով համաժողովին ներկայացված կարևոր փաստաթղթերը և մաս-
նավորապես հետևյալները`

• Շրջակա միջավայրի և անվտանգության գրասենյակի «Հարավարևելյան 
Եվրոպայում հանքարդյունաբերության հետևանքով շրջակա միջավայրի և 
անվտանգության ռիսկերի նվազեցման» մասին ուսումնասիրություն,

• UNEP-ի (ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիր) «Տիսա գետի ավազանի 
բնապահպանական գնահատում», 

• Շրջակա միջավայրին և անվտանգությանն առնչվող զեկույց «Հանքերի 
փակում. կայուն հանքարդյունաբերության քաղաքականություններ, պրակ-
տիկաներ և ուղեցույցներ և Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի 
ավազանում հանքավայրերի փակում»:

Հաշվի առնելով նաև ՏԲԿ-ի ներդրումային և կառավարման սկզբունքների 
մասին աշխատանքը` 

Ողջունում է վերը նշված գնահատումը և տեխնիկական զեկույցները` որ-
պես Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի ավազանում հանքա-
վայրերի փակման հետևանքով շրջակա միջավայրին առնչվող, առողջա-
պահական և անվտանգության ռիսկերի նվազեցմանն ու զսպմանը ուղղված 
առաջնայնությունների հաստատման և գործողության պլանի իրականաց-
ման հիմք,  ներառյալ հանքարդյունաբերության և թափոնների մասին ԵՄ 
հրա հանգի վերջնական կիրարկումը, 
Ողջունում և հաստատում է «Հանքերի փակում. կայուն հանքար-
դյունա բերության քաղաքականություններ, պրակտիկաներ և ուղեցույց-
ներ և Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի ավազանում 
հանքավայրերի փակում» զեկույցը՝ որպես շրջակա միջավայրին առնչվող, 
առողջապահական և անվտանգության ռիսկերի նվազեցման ու զսպման 
համար ուղեցույց և ստուգաթերթիկ,
Ողջունում և հաստատում է Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա 
գետի ավազանում շրջակա միջավայրին առնչվող, առողջապահական 
և անվտանգության ռիսկերի գնահատման և հասցեագրման համար 
առաջնային ծրագրի վերաբերյալ քննարկումների արդյունքները, 
մասնավորապես` 

1.

3.

2.
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• Եվրոպական հանձնաժողովի, Շրջակա միջավայրի և անվտանգության 
նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կող մերից աջակ-
ցություն ստացող և նրանց հետ համագործակցող կառա վարությունների 
կարիքները, որոնք անհրաժեշտ են ստեղծելու և ձեռ նար կելու 
գործողություններ Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի 
ավազանում որոշված քանակությամբ առաջնային հան քարդյու նա-
բերական թեժ կետերում, 

• Շրջակա միջավայրի և անվտանգության նախաձեռնությամբ և այլ 
պոտենցիալ գործընկերների կողմից աջակցվող կառավարությունների 
կարիքները, ներառյալ Եվրոպական միությունը, հասցեագրելով  հան-
քարդյու  նաբերությանը կենտրոնանալու ներքոհիշյալի վրա.
 ▪ գրասենյակային ուսումնասիրության կատարելագործում՝ տեղական 

տեղե կատ վության ներկրմամբ, 
 ▪ ազգային գործակալությունների գնահատման, թույլատրման և հաս-

տատ ման կարողությունների զարգացում,
 ▪ մաքրման ծրագրեր, որոնք ներառում են համայնքի զարգացման  

ար դյունք ները,
 ▪ արտակարգ իրավիճակներում պատրաստվածության համար հա-

վելյալ անդրսահմանային ցանցերի ստեղծում և առկա ցանցերի 
ամրապնդում, 

 ▪ հանքարդյունաբերական ժառանգության հարցերի ուսումնա սիրու-
թյուն և նորարար մոտեցումների փորձարկում, 

 ▪ տարածաշրջանում տեղեկատվության և փորձի փոխանակման 
բարե լավված մեխանիզմներ, տեղական համայնքներին ուղղված 
հատուկ ուշադրությամբ:

Խրախուսում է ներգրավված կառավարություններին՝ վերանայել հան քա -
նյութերի ներդրման կարգավորումնեը և շրջակա միջավայրի վերահս կո-
ղության ընթացակարգերը՝ խրախուսելու հանքարդյու նաբերա կան գոր -
ծողությունների լավագույն պրակտիկան և թեժ կետերի և լքված տե ղանք-
ների ծախսարդյունավետ մաքրումը:
Առաջարկում է, որ «Հանքերի փակման» ուղեցույցն ու ստուգաթերթիկը, 
ինչպես նաև դրա համառոտ տարբերակը տվյալ տարածաշրջանի լեզ վով 
հրապարակվեն և լայնորեն տարածվեն քաղաքականություն մշակողների և 
այլ շահառուների կողմից կիրառման համար:
Խնդրանքով դիմում է կառավարություններին, UNEP-UNDP-OSCE-NATO 
Շրջակա միջավայրի և անվտանգության նախաձեռնությանը, Եվրո պա-
կան Հանձնաժողովին, համապատասխան քաղաքացիական հասարա-
կության կազմակերպություններին խորացնել և ամրապնդել իրենց հա-
մա գոր ծակցությունը և աջակցել Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա 
գետի ավազանում հանքարդյունաբերական գործողությունների և 
հանքարդյունաբերական ժառանգությունների հետևանքով շրջակա մի-
ջա վայրի, առողջապահական, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական 
և անվտանգության ռիսկերի նվազեցմանն ու կանխարգելմանն ուղղված 
քաղաքականություններին, ծրագրերին.
Հետագա առաջարկներ շահագրգիռ կառավարությունների և միջազգային 
գործընկերների միջև խորհրդատվություններ իրականացնելու վերաբերյալ, 
ներառյալ ԵԽ-ն, ընտրելու և հասցեագրելու սահմանափակ քանակությամբ 
թեժ կետեր, որոնք կհանդիսանան որպես պիլոտային ծրագրեր՝ բարե-
լավելու հանքարդյունաբերական պրակտիկաների սոցիալական, շրջակա 
միջավայրի և անդրսահմանային կողմերը:
Խնդրանքով դիմում է կառավարություններին և մասնավոր բաժնին՝ 
երաշխավորելու հանրության մասնակցությունը որոշումների կայացման 

4.

5.

6.

7.

8.
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գործընթացում և ընձեռել մուտքի հնարավորություն տեղեկատվությանը, 
մասնավորապես համայնքների, քաղաքացիական հասարակության կազ-
մա կերպությունների և շահագրգռված հանրության, և ճանաչել համայնքների 
իրավունքները՝ պահպանելու համայնքային կայունությունը, մշակութային 
արժեքներն ու ավանդույթները և ձեռք բերել նյութական ու սոցիալական 
օգուտներ հանքարդյունաբերության զարգացման արդյունքում:

Արտահայտում է իր երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը Ռումինիայի 
Հանրապետության շրջակա միջավայրի և ջրային ռեսուրսների կառավարման 
նախարարությանը՝ հյուրընկալելու «Հարավարևելյան Եվրոպայում և Տիսա գետի 
ավազանում հանքարդյունաբերության արդյունքում առաջացած շրջակա միջավայ-
րին առնչվող և անվտանգության ռիսկերի նվազեցման մասին» համաժողովը:

Կատարված Կլուժ-Նապոկայում՝ 2005 թվականի մայիսի 13-ին
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Ð²ìºÈì²Ì ´ 
ºìðàä²Î²Ü ØÆàôÂÚ²Ü îºÔºÎ²îì²Î²Ü Î²ðºìàð  
²Ô´ÚàôðÜºðÀ 
Ð²ÞìºîìàôÂÚ²Ü Øºæ ÜÞì²Ì àðàÞ ºØ ö²êî²ÂÔÂºðÆ 

ìºð²´ºðÚ²È Ø²Üð²Ø²êÜºðÜ àô ÐÔàôØÜºðÀ ´ºðì²Ì ºÜ ²ÚêîºÔ:

ա.Առաջարկվող «Հանքաթափոնների մասին» հրահանգ
Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի «Հանքարդյունա բե րու թյուններից 

առաջացած թափոնի կառավարման» մասին հրահանգի վերաբերյալ առաջարկ 
COM (2003 թ.) 319 final 2003/0107 (COD):

Հասանելի է` 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0319:FIN:EN:PDF 
բ. Seveso II հրահանգ 
Այսպես կոչված Seveso II հրահանգը կամ Խոշոր պատահարների ռիսկերի 

վերահսկման մասին խորհրդի 96/82/EC հրահանգ (OJ No L 10 of 14 January 1997) 
առկա է, մանրամասներով հանդերձ, հետևյալ հասցեով՝ 

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm 
Seveso II հրահանգը համարվում է իրավական և տեխնիկական գործիք՝ 

իրականացնելու Եվրոպական համայնքի պարտավորությունները, որոնք բխում են 
են Արդյունաբերական պատահարների անդրսահմանային հետևանքների մասին 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի հարցերով տնտեսական հանձնաժողովի կոնվենցիայից:

Կոնվենցիայի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար 
այցելեք՝ http://www.unece.org/env/teia/about.html 

գ. Pecomines-ի  զեկ� յցներ
PECOMINES JRC Ընդլայնման զեկույց Հանքարդյունաբերության, հանքարդյու   -

նաբերական թափոնների և շրջակա միջավայրին առնչվող հարցերի մասին. խնդիր ներ 
և լուծումներ Կենտրոնական և Արևելաեվրոպական հավակնորդ երկրնե րում (Խմբա-
գիրներ՝ Գ. Ջորդան և Մ. Դալեսանդրո)

EUR 21185 EN զեկույց
Հանքարդյունաբերության թափոնների անոմալիաների (անկանոնության) 

քարտե զագրման և գնահատման համար հեռակա կարգով տվյալների հավաքագրում 
ազգայինից մինչև բազմերկրյա մասշտաբով (Հեղինակներ` Ա.Մ. Վիդեա, Ս. Սոմոր և 
Վ. Մել)

EUR 21186 EN զեկույց 
Հանքարդյունաբերական թափոնների տեղանքների ցանկի հավաքագրման 

տարբերակներ Եվրոպայով մեկ (Խմբագիր` Ս. Սոմեր)
Տե՛ս http://viso.ei.jrc.it/pecomines_ext/index.html

դ. «Հանքարդյ� նաբերական թափոնի» մասին BREF փաստաթ� ղթ
Այսպես կոչված «Հանքարդյունաբերական թափոնի մասին BREF» փաստա-

թուղթ. Ուղեցուցային փաստաթուղթ հանքարդյունաբերական գործողությունների  
ժա մա նակ մնացորդների և թափոնաքարերի հեռացման/կառավարման լավագույն 
հնարավոր եղանակները (ST/EIPPCB/ MTWR_BREF_FINAL)

Բոլոր BREF-երի վերաբերյալ մանրամասները կարող եք գտնել՝ այցելելով 
հետևյալ էլ. հասցեն. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 
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Ð²ìºÈì²Ì ¶
¾Îì²îàðÆ êÎ¼´àôÜøÜºð

¾Îì²îàðÆ êÎ¼´àôÜøÜºðÀ Ð²Ü¸Æê²ÜàôØ ºÜ àðäºê àôÔºòàôÚòÜºð 
üÆÜ²Üê²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚàôÜÜºðÆ Ð²Ø²ð: ¾Îì²îàðÆ êÎ¼´àôÜøÜºðÆ  
Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜ ¶àÚàôÂÚàôÜ âàôÜÆ: ²ÚÜàô²ØºÜ²ÚÜÆì, ²èÎ² 
¾ ø²ðîàôÔ²ðàôÂÚàôÜª ¾Îì²îàðÆ êÎ¼´àôÜøÜºðÆ ìºð²´ºðÚ²È 
îºÔºÎ²îìàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð ÐºîºìÚ²È ÎàÜî²Îî²ÚÆÜ îìÚ²ÈÜºðàì 
secretariat@equator-principles.com. ÜºðøàÐÆÞÚ²È îºøêîÀ ìºðòì²Ì 
¾ ²ÜØÆæ²äºê ÐºîºìÚ²È Î²ÚøÆò http://www.equator-principles.com/

«Էկվատորի սկզբ� նքներ»
Արդյունաբերական մոտեցում՝ ֆինանսական ինստիտուտների համար սահ-

մանելու, գնահատելու և կառավարելու շրջակա միջավայրին առնչվող և սոցիալական 
ռիսկը ծրագրերի ֆինանսավորման ժամանակ 

Նախաբան
Ծրագրերի ֆինանսավորումը կարևոր դեր է խաղում ֆինանսավորման 

զարգացման գործում ամբողջ աշխարհում: Ֆինանսավորում տրամադրելիս, 
հատկապես ձևավորվող շուկաներում, ծրագրերի ֆինանսավորողները հաճախ 
բախվում են շրջակա միջավայրի և սոցիալ-քաղաքական խնդիրների: Մենք գի-
տակ ցում ենք, որ որպես ֆինանսավորողներ մեր դերը մեր առջև բացում է 
լայն հնարավորություններ` խթանելու պատասխանատու բնապահ պանական 
առաջնորդություն և սոցիալական առումով պատասխանատու զար գացում:

Սույն սկզբունքները ընդունելիս՝ մենք ցանկանում ենք երաշխավորել, որ մեր 
կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը մշակված են լինելու սոցիալական առումով 
պատասխանատու եղանակով և արտացոլելու են առողջ բնապահպանական 
կառավարման սկզբունքներ: 

Մենք վստահ ենք, որ սույն սկզբունքների ընդունումն ու դրանց խիստ հե-
տևելը առաջ է բերում նշանակալի առավելություններ մեզ, մեր հաճախորդներին և 
այլ շահագրգիռ կողմերին: Սույն սկզբունքները մեծացնում են փաստաթղթին տիրա-
պետելու մեր կարողությունը և կառավարում շրջակա միջավայրի և սոցիալական 
խնդիրների նկատմամբ մեր ռիսկայնությունը` կապված մեր կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագրերի հետ, ըստ այդմ, հնարավոր դարձնելով մեր և շահագրգիռ կողմերի ակտիվ 
մասնակցությունը շրջակա միջավայրին առնչվող և սոցիալական հարցերին: Սույն 
սկզբունքներին հավատարիմ լինելը թույլ կտա մեզ աշխատել մեր հաճախորդների 
հետ՝ զարգացող շուկաներում իրենց ներդրումներին առնչվող բնապահպանական և 
սոցիալ-քաղաքական հարցերը իրենց իսկ կողմից կառավարման ժամանակ:

Սույն սկզբունքները նախատեսված են ծառայելու որպես ընդհանուր հիմնա-
կետ և շրջանակ մեր կողմից ծրագրերի ֆինանսավորման գործողությունների համար 
մեր անհատական, ներքին բնապահպանական և սոցիալական ընթացակարգերի 
չափորոշիչների իրականացման համար արդյունաբերության բոլոր ոլորտներում 
համաշխարհային մակարդակով:

Սույն սկզբունքները ընդունելիս մենք նախաձեռնում ենք մանրակրկիտ 
կերպով վերանայել բոլոր առաջարկները, որոնց համար մեր հաճախորդները 
հայցում են ծրագրերի ֆինանսավորում: Մենք չենք տրամադրում վարկեր անմիջա-
պես այն ծրագրերին, որոնց դեպքում վարկառուն չի հետևի կամ անկարող է 
հետևել մեր բնապահպանական կամ սոցիալական քաղա քականություններին և 
գործընթացներին:
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Սկզբ� նքների հայտարար� թյ� ն

Մենք ուղղակիորեն վարկեր կտրամադրենք ծրագրերին հետևյալ դեպքերում.
Մենք դասակարգել ենք ծրագրի ռիսկը` համաձայն ՄՖԿ (IFC) շրջակա 
միջավայրի և սոցիալական զննության չափանիշների հիման վրա կազմած 
ներքին ուղենիշների, ինչպես որ նկարագրված է սույն Սկզբունքներին 
(Հավելված I) կից հավելվածում:
Բոլոր Դաս Ա և Դաս Բ ծրագրերի համար վարկառուն լրացնում է 
Շրջակա միջավայրի գնահատում (ՇՄԳ), որի նախապատրաստումը 
համապատասխանում է մեր դասակարգման գործընթացի արդյունքին և 
հասցեագրում է ըստ մեր պահանջի առանցքային բնապահպանական և 
սոցիալական հարցերին՝ հատկորոշված դասակարգման ընթացքում:  
Ծրագրի բիզնեսի ենթատեքստում, ըստ կիրառելիության, ՇՄԳ 
հաշվետվությունը հասցեագրում է՝

հիմնական բնապահպանական և սոցիալական պայմանների 
գնահատում, 
ընդունող երկրի օրենքներով և կարգավորումներով, կիրառելի պայմա-
նագրերով և համաձայնագրերով սահմանված պահանջներ, 
վերականգնվող բնական ռեսուրսների կայուն զարգացում և կիրառում,
մարդու առողջության, մշակութային սեփականության և կեն սաբազ-
մազանության` ներառյալ վտանգված տեսակներն ու ընկալունակ 
էկոհամակարգերը, պաշտպանություն, 
վտանգավոր նյութերի կիրառություն, 
հիմնական վտանգներ, 
մասնագիտական առողջապահություն և անվտանգություն, 
հակահրդեհային պաշտպանություն և կյանքի անվտանգություն, 
սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ, 
հողի ձեռքբերում և հողի օգտագործում, 
ոչ կամավոր վերաբնակեցում, 
բնիկ ժողովուրդների և համայնքների վրա ազդեցությունները, 
առկա ծրագրերի, առաջարկվող ծրագրերի և կանխատեսվող հետագա 
ծրագրերի կուտակային ազդեցությունները, 
ծրագրի նախագծման, վերանայման և իրականացման մեջ ազդեցու-
թյուն ունեցող կողմերի մասնակցությունը, 
բնապահպանական և սոցիալական առումով նախընտրելի հնարավոր 
այլընտրանքների դիտարկում, 
էներգիայի արդյունավետ արտադրություն, մատակարարում և 
օգտագործում, 
աղտոտման կանխարգելում և թափոնների նվազեցում, աղտոտվա-
ծության վերահսկողություն (հեղուկ արտահոսքեր և օդի ար տա-
զատումներ) ու կոշտ և քիմիական թափոնների կառավարում: 

Նշ� մ. Յուրաքանչյուր դեպքում, ՇՄԳ-ն պետք է հասցեագրի համապա-
տաս խա նություն տվյալ ընդունող երկրի օրենքների, ծրագրով պահանջվող 
կարգավորումների և թույլտվությունների հետ: Նաև հղում պետք է կատարվի նվա-
զագույն չափորոշիչներին, որոնք կիրառելի են Համաշխարհային բանկի և ՄՖԿ 
Աղտոտվածության կանխարգելման և նվազեցման մասին ուղեցույց նե րի շրջա-
նակներում  (Հավելված III)  և  այն  ծրագրերի  համար,  որոնք  տեղակայված  են ցա ծր 
և միջին եկամտով երկրներում, և ինչպես որ սահմանված է Համաշխարհային բան-
կի զարգացման ցուցանիշների տվյալների բազայում, ՇՄԳ-ն պետք է հետագայում 
հաշվի առնվի, այնուհետև ՄՖԿ Անվտանգության քաղաքականությունները (Հա-
վելված II): Յուրաքանչյուր դեպքում ՇՄԳ-ն պետք է հասցեագրի, ըստ մեր պահանջի, 
ծրագրի համընդհանուր համապատասխանությունը (կամ հիմնավորված շեղում-
ները) վերոհիշյալ Ուղեցույցների և անվտանգության քաղաքականություններին:

ա)

բ)

գ)
դ)

ե)
զ)
Է)
ը)
թ)
ժ)
ի)
լ)
խ)

ծ)

կ)

հ)

ձ)

1.

2.

3.



ՀԱՆՔԵՐԻ ՓԱԿՈՒ Մ  I   148

Դաս Ա-ին պատկանող բոլոր ծրագրերի համար, և ըստ համա պատաս-
խանության Դաս Բ-ին պատկանող ծրագրերի համար, վարկառուն 
կամ երրորդ կողմի փորձագետը նախապատրաստում է Շրջակա մի-
ջավայրի կառավարման պլան (ՇՄԿՊ), որը կազմվում է ՇՄԳ-ի եզրա-
կացությունների հիման վրա: ՇՄԳ-ն պետք է հասցեագրված լինի ռիսկերի 
զսպմանը, գործողության պլաններին և կառավարմանը, ինչպես նաև 
ժամանակացույցներին:
Դաս Ա-ին պատկանող բոլոր ծրագրերի համար, և ըստ համա պատաս-
խանության Դաս Բ-ին պատկանող ծրագրերի համար, մենք բավարարվում 
ենք, որ վարկառուն կամ երրորդ կողմի փորձագետը խորհրդակցի 
ծրագրի շրջանակներում ազդեցություն կրող խմբերի, ներառյալ բնիկ 
ժողովրդի և տեղի ՀԿ-ների հետ՝ կազմակերպված և մշակութային 
առումով կազմակերպված ձևով: ՇՄԳ-ն կամ դրա ամփոփ նկարագիրը 
տեղի լեզվով հասանելի է եղել հանրությանը ողջամիտ նվազագույն 
ժամանակահատվածում և մշակութային առումով պատշաճ եղանակով: 
ՇՄԳ-ի և ՇՄԿՊ-ի մեջ պետք է նկատառվեն սույն խորհրդատվությունները 
և Դաս Ա-ին պատկանող ծրագրերի համար ենթակա կլինեն վերանայման 
անկախ փորձագետի կողմից:
Վարկառուն համաձայնել է՝
ա)  գործել ՇՄԿՊ-ին համապատասխան՝ ծրագիրը կառուցելիս և գոր ծար-

կելիս 
բ)  տրամադրել հաշվետվություններ` պատրաստված սեփական անձնա-

կազմի կողմից կամ երրորդ կողմի փորձագետների կողմից, համաձայն 
ՇՄԳ-ի

գ)  հնարավորության դեպքում պասիվացնել հնարավորությունները ըստ 
հա մաձայնեցված Պասիվացման պլանի: 

Անհրաժեշտության դեպքում, վարկատուները նշանակում են անկախ 
շրջակա միջավայրի ոլորտի փորձագետ` ապահովելու հավելյալ մոնի-
թորինգային և հաշվետվության ծառայություններ:
Այն հանգամանքներում, երբ վարկառուն չի համապատասխանում իր 
բնա պահպանական և սոցիալական պայմանագրերին, եթե օրինակ` որևէ 
պարտքի ֆինանսավորում դառնում է տուգանային, մենք վարկառուին 
հորդորում ենք իր հնարավորությունների շրջանակում գտնել լուծումներ` 
այն դարձնելու պայմանագրերին համապատասխան:
Սույն սկզբունքները կիրառվում են 50 մլն կամ ավել դոլար արժողության 
ծրագրերի համար:

Ընդունող հաստատությունները դիտարկում են այս սկզբունքները որպես 
շրջանակ՝ մասնավոր, ներքին պրակտիկա և քաղաքականություն մշակելու համար: 
Ինչպես բոլոր ներքին քաղաքականությունները, սույն սկզբունքները չեն ստեղծում 
որևէ իրավունք կամ պարտավորություն որևէ անհատի, հանրության կամ մասնավորի 
նկատմամբ: Բանկերը սույն սկզբունքները ընդունում և իրա կա նացնում են կամավոր 
և անկախ կերպով առանց ՄՖԿ կամ Համաշխարհային բանկի աջակցության կամ 
դրանցից կախվածության:

Հավելվածները առկա են էլեկտրոնային էջի հղումներում:
Հավելված I: Շրջակա միջավայրի և սոցիալական զննության գործընթաց
Հավելված II: ՄՖԿ Անվտանգության քաղաքականություններ 
Հավելված III: Համաշխարհային բանկի և ՄՖԿ հատուկ ուղենիշներ

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Üºð¸ðàôØÜºðÆ(úàôî) Î²è²ì²ðØ²Ü êÎ¼´àôÜøÜºðÀ

Կառավարման սկզբունքները առկա են.
http://archive.rec.org/REC/Programs/EnvironmentalLaw/PDF/Governance_Principles.pdf
ÎºÜîðàÜ²Î²Ü ºì ²ðºìºÈÚ²Ü ºìðàä²ÚÆ î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ
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ìî²Ü¶²ìàð àÈàðîÜºðàôØ úî²ðºÎðÚ² àôÔÔ²ÎÆ 
Üºð¸ðàôØÜºðÆ (úàôî) Î²è²ì²ðØ²Ü êÎ¼´àôÜøÜºðÀ 
Վերջնական (չխմբագրված) տարբերակ, 2004 թ. հոկտեմբեր  
Ady Endre ut 9-11 2000 Szentendre Hungary
Հեռ: (36-26) 504 000 Fax: (36-26) 311 294 http://www.rec.org/

Վտան գավոր ոլորտներ� մ օտարեկրյա � ղղակի ներդր� մն երի կառավար-
ման սկզբ� նքներ

Սույն կառավարման սկզբունքները նախատեսված են կիրառել հիմնականում 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՏ) համար արդյունաբերությունում, հան-
քարդյունաբերությունում և հատկապես կարևոր սոցիալական և բնապահ պանական 
ազդեցություններ կրող այլ գործողությունների ժամանակ, մասնա վորա պես` անցու-
մային փուլում գտնվող երկրներում, թերզարգացած տարածաշրջաններում և 
զարգացող երկրներում: Սույն սկզբունքները նախատեսված են լրացնելու կամավոր 
միջազգային վարքականոնները, պայմանագրերն ու այլ գործիքներ:  

Կորպորատիվ լավ քաղաքացի� թյ� ն
սկզբ� նք 1
Ներդրողները պետք է դիմեն միջազգային չափանիշներին և լավագույն պրակ-

տիկաները իրենց ներդրումային ծրագրերում կորպորատիվ «լավ քա ղաքացիության» 
համար:

Ստացող երկրների հետ հարաբերություններն ու նրանց պարտականություն-
ները 

սկզբ� նք  2
Ներդրողները պետք է բոլոր իրավական և կարգավորող քայլերը ձեռնարկեն 

համաձայն այն երկրների օրենքների, կարգավորումների և վարչական պրակ-
տիկաների, որտեղ նրանք կատարում են իրենց ներդրումը («ընդունող երկրներ»)՝ 
պաշտպանելու շրջակա միջավայրը, մշտապես կիրառելու բնական ռեսուրսները և 
կանխելու պատահարները, որոնք առաջացնում են բնապահպանական վնասներ 
կամ վնասակար են մարդկանց առողջության համար:

սկզբ� նք  3
Ներդրողները պետք է ակտիվ դիրքորոշում ունենան կարգավորող գործա-

կալությունների նկատմամբ՝ երաշխավորելու իրենց գործողությունների պատշաճ 
բնապահպանական և սոցիալական հսկողությունը, գիտակցելով, որ ընդունող 
երկրների անցումային կարգավիճակը կարող է ստեղծել վարչական և կարգավորող 
պայմաններ, որոնք էապես տարբերվում են իրենց երկրում գերիշխող պայմաններից,   
որի նպատակով՝

• Ներդրողները պետք է մանրամասն գիտելիք ստանան իրավական և 
կարգավորող կառուցվածքի և պահանջների վերաբերյալ ընդունող երկր-
ներում բնապահպանական և սոցիալական պաշտպանության նպատակով: 

• Ներդրողները պետք է, անհրաժեշտության դեպքում, հուշեն ընդունող 
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երկրների համապատասխան մարմիններին գործադրել բոլոր իրավական 
և կարգավորող պահանջները:

սկզբ� նք  4
Այն ներդրողը, որը ներդրում է կատարում մի երկրում, որտեղ բացակայում 

են համա պատասխան իրավական շրջանակները նման գործողությունները 
կարգավորելու  համար, կամ չունի պատ շաճ ռեսուրսներ պարունակող հաստատ-
ման, ստուգման և գոր ծադրման իրավասություններով գերատեսչություններ, 
պետք է ապահովի շա րու նակական անկախ և արտաքին վավերացում, որ իրենց 
գործողությունները համապատասխանում են տեղի իրավական և կարգավորող 
պահանջներին և համահունչ են համապատաս խան միջազգային չափանիշներին և 
նորմերին:

սկզբ� նք  5
Ներդրողները պետք է աջակցեն և խթանեն լավագույն հասանելի տեխնոլո-

գիայի փոխանցումը ընդունող երկիր: Հնացած տեխնոլոգիաները ընդունող երկիր 
տեղա փոխելուց պետք է ընդհանուր առմամբ խուսափել:

սկզբ� նք 6
Ներդրողները պետք է խուսափեն երկրի ներսում պետությունների և տարա-

ծաշրջան ների միջև մրցակցության ստեղծումից ՝ շրջակա միջավայրի չափորոշիչների 
հիման վրա առաջարկվող ներդրում գրավելու համար:

սկզբ� նք 7
Ներդրողները պետք է համապատասխանաբար հաշվի առնեն իրենց 

ծրագրի դերը՝ ընդունող երկրի բնապահպանական և սոցիալական կայուն 
զարգացման նպատակներում և խնդիրներում: Այս նպատակով ներդրողները 
պետք է ազգային և տեղի լիազոր մարմիններին տրամադրեն վերլուծություններ այն 
մասին, թե ինչպես առաջարկվող ներդրումները կարող են օգնել իրականացնելու 
երկարաժամկետ նպատակները՝ ամրագրված ազգային բնապահպանական գործո-
ղության պլաններում, ազգային զարգացման կամ կայուն զարգացման պլաններում 
կամ քաղաքականություններում կամ այլ համապատասխան պլաններում կամ 
քաղաքականություններում: Այսպիսի վերլուծությունները պետք է հաշվի առնեն 
միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներն ու սկզբունքները, ինչպիսիք արտա-
հայտված են համապատասխան հռչակագրերում, ինչպես օրինակ` Ռիոյի 
հռչակագիրը և Յոհանեսբուրգի հռչակագիրը:

սկզբ� նք 8
Երբ ներդրողները ներառված են ընդունող երկրի կամ տարածաշրջանների 

շրջա կա միջավայրի և սոցիալական քաղաքականությունների մշակման գործ ըն-
թացում, նրանք պետք է փորձեն չափանիշները բարձրացնել միջազգային մա-
կարդակի համահունչ:

սկզբ� նք 9
Ներդրողները պետք է զերծ մնան ընդունող երկրի պաշտոնյաների կամ 

համայնքի ղեկավարների վրա ազդելուց (ֆինանսական կամ այլ միջոցներով) 
ծրագրեր մշակելիս կամ կարգավորումներ գործադրելիս, երբ կարող է առաջանալ 
շահերի բախում: Սեփականության համակարգերով ներդրումները, որոնք ներառում 
են կառավարության մարմիններին կամ լիազոր մարմիններին պատկանող 
մաս նաբաժիններ, որոնք կարող են ներգրավված լինել կարգավորման կամ 
վերահսկողության մեջ, ենթակա են հատուկ ուշադրության:

սկզբ� նք 10
Ներդրողների գործողությունները վտանգավոր գործունեությունների ժամա-

նակ պետք է առանձնանան թափանցիկությամբ, մասնավորապես տեղացիների հետ 
իրենց հարաբերություններում: Ներդրողները պետք է իրենց շրջակա միջավայրի 
և սոցիալական կատարողականի գնահատականները կիսեն լիազոր մարմինների, 
հասարակական կազմակերպությունների և հանրության հետ:
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Ներդրողի Շրջակա մի ջավայրի և առնչվող սոցիալական քաղաքա կան� -
թյ� նները 

սկզբ� նք 11
Ներդրողները պետք է ձգտեն մշտապես բարելավել իրենց բնապահպանա-

կան և սոցիալական կատարողականությունը և պարբերաբար վերանայեն և 
թարմացնեն շրջակա միջավայրին առնչվող քաղաքականությունները, առաջ նայ-
նությունները և ընթացակարգերը՝ նոր տեղե կատ վություն ստանալու նկատառ-
մամբ: Ներդրողները պետք է սահմանեն շրջակա միջավայրին առնչվող և 
սոցիալական կատարողականության նպատակներ և ռազմավարություններ` 
պարբերաբար վերահսկելու իրենց շրջակա միջավայրին առնչվող և սոցիալական 
կատարողականությունը:

սկզբ� նք 12
Ներդրողները պետք է սահմանեն բնապահպանական կառավարման 

համակարգեր, որոնք համապատասխանում կամ գերազանցում են ISO 14000-ի 
շարքի և/կամ EMAS-ի չափանիշները.

սկզբ� նք 13
Ներդրողները պետք է քայլեր ձեռնարկեն` պահանջելու, որ բոլոր մատա կա-

րար ները և ենթակապալառուները համապատասխանեն շրջակա միջավայրի և 
համապատասխան սոցիալական կատարողականության ազգային չափանիշներին 
և պետք է աջակցեն և խրախուսեն մատակարարներին և ենթակապալառուներին 
միջազգային չափանիշները բավարարելու և համապատասխան արտոնագիր(եր) 
ստանալու իրենց ձգտումներում:

սկզբ� նք 14
Ներդրողները պետք է ստանձնեն «սկզբից մինչև վերջ» պատասխա նատ -

վությունը բոլոր վտանգավոր նյութերի համար՝ արտադրված իրենց գործո -
ղությունների միջոցով կամ արդյունքում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այս պատաս-
խանատվությունը նրանց պարտադրած չէ օրենքով: Ներդրողները պետք է նաև 
անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն` երաշխավորելու այլոցից ստացված և իրենց 
գործողություններում կիրառվող վտանգավոր նյութերի պատշաճ կառավարում, 
կուտակում և հեռացում: Ներդրողները պետք է անհրաժեշտության դեպքում կիրա-
ռեն արտադրանքի պիտանիության ժամկետի գնահատում:  

սկզբ� նք 15
Ներդրողները պետք է կիրառեն «աղտոտողը վճարում է» սկզբունքը իրենց 

իսկ գործողություններում և խթանեն դրա կիրառումը այն բիզնես համայնքում, որին 
նրանք պատկանում են:

սկզբ� նք 16
Ներդրողները բնապահպանական մարտահրավերների և շրջակա միջավայրին 

առնչվող որոշումների նկատմամբ պետք է զգուշավոր մոտեցում որդեգրեն Ռիոյի 
հռչակագրի 15-րդ սկզբունքի համաձայն՝ ամբողջական գի տական համոզ վա-
ծու թյան, վստահության պակասը չպետք է կիրառվի որպես շրջակա միջավայրը 
պաշտպանող միջոցառումների իրականացման հետաձգման կամ չիրականացման 
պատճառ դառա: Նախազգուշական սկզբունքը կարող է կիրառվել՝

• հնարավոր բնապահպանական ազդեցություն ունեցող նոր ար տադրանք-
ների,  գործընթացների, տեխնոլոգիաների և գործողություն ների ռիսկի վեր-
լուծության իրականացնելով,

• ցուցադրելով, որ հնարավոր բնապահպանական ազդեցություն ունեցող 
նոր արտադրանքները, գործընթացները, տեխնոլոգիաները և գոր ծողու-
թյունները անվտանգ են շրջակա միջավայրի համար, փոխանակ դրանց 
անվտանգ լինելը ապացուցելու (կիրառելով ապացույցի ստանդարտի 
պահպանողական բեռը), 
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• անվտանգության և շրջակա միջավայրին առնչվող չափորոշիչներ սահ-
մանելիս անվտանգության սահմանաչափեր ստեղծելով,

• առկա լավագույն տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:
սկզբ� նք 17
Վտանգավոր գործունեության մեջ ներգրավված ներդրողները պետք է 

երաշխավորեն կառույցների գործունակության ամբողջական փուլը՝ մինչև և 
ներառյալ փակումը և վերականգնումը նախնական վիճակի:

սկզբ� նք 18
Ներդրողները պետք է գիտակցեն, որ անցման գործընթացում բոլոր 

ներդրումները պետք է աջակցեն կայունությանը: Ըստ այդմ` առաջարկվող 
գոր  ծողությունները պետք է աշխատեն այն էկոհամակարգերի կայունության 
սահմաններում, որոնց շրջանակում դրանք պետք է կառուցվեն: Այսպիսով`

• Ներդրողները պետք է մշակեն կամ ընդունեն կայունության ցուցանիշներ, 
որոնք կհամապատասխանեն միջազգային չափանիշներին:

• Ներդրողներին խրախուսվում է միանալ Գլոբալ զեկուցման նախա-
ձեռնությանը և պարբերաբար կազմել անկախորեն հավաստիացված 
կայունության զեկույցներ: 

• Ներդրողները պետք է երաշխավորեն, որ իրենց կողմից առաջարկվող 
գործողությունների հիման վրա կազմած շրջակա միջավայրի ազդեցու թյան 
գնահատականները հաշվի են առնում այն ազդեցությունները, որոնք կա-
րող են լինել էկոհամակարգի կառուցվածքի, գործառնության և կազմի վրա:

• Ներդրողների կողմից բնական ռեսուրսների օգտագործումը պետք է լինի 
այդ ռեսուրսների կայուն կիրառման սահմաններում:

• Բնական ռեսուրսի օգտագործման կայունության սահմանները պետք է 
սահմանվեն նախազգուշական մոտեցման կիրառմամբ: 

սկզբ� նք 19
Ներդրողները պետք է ստեղծեն շրջակա միջավայրի մոնիտորինգային 

ծրագրեր: Դրանք պետք է ներառեն շրջակա էկոհամակարգի և միջավայրի, 
ներառյալ ձկների ու կենդանական աշխարհի, վերգետնյա և ստորգետնյա ջրերի, 
ըստ կիրառելիության, վրա իրենց գործողությունների հետևանքների մոնիտորինգ:  

սկզբ� նք 20
Գլխավոր գրասենյակները պետք է խթանեն շրջակա միջավայրի վերա-

բերյալ իրազեկվածությունը և պատասխանատվությունը ընկերության բոլոր 
մասնաճյուղերում: Այսպիսի աջակցությունը պետք է իրականացվի օպերատիվ 
կեր պով՝ ապահովելով կենտրոնական գրասենյակի բնապահպանական գործո-
ղություն ների վերահսկումը և դրական բնապահպանական գործողությունները պար -
գևատրելով:

սկզբ� նք 21
Յուրաքանչյուր ընկերության և կառույցի խթանիչների կառուցվածքը պետք 

է վերանայվի` շրջակա միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վարքագիծը 
խրախուսելը, իսկ շրջակա միջավայրի նկատմամբ անպատասխանատու պահե-
լաձևը պատժելը ապահովելու նպատակով: Օրինակ`

• Աշխատակիցները պետք է աջակցվեն և հատուցվեն բնապահպանական 
նախաձեռնումների համար:

• Ներդրողները պետք է կազմակերպեն ընթացակարգեր և անվտանգ 
քննարկումներ աշխատակիցների բողոքների և «թերացումների մասին 
տեղեկացման» դեպքերի վերաբերյալ: 

• «Թերացումների մասին տեղեկացումներ»-ը պետք է պաշտպանվեն 
փոխվրեժից:
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         սկզբ� նք 22
Աշխատակիցները պետք է ուսուցանվեն և կրթվեն շրջակա միջավայրի և 

առնչվող սոցիալական պատասխանատվության բոլոր ոլորտների վերաբերյալ: 

Տեղեկատվ� թյ� ն, մասնակց� թյ� ն և շահագրգիռ կողմե րի հետ կապեր 

սկզբ� նք 23
Ներդրողները պետք է նշանակեն ընկերության ղեկավար աշխատակազմի 

հատուկ ներկայացուցիչներ, որոնք պետք է պատասխանատվություն կրեն 
շրջակա միջավայրի և առնչվող սոցիալական հարցերի համար, ներառյալ համա-
պատասխան հաղորդակցումը հանրության հետ: Ընկերության կապի հաստատման 
պատասխանատուները պետք է պարբերաբար անցկացնեն բաց հանդիպումներ` 
հանրության և շահագրգիռ կողմերի հետ՝ քննարկելու որևէ կողմին մտահոգող 
խնդիրներ, և հասանելի լինեն հանրությանը հարմար ժամանակ և վայրում: Ներ-
դրողները պետք է գործընկերություն հաստատեն հանրության հետ, տեղի 
գիտելիքը օգտագործեն և ապահովեն, որ հանրությունը ունենա ձայնի իրավունք 
շրջակա միջավայրին առնչվող որոշումների կայացման գործընթացում: Բաց 
հանդիպումները պետք է լավ գովազդվեն տեղական համայնքներում և շահագրգիռ 
անձանց շրջանում և տարվեն համագործակցության ոգով: Ընկերության ղեկավար 
պատասխանատուներին խրախուսվում է հաճախել այս հանդիպումները: 

սկզբ� նք 24
Ներդրողները պետք է հնարավորինս ազդեցություն կրած համայնքներին 

արագորեն  հրապարակեն  իրենց  ունեցած տեղեկատվու թյունը կամ այն տեղեկատ-
վությունը, որը արժանանում է նրանց ուշադրությանը իրենց իսկ գործողություն-
ների արդյունքում և վերաբերվում է բնապահպանական և համա պատասխան 
սոցիալա  կան ազդեցություններին: Առևտրային գաղտնիության հայ ցե րը չպետք է 
օգտագործվեն խուսափելու այն տեղեկատվության հրապա րա կումից, որը կարող 
է վստահորեն օգտագործվել հանրության կողմից ներդրողի գործողությունների 
հետևանքով բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների սահմանները 
նվազեցնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու համար:

սկզբ� նք 25
Այն դեպքում, երբ ներդրողի գործողությունների հետևանքով հնարավորին 

ազդեցությունները կարող են լինել անդրսահմանային, ներդրողը պետք է ներգրավի 
հնարավորինս ազդեցություն կրած երկրի հանրությանը, լիազոր մարմիններին և 
այլ շահագրգիռ անձանց նույնչափ, որչափ որ այն կներգրավեր իր տեղակայման 
երկրից:

սկզբ� նք 26
Ներդրողները պետք է փորձեն ստանալ ազդեցություն կրած համայնքների 

լայնաշերտ աջակցությունը (նախապես հայտնած համաձայնությունը), հարգեն և 
պաշտպանեն ծրագրերի հետևանքով ազդեցություն կրածներին, մասնավորապես 
տեղական համայնքները, փոքրամասնությունների և տնտեսապես տուժածների 
իրավունքները: Ներդրողները պետք է ընձեռեն հնարավորություններ հանրությանը 
և զարգացնեն կարողությունները մասնակցելու մոնիթորինգի և կիրարկման 
գործընթացներում:
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Պատահարների կանխարգել� մ և կառավար� մ
սկզբ� նք 27
Ներդրողները պետք է ողջամիտ և շրջահայաց քայլեր ձեռնարկեն, որոնք 

անհրաժեշտ են կանխելու արդյունաբերական պատահարները, ներառյալ`

• Գործողությունները պետք է գործարկեն անվտանգության կառավարման 
համակարգեր, որոնք ներառում են ռիսկերի մանրակրկիտ գնահատումներ, 
ռիսկերի նվազեցման ռազմավարություններ, արտակարգ իրավիճակային 
պլաններ և մոնիթորինգ, աուդիտ և անվտանգության համակարգերի 
վերանայում:

• Գործողությունները պետք է գործարկեն անվտանգությանն ու պատա-
հարների կանխարգելմանը համապատասխան առկա լավագույն տեխնո-
լոգիաները:

• Վերոնշյալ միջոցները պետք է ներառեն ավտոմատ անջատման ընթա-
ցակարգեր առանձին բաժինների և ամբողջական գործողությունների 
համար:

• Տեղի համայնքներն ու այլ շահագրգիռ կողմերը  պետք է ներգրավված լինեն 
արտակարգ իրավիճակների արձագանքային ծրագրերի զարգացման 
գործընթացում, ինչպես նաև արձագանքման ծրագրերի  և ընթացակարգերի 
պարբերական գնահատման և վերանայման մեջ:

սկզբ� նք 28
Ներդրողները պետք է ի վիճակի լինեն արտացոլելու բավականաչափ 

ֆինանսական ապահովվածություն` պատահարի կամ վնասի դեպքում փոխհա-
տուցման և վերականգնման ամբողջական և զուտ ծախսերի համար՝ կիրառելով 
«վատագույն դեպքի սցենար» մոտեցումը և պետք է երաշխավորեն արտակարգ 
իրավիճակներում միջոցառումների կիրառման համար անհրաժեշտ նյութական և 
տեխնիկական միջոցները:

սկզբ� նք 29
Միջոցառումների հորիզոնների (ինչպիսիք են հազարամյա ջրհեղեղները) 

պլանավորումը պետք է հաշվի առնի հավելյալ բուֆեր՝ կլիմայական փոփոխության 
հնարավորին հետևանքների պատճառով, կիրառելով նախազգուշական մոտեցում: 
Եղանակային երևույթների պատմական մանրամասնումը չի կարող համարվել 
հետագա արտակարգ եղանակային պայմանների հատկանիշ:

սկզբ� նք 30
Ներդրողները պետք է մշակեն հետագա քաղաքականություններն ու 

կարգա վորումները, որոնք կպաշտպանեն աշխատակիցների առողջությունն ու 
անվտանգությունը:՝ 

• Ներդրողները պետք է հատկորոշեն այն սցենարները, որոնք կարող են 
վտանգել աշխատակիցների կյանքը, և պետք է միջոցներ ձեռնարկեն 
դրանք վերացնելու, նվազեցնելու և վերահսկելու ուղղությամբ:

• Ներդրողները պետք է պարբերաբար գնահատեն առողջապահական և 
անվտանգության միջոցառումների արդյունավետությունը և համապա-
տասխանաբար վերանայեն այս միջոցառումները:

• Ներդրողները պետք է մշակեն և իրականացնեն արտակարգ իրավիճա-
կային արձագանքման պլաններ և ընթացակարգեր՝ աշխատակիցների 
երկարատև վնասվածքների դեպքում կամ վտանգավոր նյութերից ազ-
դեցություն կրելու հետևանքով:
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